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Návrh  na  začatie  konania 

o  súlade  právnych  predpisov
podľa či. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky

NavrhovatelVa:

Druhý účastník konania:

Napadnuté právne predpisy:

Články Ústavy Slovenskej republiky 
a medzinárodných zmlúv, s ktorými 
je napadnutý predpis v nesúlade:

•  v I. častí:

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
verejná ochrankyňa práv 
Grôsslíngová35,81109  Bratislava

Národná rada Slovenskej republlcy 
Nánnestie Alexandra Dubčeka 1,
812 80  Bratislava

§ 48 ods. 2 pisnn. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov  v znení  neskorších 
predpisov; a

§  45  ods.  5  prvej  vety  v časti
„mafričným“  zákona  č. 404/2011  Z. z. 
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých  zákorx)v  v znení  neskorších 
predpisov.

6.  19  ods.  2  v spojení  s  čl.  12  ods.  2  a 
ČI. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky;
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ČL 8 ods. 1 a 2 v spojení sčl. 14 Dohovoru 
o ochrane  ľudských  práv  a základných 
slobôd;

v II. časti: d.  23 ods.  4  v spojení sčl.  12 ods.  2 a4  
a ČL  19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Vážený Ústavný súd Slovenskej republiky,

týmto v súlade s čl. 151a ods. 2, čl. 130 ods. 1 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky {ďalej 
aj „ústava“) v spojení s § 21 ods. 3 zákona Č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv 
v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o verejnom  ochrancovi  práv“)  a §  74 
písm. g)  zákona  č.  314/2018  Z.  z.  o Ústavnom  súde  Slovenskej  republiky  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom 
súde“) podávam návrh podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy na začatie konania o súlade:

§ 48  ods. 2 písm. e]  a § 45  ods. 5 prvej vety v časti „matričným“ zákona č. 404/2011 
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  (ďalej aj „zákon o pobyte cudzincov“)  s čl.  19 ods.  2 v spojení s čl.  12 ods.  2 
a čl.  13 ods. 4 ústavy; s čl. 23 ods. 4 v spojení s čl.  12 ods. 2 a 4 a ČI. 19 ods.  1  ústavy; 
a  sčl. 8  ods.  1  a 2  v spojení  sčl.  14  Dohovoru  o ochrane  ľudských  práv  a základných 
slobôd (ďalej aj „dohovor“ ).

I.
Aktívna legitimácia verejného ochrancu práv

1.  Verejný ochranca  práv  je v zmysle čl.  151a  ods.  1  ústavy zriadený ako  nezávislý 
orgán  Slovenskej  republiky,  ktorého  úlohou  je  v rozsahu  a spôsobom  ustanoveným 
zákonom chrániť základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní 
pred  orgánmi  verejnej  správy  a ďalšími  orgánmi  verejnej  moci,  ak  je  ich  konanie, 
rozhodovanie  alebo  nečinnosť  v rozpore  správnym  poriadkom.  Podľa  čl.  151a  ods.  2 
v spojení s čl.  130 ods.  1  písm.  g)  ústavy je verejný ochranca práv oprávnený  predložiť 
Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) návrh na začatie konania 
podľa čl.  125  ústavy, ak ďalšie uplatňovanie všeobecne záväzných právnych  predpisov 
môže ohroziť základné práva a slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce 
z príslušnej medzinárodnej zmluvy.

2.  Ústavný súd v uznesení č. k. PL. ÚS 4/2021-40 zo dňa 28. apríla 2021 uviedol, že 
vo  vzťahu  k aktívnej  procesnej  legitimácii  verejného  ochrancu  práv  v konaní  o súlade 
právnych  predpisov  ustupuje od  svojej  predchádzajúcej  rozhodovacej činnosti,  v ktorej 
reštriktívnym  spôsobom  zúžil  aktívnu  procesnú  legitimáciu  verejného  ochrancu  práv



rôznymi  podmienkami  {PL.  ÚS  5/2014,  PL.  ÚS  40/2014,  PL.  ÚS  36/2015,  PL.  ÚS 
44/2015).  Zároveň  uviedol,  že  z  ústavného  textu  okrem  tam  uvedených  limitácii 
žiadne ďalšie podmienky aktívnej /eg/t/mäc;e verejného ochrancu práv nevyplývajú.“'

3.  Ústavný súd však v označenom uznesení uviedol, že návrh verejného ochrancu práv 
musí vecne vychádzať z ohrozenia základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických 
osôb,  ktoré je vyvolané napadnutým  právnym  predpisom,  pričom  podmienka existencie 
ohrozenia  musí  reflektovať  zodpovedajúcu  spoločenskú  realitu.  „Nepostačuje  iba 
akademický  (teoretický)  potenciál  zásahu  do  základných  práv  a slobôd  napadnutým 
právnym  predpisom.“̂   Na  tomto  mieste  uvádzam,  že  aj keď  nie  je  podmienka 
„akademického“  a  „teoretického“  ohrozenia  základných  práv  a slobôd  v prípade 
abstraktnej kontroly ústavnosti v konaní o súlade právnych predpisov úplne jasná,  resp. 
jednoznačná, s touto podmienkou ústavného súdu sa stotožňujem v tom smere, že verejný 
ochranca práv by pri limitácii svojej aktívnej legitimácie ústavnou a zákonnou podmienkou 
existencie  ohrozenia  základných  práv  a slobôd  nemal  plniť  úlohu  „čističa“  právneho 
poriadku. Preto tento návrh reflektuje konkrétne situácie fyzických osôb, ktorých základné 
práva a slobody a ľudské práva  a základné slobody priznané ústavou a medzinárodnými 
zmluvami sú -  podľa môjho presvedčenia -  ohrozované a porušované práve napadnutými 
ustanoveniami zákona o pobyte cudzincov.

4.  Uvedené  ohrozovanie  a porušovanie  základných  práv  a slobôd  fyzických  osôb 
vyplýva aj z podnetu, s ktorým sa v zmysle zákona o verejnom ochrancovi práv konkrétne 
fyzické osoby na verejného ochrancu práv obrátili. Z uvedeného dôvodu si na tomto mieste 
dovolím  v stručnosti  uviesť  podstatné  okolnosti  tohto  prípadu,  na  pozadí  ktorého 
odôvodňujem  reálnu  existenciu  ohrozovania  a porušovania  základných  práv  a slobôd 
fyzických osôb napadnutými ustanoveniami zákona o pobyte cudzincov.

5.  V roku  2017  mi  bol  doručený  podnet  pána  ,  štátneho  občana 
Slovenskej  republiky  a pána  ,  štátneho občana  Nového  Zélandu. 
Podávatelia tvoria pár rovnakého pohlavia, pričom v roku 2014, po dlhodobom pobyte na 
území Nového Zélandu, uzavreli na Novom Zélande manželstvo, v súlade s právom tohto 
štátu.  V roku  2017  sa  podávatelia  chceli  dlhodobo  presťahovať  na  územie  Slovenskej 
republiky. Za týmto účelom chcel pán   požiadať o udelenie trvalého pobytu na päť 
rokov, podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov z dôvodu, že je manželom 
štátneho  občana  Slovenskej  republiky.  Príslušné  policajné  orgány  však  pána   
informovali,  že  trvalý  pobyt  na  päť  rokov  z dôvodu  uzavretého  manželstva  s občanom 
Slovenskej republiky, pánom  , mu nebude môcť byť udelený a takáto žiadosť by 
bola policajným  orgánom zamietnutá, a to z dôvodu  podľa  §  48 ods. 2  písm. e)  zákona 
o pobyte cudzincov -  manželstvo podávateľov nebolo uzavreté podľa zákona č. 36/2005 
Z, z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o rodine“), na ktorý § 48 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov odkazuje.

’ Uznesenie ústavného súdu Č. k. PL. ÚS 4 /20 21 -40 , bod 39. 
* Tamtiež, bod 40.



Podávatelia  však  nemohli  uzavrieť  manželstvo  podľa  slovenského  práva,  keďže  zákon 
o rodine umožňuje uzavrieť manželstvo výhradne medzi mužom a ženou (§ 1 ods. 1 zákona 
o rodine, rovnako čl. 41 ods. 1 prvej vety ústavy).

6.  Navyše,  v zmysle  §  45  ods.  5  prvej  vety  zákona  o pobyte  cudzincov  by  bol  pán 
  povinný  preukázať  skutočnosť  uzavretého  manželstva  s občanom  Slovenskej 

republiky  matričným  dokladom  podľa  zákona  č. 154/1994  Z.  z.  o matrikách  v znení 
neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o matrikách“).  Manželstvo,  ktoré  uzavrel  štátny 
občan Slovenskej republiky v zahraničí sa zapisuje do osobitnej matriky podľa § 23 ods. 1 
písm.  a)  zákona o matrikách.  Vykonaniu  takéhoto  zápisu  však  bráni  ust.  §  22a  zákona 
o matrikách, kedže podmienkou zápisu  uzavretého manželstva na území cudzieho Štátu 
do  osobitnej  matriky  je  podmienka  súladu  takéhoto  manželstva  s právnym  poriadkom 
Slovenskej  republiky.  Zápisom  do  osobitnej  matriky  zároveň  dochádza  aj  k uznaniu 
manželstva  uzavretého podľa  práva  iného štátu, o čo však podávatelia nežiadali, ani  to 
nemali  v úmysle.  V konkrétnom  prípade  bolo  jediným  zámerom  podávateľov  udelenie 
trvalého pobytu na päť rokov pánovi  , štátnemu občanovi Nového Zélandu na 
území Slovenskej republiky.

7.  V tomto  prípade  som  po  preskúmaní  podnetu  konštatovala  porušenie  základných 
práv  a slobôd  podávateľov,  a to  základného  práva  na  ochranu  pred  neoprávneným 
zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa Čl.  19 ods. 2  ústavy v spojení so 
zákazom  diskriminácie  podľa  čl.  12  ods.  2  ústavy,  ako  aj  právo  na  rešpektovanie 
súkromného a rodinného života podľa čL 8 dohovoru v spojení so zákazom diskriminácie 
podľa čl. 14 dohovoru. Keďže porušenie uvedených základných práv a slobôd a ľudských 
práv a základných slobôd bolo zapríčinené právnou Opravou zákona o pobyte cudzincov, 
Ministerstvu  vnútra  Slovenskej  republiky  (do ktorého  pôsobností  spadá  agenda  pobytu 
cudzincov) som v zmysle § 21 ods. 1 zákona o verejnom ochrancovi práv podala podnet na 
zmenu  napadnutých  ustanovení  zákona  o pobyte  cudzincov.  Ministerstvo  vnútra 
Slovenskej  republiky  ma  listom  informovalo  o tom,  že  tomuto  podnetu  na  zmenu 
príslušných ustanovení zákona o pobyte cudzincov nevyhovie.

8.  Na skutočnosť, že napadnutá  právna úprava zákona o pobyte cudzincov ohrozuje, 
resp.  porušuje  základné  práva  a slobody  priznané  ústavou,  ako  aj  medzinárodnými 
zmluvami  o ľudských  právach  a základných  slobodách,  ktorými  je  Slovenská  republika 
viazaná,  som  opakovane  upozorňovala  aj  Národnú  radu  Slovenskej  republiky  (ďalej  len 
„národná  rada“),  a to  v správach  o činnosti  verejného  ochrancu  práv^  za  roky  2018^

3 Predkladaných národne] rade na základe § 23 ods. 1 zákona o verejnom ochrar>covl práv.
* Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2018 ,7. volebné obdobie národne] rady, parlamentná tlač 
č. 1318, s. 3 6  -  37 a 77. Dostuprvé na Internete;
https://www.nrsr.sk/web/Def ault.as;j<?sid-zákon v/cpt&ZakZborlD=i3&CisObdobia=7&iD= 1318



a 2019,^  s odporúčaním  zmeniť  právnu  úpravu,  v súlade  s  ústavou  a dohovorom.  Tieto 
upozornenia nebolí zo strany národnej rady do dnešného dňa reflektované.

9.  Uvedený  príklad  z podnetu,  ktorým  sa  na  verejného  ochrancu  práv  obrátili 
podávatelia jasne ilustruje nielen potenciálne ohrozenie ich základných práv a slobôd, ale 
aj  ich  reálne  porušenie,  a to  priamo  napadnutými  ustanoveniami  zákona  o pobyte 
cudzincov. Z informácií, ktorými disponujem tiež vyplýva, že v prípade uvedeného podnetu 
ani zďaleka nejde o ojedinelý prípad. Zastávam preto názor, že v tejto veci došlo k splneniu 
podmienky reálností ohrozenia (ako aj porušenia) základných práv a slobôd, resp. ľudských 
práv a základných slobôd, v súlade s čl. 151a ods. 2 a čl. 130 ods. 1 písm. g) ústavy.

li.
Napadnutá právna úprava

10.  Napadnutú právnu úpravu predstavujú dve ustanovenia zákona o pobyte cudzincov, 
ktoré  na  seba  vzájomne  nadväzujú,  sú  logicky  a procesné  (v  správnom  konaní  pred 
príslušným  policajným orgánom)  prepojené.  Ustanovenie § 45 ods.  5 prvej vety zákona 
o pobyte cudzincov napádam  len v časti „matričným“, no pre úplnosť ho na tomto mieste 
uvádzam v celom rozsahu prvej vety tohto ustanovenia.

Podľa § 48  ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov:

„Policajný  útvar  zamietne  žiadost  o  udelenie  trvalého  pobytu,  ak  manželstvo  nebolo 
uzavreté podľa osobitného p re d p isu ,a k  ide o žiadost o udelenie trvalého pobytu podľa 
§ 43 ods.  1 písm. a) alebo § 46 ods. 1 pism. a )“

Poznámka pod čiarou č. 67 znie:

„Zákon č.  36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.“

Podlá § 4 5  ods. 5 prvej vety zákona o pobyte cudzincov:

„štátny príslušník tretej krajiny preukazuje skutočnosti uvedené v § 43 ods.  1 pism. a) až 
d) matričným dokladom, ktorý môže byt starší ako 90  dni; ak ide o závislého príbuzného 
v priamom  rade,  o slobodné diéta mladšie ako  16  rokov,  o diéta mladšie ako  16  rokov 
zverené  do  osobnej starostlivosti alebo  o  nezaopatrené  diéta  staršie  ako  18  rokov,  aj 
dokladom potvrdzujúcim túto skutočnost.“

B správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2 01 9,8 . volebné obdobie národnej rady, 
parlamentná tlač č. 23, s. 88 •  89. Dostupné na internete:
hltps /''.v\vy.-.nrsr.sk/web/Of-frii^t.ir.px'ľ;; ii-.!akony/cp t& /nk7boriD =  13&CisQbdobiae8&IDg23



III.
Odôvodnenie návrhu

11.  Obe napádané ustanovenia sa  týkajú udeľovania  trvalého pobytu na päť rokov pre 
cudzincov -  štátnych príslušníkov tretích krajín (teda krajín odlišných od členských štátov 
Európskej  únie),  kde  dôvod  pre  udelenie  pobytu  predstavuje  ich  rodinný  zväzok  -  
manželstvo  s občanom  Slovenskej  republiky  s trvalým  pobytom  na  území  Slovenskej 
republiky. Uzavretie manželstva so slovenským občanom je dôvodom na udelenie trvalého 
pobytu na päť rokov na základe § 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov.

12.  Trvalý pobyt na päť rokov však možno udeliť len vtedy, pokiaľ neexistujú dôvody na 
zamietnutie žiadosti, pričom tieto dôvody sú ustanovené v § 48 ods. 2 zákona o pobyte 
cudzincov. Podľa § 48 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov príslušný policajný orgán 
žiadosť  o udelenie  trvalého  pobytu  na  päť  rokov  z dôvodu  existencie  manželstva  so 
slovenským  občanom  zamietne,  pokiaľ  toto  manželstvo  nebolo  uzavreté  ^Dodľa 
„osobitného  predpisu“.  Pri  pojme  „podľa  osobitného  predpisu“  obsahuje  §  48  ods.  2 
písm. e) zákona o pobyte cudzincov poznámku pod čiarou č. 67, ktorá odkazuje na zákon 
o rodine.  Podľa  zákona  o rodine  však  možno  uzavrieť  len  manželstvo  medzi  mužom 
a ženou, nie medzi dvoma osobami rovnakého pohlavia. Výsledkom teda je, že cudzinec -  
štátny príslušník tretej krajiny, ktorý tvorí pár rovnakého pohlavia so slovenským štátnym 
občanom, pričom spoločne trvalo žili v krajine, ktorej právny poriadok umožňuje uzavrieť 
manželstvo  aj  medzi  dvomi  osobami  rovnakého  pohlavia  a  toto  manželstvo  uzavreli 
v súlade  s právom  daného  štátu,  nemá  zákonný  nárok  na  udelenie  trvalého  pobytu  na 
území Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov.

13.  Ustanovenie  §  45  ods.  5  prvej  vety  zákona  o pobyte  cudzincov  následne  určuje 
spôsoby  preukazovania  skutočností,  na  základe  ktorých  je  možné  príslušníkovi  tretej 
krajiny udeliť trvalý pobyt na päť rokov. V prípade uzavretého manželstva so slovenským 
občanom  je  týmto dokladom matričný doklad vydaný podľa zákona  o matrikách.  Keďže 
dve  osoby  rovnakého  pohlavia  v zmysle  zákona  o rodine  nemôžu  uzavrieť  manželstvo 
podľa  slovenského  práva,  do  úvahy  neprichádza  preukázanie  skutočností  uzavretého 
manželstva so slovenským občanom v podobe sobášneho listu.®

14.  Manželstvo  uzavreté  vínom  štáte,  v súlade  s právom  tohto  štátu,  sa  do  matriky 
zapisuje  s predchádzajúcim  súhlasom  okresného  úradu,  podľa  § 20  a nasl.  zákona 
o matrikách. Manželstvo občanov Slovenskej republiky, uzavreté na území cudzieho štátu 
sa zapisuje do osobitnej matriky, podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona o matrikách. Podľa § 23 
ods. 7 zákona o matrikách, ak osobitný predpis ustanoví povinnosť preukázať uzavretie 
manželstva  na území cudzieho štátu  úradným výpisom,  preukazujú sa  tieto skutočností 
úradným  výpisom  z osobitnej  matriky,  do  ktorej  sa  záznam  podľa  §  23  ods.  4  zákona 
o matrikách vykoná na základe sobášneho listu vydaného cudzím štátom. Do matriky však 
nemožno  zapísať  také  uzavretie  manželstva,  ktoré  je  v rozpore  správnym  poriadkom

 ̂Podľa § 19 ods. 2 v spojení s § 3 ods. 2 zákona o matrikách.



Slovenskej  republiky  a takýto  zápis  je  neplatný  dňom  jeho  vykonania  (§  22a  zákona 
o matrikách).

15.  Uznávanie  manželstiev  uzavretých  podľa  práva  cudzích  štátov  -   tretích  krajín 
upravuje aj § 20a zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 
v znení neskorších  predpisov  {ďalej  len  „zákon  o MPSaP“),  podľa  ktorého  „Manželstvo, 
ktoré v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred orgánom Slovenskej 
republiky na to splnomocneným, je  platné v Slovenskej republike, ak je platné v štáte, pred 
orgánom  ktorého  sa  uzavrelo,  a  ak  neexistovala  žiadna  okolnosť vylučujúca  uzavretie 
manželstva  podľa  slovenského  hmotného  práva“   Uzavretie  manželstva  medzí  dvomi 
osobami  rovnakého pohlavia však bez pochybností je okolnosťou vylučujúcou uzavretie 
manželstva  podľa  slovenského  hmotného  práva.  Keďže  citované  ustanovenie  §  20a 
zákona  o  MPSaP  sa  aj  v zmysle  dôvodovej  správy  k tomuto  ustanoveniu  týka 
posudzovania  platnosti  manželstva  pre  účely  zápisu  do  osobitnej  matriky/ manželstvá 
osôb rovnakého pohlavia nemožno zapísať do matriky.

16.  Z uvedeného  vyplýva,  že  podmienka  preukázania  uzavretého  manželstva  medzi 
štátnym  príslušníkom  tretej krajiny a slovenským občanom,  v súlade s právom cudzieho 
štátu,  je  nesplniteľná  práve  pre  páry  osôb  rovnakého  pohlavia.  Uzavretie  takéhoto 
manželstva  nie je možné zapísať do matriky a následne preukázať matričným dokladom. 
V takýchto prípadoch sú štátni príslušníci tretích krajín ďe facto vylúčení z možnosti žiadať 
o udelenie  trvalého  pobytu  na  päť  rokov  z dôvodu  podľa  §  43  ods.  1  písm.  a)  zákona 
o pobyte cudzincov. V prípade podania žiadosti je takáto ich žiadosť policajným orgánom 
zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienky na udelenie trvalého pobytu podľa § 48 ods. 
2 písm. c) zákona o pobyte cudzincov, prípadne dôjde k zastaveniu  konania  podľa § 30 
ods.  1  písm.  d)  zákona  č.  71/1967  Zb.  ©správnom  konaní  {správny  poriadok)  v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov.

17.  Je pravdou, že definícia manželstva podľa čl. 41 ods. 1 prvej vety ústavy a § 1 ods. 1 
zákona  o rodine  umožňuje  uzavretie  manželstva  podľa  právneho  poriadku  Slovenskej 
republiky  len  medzi  dvomi  osobami  opačného  pohlavia.  Na  právnu  úpravu  uzavretia 
manželstva podľa slovenského práva, resp. na súlad manželstva uzavretého v inom štáte 
s  hmotnoprávnou  úpravou manželstva  podľa  slovenského  práva  následne  nadväzuje aj 
právna úprava uznania manželstva uzavretého v inom štáte {zápisom do matriky, resp. do 
osobitnej matriky) v zmysle zákona o matrikách a zákona o MPSaP. Podstata tohto návrhu 
však nesmeruje k právnej úprave podľa zákona o rodine, zákona o matrikách, ani zákona 
o MPSaP.  Inak  povedané,  v konaní  o súlade  právnych  predpisov  týmto  návrhom 
nenamietam ako nesúladnú s označenými referenčnými normami právnu úpravu uzavretia

' Ustanovenie § 20a zákona o MPSaP bolo do zákona o MPSaP doplnené zákonom o rodine, konkrétne jeho 
£1. III, ktorým došlo k novelizácii zákona o MPSaP -  dôvodová správa k ČL III, bodu 2 vládneho návrhu zákona 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3. volebné obdobie národnej rady, parlamentná tlač č. 838, 
s. 41. Dostupné na internete:
hn])s;;v.vv.w.ľ'rsr >;vvc b '" 'f ' 'u  t.'j-~4J«^^;íd--ľakony/cpt&ZakZb<jr}Ds13&CisObdobÍa=3&ID=838



manželstva,  ani  právnu  úpravu  uznávania  manželstiev  uzatvorených  v iných  štátoch. 
Podstata  tohto  návrhu  smeruje  výlučne  k nesúladu  napadnutých  ustanovení  zákona 
o pobyte  cudzincov  na  účely  udelenia  trvalého  pobytu  na  päť  rokov  pre  štátnych 
príslušníkov  tretích  krajín,  ktorí  uzavreli  v iných  štátoch  (v  tretích  krajinách),  v súlade 
s právom  týchto  krajín,  manželstvo  medzi  osobami  rovnakého  pohlavia  so slovenskými 
občanmi.  Zákonodarca  však  tieto  tri  právne  režimy  (uzavretie  manželstva  podľa 
slovenského práva, uznanie manželstiev uzavretých v tretích krajinách a udelenie trvalého 
pobytu na päť rokov štátnym príslušníkom tretích krajín z dôvodu uzavretia manželstva so 
slovenským  občanom)  vzájomne  prepája  a podmieňuje.  Takáto  právna  úprava  je  preto 
v konečnom  dôsledku  v rozpore  s označenými  základnými  právami  a  slobodami  podľa 
ústavy, resp. s ľudskými právami a slobodami podľa dohovoru. Keďže tento návrh nijakým 
spôsobom nesmeruje proti právnej úprave zákona o rodine, zákona o matrikách a zákona 
o MPSaP,  ústavná  definícia  manželstva  podľa  Čl.  41  ods.  1  prvej  vety  ústavy  nijakým 
spôsobom nebráni vyhoveniu tomuto návrhu ústavným súdom.

HLI

K nesúladu napadnutej právnej úpravy s čl. 19 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 2 a čl. 13 
ods. 4  ústavy; a s čl. 8 ods. 1 a 2  v spojení s čl. 14 dohovoru

Podľa  čl.  19  ods.  2  ústavy:  „Každý  má  právo  na  ochranu  pred  neoprávneným 
zasahovaním do súkromného a rodinného života.“

Podľa  čl.  12  ods.  2  ústavy:  „Základné  práva  a  slobody  sa  zaručujú  na  území 
Slovenskej  republiky  všetkým  bez  ohľadu  na  pohlavie,  rasu,  farbu  pleti,  jazyk,  vieru 
a  náboženstvo,  politické,  či  iné  zmýšľanie,  národný  alebo  sociálny pôvod,  príslušnosť 
k národnosti alebo etnickej skupine, majetok,  rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno 
z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať."

Podľa čl. 13 ods. 4 ústavy: „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať 
na ich podstatu a zmysel.  Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“

Podľa čl. 8 ods. 1 dohovoru: „Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného 
a rodinného života, obydlia a korešpondencie“

Podľa čl. 8 ods. 2 dohovoru: „Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať 
okrem prípadov, kedje to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti 
v záujme národne; bezpečnosti,  verejnej bezpečnosť/, hospodárskeho blahobytu krajiny, 
predchádzania  nepokojom  a  zločinnosti,  ochrany zdravia  alebo  morálky alebo  ochrany 
práv a slobôd iných.“

Podľa čl. 14 dohovoru: „L/i/Van/e práv a s/obôd priznaných týmto Dohovorom sa musí 
zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba 
pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, 
príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“
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Právo na súkromný a rodinný život a páry osôb rovnakého pohlavia

18.  Článok  19  ods.  2  ústavy  zaručuje  každému  základné  právo  na  ochranu  pred 
neoprávneným  zasahovaním  do  súkromného  a rodinného  života.  Keďže  toto  základné 
právo nie je výslovne priznané  len občanom Slovenskej republiky, ochrana  poskytovaná 
týmto  základným  právom  sa  pódia  čl.  52  ods.  2  ústavy  v plnej  miere  vzťahuje  aj  na 
cudzincov, vrátane  štátnych  príslušníkov  tretích  krajín.® Základnému  právu  podľa čl.  19 
ods. 2 ústavy zodpovedá aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa 
čl. 8 ods.  1 dohovoru. Ústavný súd vo svojej rozhodovacej činností už viackrát poukázal, 
že základné práva a slobody podľa ústavy je potrebné Interpretovať a uplatňovať v zmysle 
medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorými je Slovenská 
republika  viazaná:  „Ústavný  súd  opakovane  a nemenne  judikuje,  že  základné  práva 
a slobody  podľa  ústavy  je  potrebné  vykladať  a uplatňovať  v zmysle  a duchu 
medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách (PL ÚS 5/93, PL ÚS 
15/98, PL ÚS 17/00, PL ÚS 10/2014, PL  ÚS 24/2014). Ústavný súd tak vždy, pokiaľ to 
ústava  svojím  znením  nevylučovala,  prihliada!  pri  vymedzení obsahu  základných  práv 
a slobôd ustanovených v ústave aj na znenie týchto zmlúv a príslušnú judikatúru k nim sa 
vzťahujúcu (U. ÚS 55/98, PL ÚS 10/2010, PL ÚS 24/2014).“^

19.  Vo vzťahu k obsahu a rozsahu pojmu „súkromný a rodinný život“ je nutné zdôrazniť, 
že Ide pojem, ktorý ústava, ani dohovor bližšie nedefinujú. Pri určovaní obsahu a rozsahu 
tohto  ustanovenia  je  preto  potrebné  vychádzať  z definície  tohto  pojmu  tak,  ako  bol 
ustálený ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“).

20.  Podľa  judikatúry  ústavného  súdu  je  pojem  „súkromný  život“  obsahovo  širokým 
pojmom, ktorý nemožno obmedziť ten na „intímnu  sféru“ a úplne z neho vylúčiť vonkajší 
svet  tejto  sféry.  Ochrana  súkromného  života  jednotlivca  teda  zahŕňa  aj  jeho  právo 
nadväzovať a rozvíjať vzťahy so svojimi blížnymi a vonkajším svetom. „Ochrana „rodinného 
života“  sa  týka  súkromia  jednotlivca  v  jeho  rodinných  vzťahoch  voči  iným  fyzickým 
osobám,  čo v sebe zahŕňa vzťahy sociálne, kultúrne,  ale aj morálne či materiálne  [pozri 
I.  ÚS  13/00 a  v ňom citované rozhodnutia Európskeho súdu pre  ľudské práva  (ďalej aj 
„ESĽP“)].‘^̂

 ̂Personálna pôsobnost základného práva podľa čl. 19 ods. 2 ústavy (ako aj čl. 8 dohovoru) sa v okolnostiach 
napadnutých ustanovení vzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny aj vtedy, pokiaľ sa nenachádza na území 
Slovenskej  republiky.  Je  daná  jednak  jeho  statusom  rodinného  príslušníka  štátneho  občana  Slovenskej 
republiky,  ako  aj  konaním  štátnych  orgánov  Slovenskej  republiky  podľa  právneho  poriadku  Slovenskej 
republiky -  podľa zákona o pobyte cudzincov. K tomu aj ust. § 4 4  ods. 1 zákona o pobyte cudzincov, podľa 
ktorého môže štátny príslušník  tretej krajiny podať žiadosť o udelenie pobytu  aj  na  zastupiteľskom úrade 
Slovenskej  republiky.  Štátny  príslušník  tretej  krajiny  podľa  rovnakého  ustanovenia  nemusí  v prípade 
bezvládnosti podať žiadosť osobne. V takom prípade ju zaňho môže podať jeho rodinný príslušník, s ktorým 
žiada o zlúčenie rodiny.
® Napr. nález ústavného súdu, sp. zn. PL. ÚS 8 /2016, bod 101.

Nález ústavného súdu, sp. zn. PL. ÚS 24 /2014 , bod 54.



21.  Judikatúra  ESIP  k určeniu  obsahu  a rozsahu  pojmov  „súkromný živoť  a  „rodinný 
život“ v zmysle čl. 8 dohovoru je rozsiahlejšia, pričom z nej pri určovaní obsahu a rozsahu 
základného práva podľa čl. 19 ods. 2 ústavy čerpá aj ústavný súd. Judikatúra ESĽP pod 
pojem „súkromný život“ zahŕňa, okrem  iného, aj právo zakladať a rozvíjať vzťahy s inými 
osobami  a  do  sféry  ochrany  tohto článku  patrí aj  sexuálna orientácia  či  sexuálny  život 
jednotlivca.’’

22.  Vzťahy párov rovnakého pohlavia tak spadajú pod pojem „súkromný život“ podľa čl. 8 
dohovoru, avšak pre danú problematiku  je  relevantný  (a do značnej miery podstatnejší) 
pojem „rodinný život“. Podľa konštantnej judikatúry ESĽP je pojem „rodinný život“ široký 
pojem a čl. 8 dohovoru nezahŕňa len ochranu vzťahu založeného medzi manželmi, prípadne 
medzi manželmi a  Ich deťmi, no v zmysle  tzv. evolutívnej  interpretácie -  podľa ktorej je 
dohovor potrebné interpretovať a aplikovať vo svetle súčasných okolností’  ̂-  zahŕňa rôzne 
vzťahy  vrátane  vzťahov  mimo  formálneho  príbuzenstva,’®  rovnako aj  vzťah  párov  osôb 
rovnakého pohlavia.’  ̂Ako ďalej vyplýva z judikatúry ESĽP, pod ochranu rodinného života 
spadajú vzťahy párov osôb rovnakého pohlavia, resp. ich stabilný de facto vzťah.’  ̂Pokiaľ 
v zmysle  judikatúry  ESĽP  k čl.  8  dohovoru  právo  na  rešpektovanie  súkromného 
a rodinného  života  chráni  aj  neformálne,  faktické  vzťahy  medzí  osobami  rovnakého 
pohlavia, o to viac (a minori ad maius) sa musí ochrana poskytovaná čl. 8 dohovoru a čl. 19 
ods. 2 ústavy vzťahovať na tie páry osôb rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli manželstvo 
v tretej krajine, v súlade s právom tejto krajiny. Zároveň v tejto veci ale nie je relevantné, 
že čl.  8  dohovoru  neukladá  zmluvným  stranám  dohovoru  povinnosť  garantovať  párom 
rovnakého  pohlavia  prístup  k manželstvu,’®  keďže  tento  návrh  smeruje  k aspektu 
rodinného  života  párov  rovnakého  pohlavia,  ktorý  sa  týka  výlučne  udeľovania  trvalého 
pobytu na päť rokov štátnym príslušníkom tretích krajín.

Právo na súkromný a rodinný život a pobyt cudzincov

23.  ESĽP  opakovane  vyslovíí,  že  rozhodnutia,  ktoré  štát  príjme  v  imigračnej  oblastí 
(v  tomto  prípade  v  otázke  trvalého  pobytu)  môžu  predstavovať  zásah  do  práva  na 
súkromný a rodinný život zaručený čl. 8 dohovoru, obzvlášť vtedy, ak majú dotknuté osoby 
v predmetnej krajine silné osobné a rodinné väzby.’  ̂V prípade udelenia pobytu z dôvodu 
uzavretého  manželstva  medzi  osobami  rovnakého  pohlavia,  kde  jeden  z manželov  je 
štátnym  občanom  Slovenskej  republiky  s trvalým  pobytom  v Slovenskej  republike,

" Rozsudok ESĽP Pajič proti Chorvátsku, sfažnosf č. 68453/13.
’’  Rozsudky ESĽP Rees proti Spojer\ému kráľovstvu, sfažnosf t . 9532/81, bod 47.; Dudgeon proti Spo}er}ému 
kráľovstvu, sfažnosf č. 7525 /76 bod 60.

Rozsudok ESĽP X, V a Z  proti Spojenému kráľovstvu, sfažnosf t .  21830 /93 .
Rozsudok ESĽP Scba/k a Kopí proti Rakúsku, sfažnosf C, 30141 /04 , bod 91.
Rozsudky ESĽP Schalk a Kopf proti Rakúsku, sfažnosf č. 30141 /04 , bod 94.; X  a ostatní proti Rakúsku, bod 

95.; Taddevccia McCall proti Taliansku, sfažnosf t . 51362 /09 , bod 58.
Rozsudok ESĽP HämSIäinen proti Fínsku, sfažnosf č. 3 7 3 59 /0 9 , bod 72.

"  Rozsudky ESĽP Taddeucci a McCall proti Taliansku, sfažnosf č. 51362 /09 , bod  56.; Moustaquŕm proti 
Belgicku, sfažnosf č. 12313/86, bod 36.; Dalia proti Francúzsku, sfažnosf č. 26102/95 , bod 52.; Hamidovic 
proti Taliansku, sfažnosf č. 31956 /05 , bod 37.
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nepochybne existuje takáto silná osobná a rodinná väzba. V tejto súvislosti tiež nemožno 
opomínať Čl. 23 ods. 4 ústavy, podľa ktorého má každý občan Slovenskej republiky právo 
na  slobodný  vstup  na  územie  Slovenskej  republiky,  a to  aj  pri  plnom  rešpektovaní 
a zachovaní  práva  na  ochranu  pred  neoprávneným  zasahovaním  do  súkromného 
a rodinného  života  podľa  čL  19  ods.  2  ústavy  a práva  na  zachovanie  súkromného 
a rodinného života v zmysle čl. 8 dohovoru. Táto silná osobná a rodinná väzba sa následne 
(odvodene)  prenáša  aj  na  partnera  (manžela)  slovenského  občana,  ktorý  je  štátnym 
príslušníkom tretej krajiny. Napadnutá právna úprava, ktorá znemožňuje udelenie trvalého 
pobytu na päť rokov štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak tento uzavrel manželstvo so 
slovenským  občanom  rovnakého  pohlavia  v súlade  s právom  tretej  krajiny,  predstavuje 
mimoriadne invazívny zásah do práv zaručených čl. 19 ods. 2 ústavy a čl. 8 dohovoru.

24.  Aj  napriek  tomu,  že  dohovor  nezakladá  právo  cudzinca  vstúpiť  a  usadiť  sa 
v konkrétnom  štáte a  neukladá štátom ani povinnosť umožniť na svojom území zlúčenie 
rodín,  štát  musí  svoju  imigračnú  politiku  vykonávať  s rešpektovaním  základných  práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj ich rodinných príslušníkov (v najširšom význame, 
vo  svetle  judikatúry  ESĽP,  nielen  vnútroštátnej  úpravy),  ktorí  sú  štátnymi  občanmi 
Slovenskej  republiky,  obzvlášť  s  právom  na  ochranu  súkromného  a  rodinného  života 
a právom nebyť diskriminovaný.’®

Zákaz diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie

25.  Základné  práva podľa čl.  19 ods. 2  ústavy a čl. 8 dohovoru,  ako aj všetky ostatné 
základné práva a slobody sa musia uplatňovať v súlade so zásadou zákazu diskriminácie, 
vyjadrenej  vč l.  12  ods.  2  ústavy  a v  čl.  14  dohovoru.  Vo  vzťahu  k napadnutým 
ustanoveniam  ide predovšetkým o diskriminačný dôvod založený na sexuálnej orientácii 
osôb. Dôvod sexuálnej orientácie síce nie je explicitne vyjadrený vo výpočte zakázaných 
diskriminačných dôvodov podľa čl. 12 ods. 2 ústavy ani čl. 14 dohovoru, avšak výpočet 
zakázaných diskriminačných dôvodov níe je taxatívny (uzavretý). Uvedenému nasvedčuje 
slovné spojenie „alebo  iné postavenie“ prvej vety čl. 12 ods. 2 ústavy a Čl.  14 dohovoru, 
ako  aj  výklad  tohto  pojmu  ústavným  súdom  a ESĽP.’°  Medzi  zakázané  diskriminačné 
dôvody  spadajúce  pod obsah  pojmu  „iné  postavenie“  treba  bez  pochybností zaradiť a] 
sexuálnu orientáciu osôb. Uvedené vo svojej judikatúre potvrdil ESĽP.®®

26.  Je  samozrejmé,  že  štátny  príslušník  tretieho  štátu  nemá  automaticky  právo  na 
udelenie pobytu v štáte viazanom dohovorom s odvolaním sa na právo na  rodinný Život. 
Štátny príslušník  tretieho štátu  má však právo  na  rovnaké zaobchádzanie  (právo nebyť

** Rozsudky ESĽP Pajič proti Chorvátsku, sfažnosf č. 6 8 45 3 /1 3 , bod 80.; Abdulaziz, Cabaies a Balkandaii proti 
Spojer)ému kráľovstvu, sfažnosti C. 9214/80, 9473/81, 9474 /81, body 5 9 -6 0 .; Kiyutin proti Rusku, sfažnosf 
e. 2700/10, bod 53.

Napr. nález ústavného súdu, sp. zn. PL. ÚS 1/2012; rozsudok ESĽP Bngel aspoL proti Nemecku, sfažnosf 
C. 5100/71, bod 72.
^  Napr. rozsudky ESĽP L  a V. proti Rakúsku, stažnosti č. 3 9 3 9 2 /9 8  a 39829 /98 ; Salgueiro da Silva Mouta 
proti Portugalsku, sfažnosf č. 3 3 2 90 /9 6 .
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diskriminovaný) v zmysle čl. 12 ods. 2 ústavy a či. 14 dohovoru v nadväznosti na právo na 
ochranu súkromného a rodinného života  podľa čl.  19 ods. 2 ústavy a č!. 8 dohovoru. Je 
neakceptovateľné, aby štát uplatňoval svoju imigračnú politiku takým spôsobom, že bude 
neoprávnene  a  neodôvodnene  zasahovať  do  práva  na  rodinný  život  a  diskriminovať 
štátneho  príslušníka  tretej  krajiny  s  odôvodnením,  že  dohovor  negarantuje  právo  na 
rodinný  život  v  určitej  krajine  určitej  kategórii  osôb,  pričom  súčasne  bude  toto  právo 
garantovať  inej  skupine  osôb,  ktorej  jediným  odlišovacím  kritériom  bude  jej  sexuálna 
orientácia.

27.  V súlade s  ustálenou  judíkatúrou  ESĽP sa diskrimináciou  rozumie  jednak konanie, 
kedy sa s osobami v rovnakej situácii zaobchádza bez legitímneho dôvodu rozdielne®’ ale 
tiež konanie, kedy sa s osobami v podstatne odlišných situáciách zaobchádza rovnako.®® 
V prípade  napadnutých  ustanovení  nejde  o situáciu  priamej  diskriminácie.  Ustanovenia 
§ 48  ods.  2  písm.  e)  a  §  45  ods.  5  prvej  vety  v časti  „matričným“  zákona  o pobyte 
cudzincov  sa  na  prvý  pohľad  javia  neutrálne  a zakladajú  podmienky,  ktoré  musí  splniť 
každý  štátny  príslušník  tretej  krajiny,  ak žiada o udelenie  trvalého pobytu  na  päť  rokov 
z dôvodu  uzavretia  manželstva  so  slovenským  občanom.  Avšak  práve  pre  osoby 
s odlišnou  (homosexuálnou)  sexuálnou  orientáciou  sú  podmienky  podľa  napadnutých 
ustanovení  fakticky  nesplniteľné,  keďže  právny  poriadok  Slovenskej  republiky  im 
neumožňuje uzavrieť manželstvo.®® Ako som uviedla vyššie, súčasťou práva na súkromný 
a rodinný  život  nie  je  prístup  párov  rovnakého  pohlavia  k manželstvu  podľa  právneho 
poriadku  Slovenskej  republiky,  avšak  v kontexte  napadnutých  ustanovení  ide  o vec 
udelenia  pobytu  z dôvodu  statusu  rodinného  príslušníka,  nie  prístupu  k uzavretiu 
manželstva podľa slovenského práva.

28.  Je  potrebné vnímať aj skutočnosť,  že  v prípade, ak páry osôb  rovnakého pohlavia 
dlhodobo žili na  území tretej  krajiny, kde v súlade s právom  tejto krajiny platne  uzavreli 
manželstvo,  tieto  osoby  následne  legitímne  očakávali,  že  skutočnosť  uzavretého 
manželstva  im  následne  zaručí aspoň  minimálne  záruky  rešpektovania  ich  súkromného 
a rodinného  života  aj  v štátoch,  ktorých  právny  poriadok  im  neumožňuje  obdobné 
manželstvo uzavrieť. Takouto minimálnou zárukou nepochybne je aj nerušená  realizácia 
ich súkromného a rodinného života na území štátu, ktorý základné právo na rešpektovanie 
súkromného  a rodinného  života  garantuje  na  ústavnej  úrovni.  Inak  povedané,  možnosť 
dvoch  osôb  (bez  ohľadu  na  ich  sexuálnu  orientáciu)  „byt  fyzicky  spolu“  na  území 
Slovenskej republiky, pokiaľ štátny príslušník tretej krajiny spĺňa všetky ostatné podmienky 
na udelenie  trvalého pobytu na päť rokov a neexistuje  iný dôvod na zamietnutie žiadosti 
o udelenie  takéhoto  pobytu,  je  elementárnou  súčasťou  základného  práva  podľa  čl.  19

Napr. rozsudok ESĽP HšmaJainen proti Fínsku, sfažnosf č. 3 7 3 59 /09 , bod 107.
”   Rozsudky  ESĽP  Thlimmenos  proti  Grécku,  sfažnosf  č.  3 4 36 9 /9 7 ,  bod  48.;  Pretty proti  Spojertému 
Kráľovstvu, sfažnosf č. 2 3 4 6 /0 2 , bod 88.; Taddeucci a McCall proti Taliansku, sfažnosf č. 5 1 36 2 /0 9 , body 
81., 83.. 87., 9 4 .. 96., 98.

Formálne  síce  môžu  manželstvo  podľa  právneho  poriadku  Slovenskej  republiky  uzavrief  aj  osoby 
$ neheterosexuálnou  orientáciou, no  vzhľadom  na  ich sexuálnu orientáciu  je  to pre  dané osoby  fakticky 
vylúčené.
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ods. 2 ústavy a čl. 8 dohovoru. Práve táto elementárna súčasť uvedených základných práv 
a ľudských  práv  tvorí  základ,  na  ktorom  následne  možno  rozvíjať  aj  ďalšie  aspekty 
súkromného a rodinného života.

29.  Jedinou  skutočnou  prekážkou  párov  osôb  rovnakého  pohlavia  v takýchto 
situáciách®^  je  ich  sexuálna  orientácia.  Pokiaľ  by  išlo  o rovnaký  pár  osôb  opačného 
pohlavia, ich (heterosexuálna) sexuálna orientácia by netvorila prekážku udelenia trvalého 
pobytu na päť rokov pre osobu, ktorá je štátnym príslušníkom  tretej krajiny.  Manželstvo 
takéhoto páru by mohlo byt uzavreté aj podľa zákona o rodine, aj zapísané do osobitnej 
matriky,  na  základe  čoho  by  došlo  k splneniu  podmienok  ustanovených  obomí 
napadnutými  predpismi  -  §  48  ods.  2  písm.  e),  aj  §  45  ods.  5  prvej  vety  v časti 
„matričným“ zákona o pobyte cudzincov. Na rozdiel od párov osôb rovnakého pohlavia je 
pre páry osôb opačného pohlavia táto podmienka reálne splniteľná.

30.  Napadnuté ustanovenia zákona o pobyte cudzincov  teda -  napriek svojej zdanlivej 
neutralite -  odkazom  a prepojením  na  zákon  o rodine  a zákon  o matrikách  v spojení so 
zákonom o MPSaP vylučujú z realizácie práva na súkromný a rodinný život práve osoby 
tvoriace  páry  rovnakého  pohlavia.  Tým  dochádza  k nerovnakému  zaobchádzaniu 
s osobami  v rovnakom  postavení,  kde  Jediným  faktickým  dôvodom  na  takéto  odlišné 
zaobchádzanie je sexuálna orientácia týchto osôb. Sexuálna orientácia je však zakázaným 
diskriminačným dôvodom. Neutralita napadnutých ustanovení zákona o pobyte cudzincov 
je  tak  len  neutralitou  maskovanou,  falošnou,  no  predovšetkým  ústavne  neudržateľnou. 
Preto  považujem  napadnuté  ustanovenia  zákona  o pobyte  cudzincov v rozpore s či.  19 
ods.  2  v spojení  sčl. 12  ods.  2  ústavy  a v rozpore  sčl.  8  dohovoru  v spojení  sčl.  14 
dohovoru.

Prípustné dôvody obmedzenia práva na súkromný a rodinný život

31.  Základné právo podľa Čl. 19 ods. 2 ústavy a ľudské právo podľa čl. 8 dohovoru nie sú 
právami  absolútnymi.  Ústava,  ako  aj  dohovor  pripúšťajú  ich  obmedzenie.  Pokiaľ  ide 
o podmienky  obmedzenia  práva  na  súkromný  a rodinný  život  podľa  čl.  8  dohovoru, 
prípustné obmedzenia taxatívne určuje Čl. 8 ods. 2 dohovoru. Okrem formálnej podmienky 
obmedzenia práva na súkromný a rodinný život zákonom pripúšťa čl. 8 ods.  2 dohovoru 
obmedzenie uvedeného práva len „v záujme národne; bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, 
hospodárskeho  blahobytu  krajiny,  predchádzania  nepokojom  a  zločinnosti,  ochrany 
zdravia  alebo  morálky  alebo  ochrany  práv  a  slobôd  iných.“  Zároveň  platí,  že  toto 
obmedzenie musí byť „nevyhnutné v demokratickej spoločnosti“.

32.  Rozdielne  zaobchádzanie  s osobami  v rovnakých  situáciách  sa  považuje  za 
diskriminačné vždy,  ak neexistuje objektívne a  rozumné odôvodnenie na  takýto postup. 
Takéto zaobchádzanie musí sledovať legitímny cieľ alebo musí existovať primeraný vzťah

Kedy pár tvorí príslušník tretej krajiny a štátny občan Slovenskej  republiky s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky.
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proporcionality  medzí  použitými  prostriedkami  a  sledovaným  cierom®®  Uvedené 
požiadavky zároveň predstavujú posledný, štvrtý krok ústavného testu diskriminácie.®®

33.  Dôvodová správa zákona o pobyte cudzincov sa pri napadnutých ustanoveniach ani 
okrajovo nezmieňuje o ich účele, ktorý bol zákonodarcom sledovaný pri ich  schvaľovaní.®® 
V prípade napadnutých ustanovení zákona o pobyte cudzincov som však presvedčená, že 
nemožnosť udelenia  trvalého pobytu  na  päť  rokov z dôvodu  zlúčenia  rodiny®® štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý uzavrel manželstvo so slovenským občanom rovnakého 
pohlavia  podľa  práva  iného  štátu,  nemožno  subsumovať  pod  žiaden  z  uvedených 
legitímnych cieľov podľa čl. 8 ods.  2 dohovoru.  Do  úvahy  teoreticky prichádza ochrana 
morálky  a  ochrana  práv  a  slobôd  iných,  najmä  ochrana  tzv.  „tradičnej  rodiny“ ,  teda 
manželstva ako zväzku muža  a ženy v zmysle Čl.  41  ods.  1  ústavy a  §  1  ods.  1  zákona 
o  rodine. Ako som však uviedla vyššie, uznanie postavenia manžela rovnakého pohlavia 
výlučne za účelom udelenia trvalého pobytu na päť rokov pre manžela, ktorý je občanom 
tretej krajiny nie je v rozpore s inštitútom  manželstva definovaným čl.  41  ods.  1  ústavy, 
pretože  sa  nijakým  spôsobom  nedotýka  podmienok  uzatvárania  manželstiev  podľa 
právneho  poriadku  Slovenskej  republiky,  ani  uznávania  v zahraničí  uzatvorených 
manželstiev  podľa  zákona  ©matrikách.  Článok  41  ods.  1  ústavy  nijakým  spôsobom 
nezužuje  rozsah čl.  19 ods.  2 ústavy ačl. 8 dohovoru.  Kým čl.  19  ods.  2  ústavy a č!. 8 
dohovoru  priznávajú  širokú  ochranu  všetkým  formám  rodinného  života  (vrátane 
manželstva muža a ženy), či. 41  ods.  1  ústavy priznáva špecifickú ochranu a dodatočné 
práva (nad rámec čl. 19 ods. 2 ústavy a čl. 8 dohovoru) iba manželstvu muža a ženy, pričom 
však  nič neuberá  z ochrany  iných  foriem  rodinného života garantovaných čl.  19  ods. 2 
ústavy a čl. 8 dohovoru.

34.  ESĽP sa vyjadril vo svojej rozhodovacej činnosti aj k dôvodu ochrany tradičnej rodiny, 
ktorý  štáty  prezentujú  ako  údajný  legitímny  cieľ  odlišného  zaobchádzania  s  osobami 
v  rovnakých  situáciách.  ESĽP v  rozsudku  vo  veci  Taddeucci a  McCall proti  Taliansku 
ustálil,  že  aj  napriek  tomu,  že ochrana  tradičnej  rodiny  môže  byť za  určitých  okolností 
dostatočným legitímnym cieľom na účely čl. 14 dohovoru, ESĽP zastáva názor, že v otázke 
udelenia  povolenia  na  pobyt  zahraničnému  partnerovi  rovnakého  pohlavia  to  nemožno 
považovať za obzvlášť presvedčivý a  vážny dôvod,  ktorý by bo!  spôsobilý ospravedlniť 
diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.®®

Rozsudok ESĽP Evans proti Spojenému kráľovstvu, sfažnosf č. 6 3 3 9 /0 5 , bod 73.; nález ústavného súdu, 
sp. zn. PL. ÚS 21/00, s. 35.

Napr. nález ústavného súdu, sp. zn. PL. ÚS 13/2012, bod 134.
27 Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 5. volebné obdobie národnej rady, parlamentná tlač č. 457, k § 4 3  až 4 5  a k § 4 8  až 50. 
Dostupné na internete:
htlps://www.nrsr.sk/wcb/pcfauit.aspx?sid = ľ3kony/cp!&7akZbCfiO=l3ÄCisObdobia=5&lD=457

Podľa § 4 3  ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov.
Muíafís mutandis rozsudok ESĽP Vallianatos a ostatní proti Grécku, sfažnosti C. 2 93 81 /09  a 3 2 6 84 /09 , bod 

92 .
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35.  Navyše, prípustnosť zásahu do práva podľa čl. 8 dohovoru nnusí spĺňať aj podmienku 
nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti -  podmienku proporcionality zásahu. V prípade, 
ak  podmienku  nevyhnutnosti  v  demokratickej  spoločnosti  aplikujeme  na  napadnuté 
ustanovenia,  zásah  do  práv  je  zjavne  neprípustný,  pretože  nenapĺňa  podmienku 
nevyhnutnosti  v  demokratickej  spoločnosti.  ESĽP  k  tejto  podmienke  uviedol,  že  pojem 
„nevyhnutný“ „v tomto kontexte nemá flexibilitu výrazov ako „užitočné“, „rozumné“ alebo 
„žiadúce“,  ale  implikuje existenciu „naliehavej spoločenskej potreby“ pre daný zásah“.̂ ° 
ESĽP označil sexuálnu orientáciu osôb za najintímnejší aspekt súkromného života a z tohto 
dôvodu  je  priestor  pre voľnú  úvahu  štátu zúžený,  pričom  štát  musí preukázať obzvlášť 
závažné dôvody pre zásahy do tohto práva:  J\však nie len povaha cieľa obmedzenia, ale 
i povaha dotknutých činností ovplyvňujú šírku priestoru pre uváženie. Tento prípad sa týka 
najintímnejšieho  aspektu  súkromného  života.  Preto  musia  existovať obzvlášť závažné 
dôvody, aby zásahy zo strany orgánov verejnej moci boli legitímne pre účely odseku 2 
čl. 8.“^' „Nakoniec,  podľa  čí.  8,  ako  v  niekoľkých  ďalších  článkoch  Dohovoru,  je pojem 
„nevyhnutnosť“  zviazaný s  pojmom  „demokratická  spoločnosť“.  Podľa  judikatúry  Súdu 
obmedzenie práva v Dohovore nie je možné považovať za „nevyhnutné v demokratickej 
spoločnosti“ -  ktorej dva znaky sú  tolerancia a veľkorysosť -  pokiaľ nie je,  mimo  iného, 
proporcionálne sledovanému  legitímnemu cieľu  f.../.“®® Udelenie  trvalého pobytu  na  päť 
rokov pre štátneho príslušníka  tretej krajiny, ktorý v  tretej krajine uzavrel manželstvo so 
slovenským  občanom  rovnakého  pohlavia,  nepredstavuje  pre  zachovanie  Inštitútu 
manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy žiadne ohrozenie, ani iný zásah. Priznanie 
postavenia manžela slovenského občana pre štátneho príslušníka tretej krajiny rovnakého 
pohlavia výlučne z pobytových dôvodov nie je spôsobilé ohroziť inštitút manželstva podľa 
ústavy,  ani  prípadnú  národnú  identitu,  resp.  verejný  poriadok.®®  Preto  napadnuté 
ustanovenia  nenapĺňajú  žiadnu  z podmienok prípustnosti obmedzenia  práva  podľa čl. 8 
ods.  2 dohovoru,  no ani základného práva  podľa  čl.  19 ods.  2  v spojení s čl.  13  ods. 4 
ústavy.

Rozsudok ESĽP Taddeucci a McCall proti Taliansku

36.  Takmer  identickým  prípadom  riešeným  ESĽP,  ktorý  je  v tejto  veci  mimoriadne 
podstatným, je rozsudok ESĽP vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku.^* V uvedenom 
prípade bolí sťažovateľmi pred ESĽP občan Talianska a občan Nového Zélandu, ktorí spolu 
žili ako pár rovnakého pohlavia na Novom Zélande. Sťažovateľ -  občan Nového Zélandu 
požiadal  talianske úrady o udelenie pobytu  za účelom zlúčenia  rodiny  (t. j. povolenie na 
pobyt odvodené od občianstva a trvalého pobytu jeho talianskeho partnera, rovnako, ako 
to umožňuje aj súčasná právna úprava v Slovenskej  republike). Príslušný policajný orgán 
predmetnú žiadosť zamietol z dôvodu, že podľa vnútroštátneho  (teda talianskeho) práva

^  Rozsudok ESĽP Dudgeon proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 7525 /76, bod 51.
Tamtiež, bod 52.
Tamtiež, bod 53.

^  K tomu analogicky napr. a) závery Súdneho dvora Európskej únie v rozsudku vo veci C -4 90 /20 , V.M.A. proti 
Sío//<5na obát/na, rajón „Pančarevo’’, bod 56. a nasl.
^  Rozsudok ESĽP Taddeucci a McCail proti Taliansku zo dňa 30. júna 2016, sťažnosť č. 51362 /09 .
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možno  takéto  povolenie  udeliť  iba  v  prípade,  ak  ide  o  manželský  pár  (osôb  rôznych 
pohlavQ.  Rovnako  ako  v  súčasnosti  Slovenská  republika,  Taliansko  v  danom  čase 
neumožňovalo  uzavrieť  manželstvo,  ani  obdobnú  formu  právneho  uznania  párom 
rovnakého pohlavia.

37.  ESĽP rozhodol, že zo strany Talianska v predmetnom prípade došlo k diskriminácii 
v zmysle čl.  14 dohovoru  v spojení s čl.  8 dohovoru  z dôvodu, že odmietnutie udelenia 
povolenia  na  pobyt  sťažovateľovi  z  rodinných  dôvodov  predstavovalo  neoprávnenú 
(neodôvodnenú)  diskrimináciu.  ESĽP  predovšetkým  zistil,  že  situácia  sťažovateľov, 
homosexuálneho páru, nemohla byť vnímaná  (pochopená) ako porovnateľná so situáciou 
nezosobášených  heterosexuálnych  párov.  Z  dôvodu,  že  nemohli  uzavrieť  manželstvo, 
resp. v tom čase ani získať žiadnu  inú právnu  formu uznania svojho vzťahu v Taliansku, 
nemohli byť klasifikovaní ako „manželskí partneri“ {„spouses“) v zmysle talianskeho práva. 
Reštriktívna  Interpretácia  pojmu  „rodinný  príslušník“  predstavovala  -  pre  homosexuálne 
páry -  neprekonateľnú prekážku pri udeľovaní povolenia na pobyt z  rodinných dôvodov. 
Táto reštriktívna interpretácia konceptu „rodinného príslušníka“ aplikovaná na sťažovateľa 
z Nového  Zélandu  nedostatočne  prihliadala  na  sťažovateľovu  osobnú  situáciu, 
predovšetkým  na  nemožnosť  sťažovateľov  získať  formu  právneho  uznania  ich  vzťahu 
v  Taliansku.  Z  týchto  dôvodov  ESĽP  skonštatoval,  že  rozhodnutím  zaobchádzať 
s homosexuálnymi pármi rovnako ako s heterosexuálnymi pármi bez manželského statusu 
porušilo  Taliansko  právo  sťažovateľov  nebyť  diskriminovaní  na  základe  sexuálnej 
orientácie pri užívaní svojich práv vyplývajúcich im z čí. 8 dohovoru.

38.  Skutkový  stav  vo  veci  Taddeucci  a  McCall  proti  Taliansku  sa  od  predmetu 
napadnutých  ustanovení  líšil  najmä  v tom  smere,  že  sťažovatelia  vo  veci  Taddeucci 
a  McCall  proti  Taliansku  neboli  v čase  podávania  stažnosti  na  ESĽP  manželmi,  tvorili 
nezosobášený pár, pričom manželstvo uzavreli až po podaní sťažnosti na  ESĽP. Z tohto 
dôvodu  ESĽP  v rámci  rozhodovania  v tejto  vecí  vychádzal  zo  skutkového  stavu 
sťažovateľov  ako  nezosobášeného  páru  rovnakého  pohlavia.  Napriek  tomu  však  ESĽP 
dospel  k záveru, že Taliansko porušilo práva sťažovateľov podľa čl.  14 vo vzťahu k čí. 8 
dohovoru. Vzhľadom k tejto skutočnosti je rozhodnutie vo veci Taddeucci a McCall proti 
Taliansku nielen aplikovateľné na posudzovaný prípad, no závery z neho vyplývajúce sú 
Oto  relevantnejšie,  pokiaľ štátny  príslušník  tretej  krajiny  a slovenský  občan  rovnakého 
pohlavia aj uzavreli manželstvo v krajine, ktorej právny poriadok to umožňuje.

39.  Vo vzťahu  kapíikovateľností čl.  14  v spojení sčl. 8 dohovoru  ESĽP zdôraznil,  že 
štáty sú oprávnené kontrolovať vstup cudzincov na svoje územie a  ich  pobyt na svojom 
území.  Dohovor  nezaručuje  právo  cudzinca  na  vstup  alebo  pobyt v  danej  krajine,®®  no 
napriek  tomu  rozhodnutia  prijaté  štátmi  v  oblastí  prisťahovalectva  môžu  v  niektorých 
prípadoch predstavovať zásah do práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života 
zabezpečeného čl. 8 dohovoru. Najmä, ak majú dotknuté osoby silné osobné alebo rodinné

Tamtiež, bod 55.
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väzby  v  hostiteľskej  krajine,  ktoré  môžu  byť  predmetným  opatrením  vážne  dotknuté.®® 
Manželstvo  uzavreté  medzí  slovenským  občanom  a štátnym  príslušníkom  tretej  krajiny 
v inom štáte nepochybne predstavuje takúto silnú rodinnú väzbu.

40.  ESĽP poznamenal, že v zmysle rozsudku vo veci Scha/k a Kopf proti Rakúsku, do 
rozsahu pojmu „rodinný život“ za účelom ČI. 8 dohovoru spadajú aj páry osôb rovnakého 
pohlavia a z tohto dôvodu  ich vzťahy požívajú  rovnakú ochranu  práva  na  rešpektovanie 
rodinného života  v zmysle čl. 8 dohovoru,  ako páry osôb opačného  pohlavia.®' Ak  teda 
ESĽP vyslovil, že „stabilný de facto“ vzťah  (spolužitie nezosobášeného homosexuálneho 
páru) spadá do rámca ochrany práva na rodinný život podľa čl. 8 dohovoru, uvedené musí 
platiť  o to  viac  v prípade  takých  osôb,  ktoré  riadne  uzavreli  manželstvo  v  inom  štáte, 
v súlade s právom tohto štátu.

41.  Podľa konštantnej judikatúry ESĽP dochádza k porušeniu čl. 14 dohovoru vtedy, ak 
sa  jedná  o rozdielne  zaobchádzanie  s osobami  v relatívne  podobných  situáciách, alebo 
štáty zaobchádzajú rovnako s osobami, ktorých situácie sú podstatne odlišné.®® ESĽP už 
v  predchádzajúcich  prípadoch  uznal,  že  ak  všeobecná  politika  alebo  opatrenie 
neprimerane poškodzuje určitú skupinu, nie je vylúčené, že by to mohlo byť považované 
za  diskriminačné  bez  ohľadu  na  to,  že  táto  politika  alebo  opatrenie  nie  je  špecificky 
zamerané  alebo  zamerané  na  túto  skupinu  a  neexistuje  žiadny  diskriminačný  zámer. 
Takáto situácia  môže  predstavovať  "nepriamu  diskrimináciu". To  je však  len  prípad,  ak 
takáto politika alebo opatrenie nemá žiadne "objektívne a rozumné" odôvodnenie. ®®

42.  ESĽP vo veci Taddeucci a McCall proti Taliansku opakovane zdôraznil, že rozdiely 
v zaobchádzaní v obdobných situáciách alebo v porovnateľnom zaobchádzaní v rôznych 
situáciách sú diskriminačné, ak sa nezakladajú na objektívnom a primeranom odôvodnení, 
teda ak nesledujú legitímny cieľ alebo ak neexistuje primeraný vzťah proporcionality medzi 
použitými prostriedkami a cieľom, ktorý sa má dosiahnuť.^® ESĽP ďalej uviedol, že sexuálna 
orientácia  je  pojem,  na  ktorý  sa  vzťahuje  čl.  14  dohovoru  a rozdielne  zaobchádzanie 
založené  na sexuálnej orientácii si vyžaduje obzvlášť závažné dôvody ako odôvodnenie 
takéhoto zaobchádzania, pričom rozdiely založené výlučne na sexuálnej orientácií sú podľa 
dohovoru neprijateľné.^’

43.  Vo vzťahu k sledovaniu  legitímneho  cieľa  ESĽP konštatoval,  že ochrana  tradične] 
rodiny  môže  za  určitých  okolností  predstavovať  legitímny  cieľ  podľa  čl.  14  dohovoru. 
Avšak, pokiaľ ide o predmetnú vec -  vydávanie povolenia na pobyt rodinným partnerom 
rovnakého  pohlavia  -   ochrana  tradičnej  rodiny  nemôže  byť  "mimoriadne  presvedčivý 
a závažný" dôvod, ktorý môže za okolností prejednávanej veci odôvodniť diskrimináciu na

Tamtiež, bod 56. 
Tamtiež, bod 58. 
Tamtiež, bod 81. 
Tamtiež. 
Tamtiež, bod 87. 

*' Tamtiež, bod 89.
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základe  sexuálnej  orientácie/®  Vo  veci  Taddeucci  a  McCall  proti  Taliansku  týmto 
zaobchádzaním  Taliansko  bez  akéhokoľvek  objektívneho  a  primeraného  odôvodnenia 
neposudzovalo heterosexuálne páry odlišne. Taliansko nezohľadnilo ich schopnosť získať 
právne uznanie ich vzťahu, a tým splniť požiadavky vnútroštátneho práva na účely udelenia 
povolenia  na  pobyt z  rodinných dôvodov, pričom  sťažovatelia  túto možnosť k dispozícii 
nemali/®  Z uvedených  dôvodov  ESĽP  vo  veci  Taddeucci  a  McCall  proti  Taliansku 
konštatoval porušenie č). 14 v spojení s čl. 8 dohovoru.

44.  Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  vo  veci  Taddeucci  a  McCall  proti  Taliansku  Išlo 
o obdobný  skutkový  stav  ako  v prípade  napadnutých  ustanovení  zákona  o pobyte 
cudzincov,  možno  vyššie  uvedené  závery  ESĽP  aplikovať  aj  na  mnou  napadnuté 
ustanovenia.  Právne  postavenie  osôb  rovnakého  pohlavia,  ktoré  uzavreli  manželstvo 
v inom štáte je dokonca silnejšie, než právne postavenie sťažovateľov vo veci Taddeucci 
a McCall proti Taliansku, a to predovšetkým z dôvodu uzavretého manželstva v inom štáte.

Zhrnutie

45.  Na  základe  všetkých  uvedených  dôvodov  možno  ústavnú  neakceptovateľnosť 
zosumarizovať  tak,  že  §  48  ods.  2  písm.  e)  a  §  45  ods.  5  prvej  vety  v časti 
„matričným“  zákona  o pobyte  cudzincov,  týkajúce  sa  udeľovania  pobytu  štátnym 
príslušníkom  tretích  krajín  z dôvodu  zlúčenia  rodiny  (manželov)  svojím  prepojením  na 
právnu úpravu uzatvárania manželstiev a uznávania manželstiev podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky neprimeraným spôsobom zasahujú do práva na súkromný a rodinný 
život  skupiny osôb.  Túto  skupinu  osôb  predstavujú  manželia  rovnakého  pohlavia,  kde 
jeden manžel  je štátnym príslušníkom  tretej krajiny a druhý manžel  je štátnym občanom 
Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Uvedené základné 
právo je  priznané všetkým osobám, vrátane cudzincov na základe čl.  19 ods.  2  ústavy 
a čl. 8 dohovoru.

46.  Dôsledkom  súčasného stavu je,  že Štátni  príslušníci  tretích krajín,  ktorí tvoria so 
slovenskými  občanmi  páry  rovnakého  pohlavia,  nie  sú  objektívne  schopní  splniť 
podmienky,  ktoré  od  nich  napadnutá  právna  úprava  vyžaduje.  Jediným  dôvodom 
nemožnosti  splniť  tieto  podmienky  je  pritom  ich  sexuálna  orientácia,  ktorá  je  však 
zakázaným  diskriminačným  dôvodom.  Zároveň  som  pri  analýze  právnej  úpravy 
neidentifikovala  žiaden  legitímny dôvod  pre  takéto  odlišné  zaobchádzanie  založené  na 
zakázanom  diskriminačnom  dôvode.  Pre  páry  osôb  opačného  pohlavia,  ktoré  sa 
v ostatných  aspektoch  nachádzajú  v rovnakej  situácii  pritom  podmienky  kladené 
napadnutými  ustanoveniami  splniteľné  sú  (uzavretím  manželstiev  podľa  slovenského 
práva, resp. zápisom manželstva do osobitnej matriky).

«  Tamtiež, bod 93. 
Tamtiež, bod 94.
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47.  Podmienka podľa § 48 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov, teda podmienka 
uzavretia  manželstva  podľa  zákona o rodine nie je vzhľadom  na účely udelenia  trvalého 
pobytu  legitímna a nenapĺňa žiadny  legitímny cieľ, ktorý môže byť sledovaný prípustným 
obmedzením práv podľa čl.  19 ods. 2  ústavy a čl. 8 dohovoru. Nenapĺňa ani  požiadavku 
proporcionality, keďže týmto diskriminačným obmedzením základného práva na súkromný 
a rodinný život nie je možné sledovať legitímne a ústavou a dohovorom aprobované ciele 
obmedzenia  tohto základného práva.  Navyše, ani  po vyhovení tomuto návrhu ústavným 
súdom  by  nedošlo  k žiadnej  zmene  koncepcie  manželstva  podľa  právneho  poriadku 
Slovenskej republiky.

48.  Podmienku  preukázania  manželstva  určitým  dokladom,  preukazujúcim  túto 
skutočnosť pri štátnom príslušníkovi tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie trvalého pobytu 
na  päť  rokov,  považujem  za  plne  legitímnu. Avšak  tým,  že  napadnutá časť ustanovenia 
zákona o pobyte cudzincov stanovuje, že musí ísť o preukázanie uzavretého manželstva 
matričným dokladom -  teda dokladom vydaným  podľa zákona o matrikách, ktoré  takéto 
osoby objektívne nemôžu získať (opätovne  len z dôvodu ich sexuálnej orientácie), aj ust. 
§ 45  ods.  5  prvej  vety  v časti  „matričným“  zákona  o pobyte  cudzincov  neprípustným 
spôsobom  zasahuje  do  práv  zaručených  Čl.  19  ods.  2  ústavy  ačl.  8  dohovoru,  a to 
z dôvodu diskriminácie, čím sú v rozpore aj s čí. 12 ods. 2 ústavy a čl. 14 dohovoru.

49.  Obe napadnuté ustanovenia preto podľa môjho názoru nie sú v súlade s čl. 19 ods. 2 
v spojení s čl. 12 ods. 2 a čl. 13 ods. 4 ústavy a s čl. 8 v spojení s čl. 14 dohovoru.

III.2

K nesúladu napadnutej právnej úpravy s čl. 23 ods. 4  v spojení s Čl. 12 
ods. 2 a 4  a Čl.  19 ods. 1 ústavy

Podľa  čl.  23 ods.  4 ústavy „Každý občan má právo na slobodný vstup na  územie 
Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.“

Podľa čl. 12 ods. 4 ústavy „Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že 
uplatňuje svoje základné práva a slobody.“

Podľa  čl.  19  ods.  1  ústavy:  „Každý  má právo  na  zachovanie  ľudskej  dôstojnosti, 
osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“

50.  Napadnuté  ustanovenia  nemajú  dopad  len  na  štátneho  príslušníka  tretej  krajiny, 
ktorý žiada o udelenie trvalého pobytu na päť rokov z dôvodu uzavretého manželstva so 
slovenským občanom podľa § 43 ods. 1  písm. a)  zákona o pobyte cudzincov. Napadnuté 
ustanovenia  majú  zrkadlový  dopad  aj  na  základné  práva  štátneho  občana  Slovenskej 
republiky,  ktorý  tvorí  so  štátnym  príslušníkom  tretej  krajiny  manželský  pár  rovnakého 
pohlavia (podľa práva iného štátu).

51.  Pri žiadosti o udelenie pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov 
pri manželoch  rovnakého  pohlavia, ktorí manželstvo uzavreli v iných štátoch,  ide v praxi
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predovšetkým o situácie, kedy sa títo manželia z rodinných, či iných súkromných dôvodov 
rozhodnú trvalo opustiť tretiu krajinu, v ktorej uzavreli manželstvo a presunúť sa na územie 
Slovenskej  republiky.  Je  logické, a zároveň  plne  legitímne,  že  v takýchto prípadoch  má 
manžel,  ktorý je  slovenským  občanom,  záujem,  aby s ním  na  územie  jeho domovského 
štátu -  Slovenskej  republiky vstúpil aj jeho rodinný príslušník  (manžel), ktorý je Štátnym 
príslušníkom tretej krajiny. To je nakoniec i účelom inštitútu trvalého pobytu na päť rokov 
z dôvodu zlúčenia rodiny podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov.

52.  Nevylučujem, že  za  splnenia  špecifických  podmienok  by  v niektorých  prípadoch 
mohol  manžel  slovenského  občana  rovnakého  pohlavia  vstúpiť  na  územie  Slovenskej 
republiky  a určitý  čas  tu  zotrvať.  Do  úvahy  prichádza  napríklad  udelenie  prechodného 
pobytu na jeden z účelov vymedzených v ust. § 21 ods.  1  písm. a) až  i) zákona o pobyte 
cudzincov. Takýto „hotfix“ však nie je prakticky, hodnotovo ani ústavnoprávne udržateľný. 
Z praktického hľadiska zákon o pobyte cudzincov v § 20 ods. 2 totiž jasne stanovuje, že 
prechodný pobyt je  viazaný  na  jeden  účel.  V prípade,  ak  má  osoba  s udeleným 
prechodným pobytom záujem vykonávať inú činnosť, musí podať novú žiadosť o udelenie 
trvalého pobytu.

53.  Hodnotovo je nespochybniteľné, že trvalý pobyt stabilného partnera v manželskom 
zväzku  má  iný  význam  ako  prechodný  pobyt  za  účelom  štúdia,  či  podnikania.  Inak 
povedané,  zhoda  okolností,  ktorá  by  umožnila  spoločný  život  manželov  rovnakého 
pohlavia  na  území  Slovenskej  republiky,  napríklad  za  účelom  štúdia,  nie  je  hodnotovo 
totožná s udelením trvalého pobytu na päť rokov partnerovi v manželskom zväzku. Účelom 
trvalého  pobytu  na  päť  rokov  z dôvodu  zlúčenia  rodiny  je  totiž  umožniť  slovenským 
občanom prežiť život na území Slovenskej republiky po boku osoby, s ktorou sa rozhodli 
zdieľať  svoj  život.  Túto  hodnotu  nemožno  jednoducho  nahradiť  prechodným  pobytom 
udeleným na konkrétny účel. Z ústavnoprávneho hľadiska je toto  „obchádzanie“ -  podľa 
môjho názoru protiústavnej -  právnej úpravy takisto zjavne neudržateľné. Okrem toho, že 
pred protiústavným ustanovením nemožno „prižmurovať oči“ a obchádzať ho využívaním 
alternatívnych  právnych  riešení,  je  aj  z môjho  návrhu  zrejmé,  že  zachovanie  rodinného 
života, ako aj práva občana na vstup na územie Slovenskej republiky, si vyžaduje aktívny 
postup  zákonodarcu  -   z týchto  práv  teda  vyplýva  aj  pozitívny  záväzok  štátu  vytvoriť 
legislatívny rámec pre  ich uplatnenie v praxi. Tohto pozitívneho záväzku sa štát nemôže 
zbaviť  poukazom  na  dočasné  riešenia,  ktoré  navyše  nie  sú  vhodné  pre  každý  subjekt 
dotknutých základných práv, pretože sa nimi sleduje zásadne odlišný účel.

54.  Pri  manželoch  rovnakého  pohlavia  však  napadnutá  právna  úprava  neumožňuje 
realizovať pobyt slovenského občana na území Slovenskej republiky bez pretrhnutia jeho 
rodinných a súkromných väzieb s jeho manželským partnerom rovnakého pohlavia, ktorý 
je štátnym príslušníkom tretej krajiny. Rovnako, ako som uviedla v časti III.1 tohto návrhu, 
aj  tu  je  jediným  dôvodom  na  odlišné  zaobchádzanie  s manželmi  rovnakého  pohlavia 
sexuálna  orientácia  týchto osôb.  V prípade  manželských párov opačného  pohlavia  totiž 
právna úprava zákona o pobyte cudzincov umožňuje pobyt slovenského občana na území 
Slovenskej republiky bez pretrhnutia jeho rodinných väzieb s manželom, ktorý je štátnym
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príslušníkom  tretej krajiny.  Takéto páry sú spôsobilé uzavrieť manželstvo  podľa  zákona 
o rodine alebo požiadať o zapísanie  ich v zahraničí uzavretého  manželstva do osobitnej 
matriky. Jediným dôvodom odlišného zaobchádzania je tak opätovne v čl. 12 ods. 2 ústavy 
a č!. 14  dohovoru  zakázaný  diskriminačný  dôvod  -   sexuálna  orientácia  takýchto 
manželských párov rovnakého pohlavia.

55.  Situácia,  ktorá  vzniká  príčinou  napadnutej  právnej  úpravy  tak  slovenskému 
občanovi -  manželovi štátneho  príslušníka  tretej  krajiny  neumožňuje súčasne  realizovať 
jeho  právo  na  súkromný  a rodinný  život  a súčasne  aj  jeho  právo  na  slobodu  pohybu 
a pobytu podľa čl. 23 ústavy. Núti tým slovenského občana na výber medzi zachovaním 
a rozvíjaním jeho rodinného života s manželom rovnakého pohlavia v inom štáte na jednej 
strane,  a realizáciou  jeho  práva  na  slobodu  pohybu  a pobytu  v Slovenskej  republike  na 
strane druhej. Keďže rodinné, obzvlášť manželské väzby možno vo všeobecnosti hodnotiť 
ako  jedny  z najsilnejších  osobných  a citových  väzieb,  napadnutá  právna  úprava  tak 
nepriamo slovenského občana núti k opusteniu, resp. bráni návratu na územie Slovenskej 
republiky, keďže  len mimo jej  územia je schopný plnohodnotne  realizovať a rozvíjať svoj 
rodinný život s manželom rovnakého pohlavia -  štátnym príslušníkom tretej krajiny. Tým je 
napadnutá právna  úprava v rozpore aj s čl.  23 ods. 4'̂ '* v spojení s čl.  12 ods.  2  ústavy, 
keďže v dôsledku sexuálnej orientácie a podmienok pobytu manželov rovnakého pohlavia 
-   štátnych  príslušníkov  tretích  krajín  podľa  napadnutých  ustanovení  núti  manžela  -  
štátneho občana Slovenskej republiky, opustiť jeho vlasť, prípadne bráni jeho návratu.

56.  Tým,  že  slovenský  občan,  ktorý  je  manželom  štátneho  príslušníka  tretej  krajiny 
rovnakého  pohlavia,  uprednostnením  jedného  zo  základných  práv  (právo  na  súkromný 
a rodinný život a právo na slobodu pohybu a pobytu) nebude následne môcť v plnej miere 
realizovať druhé z uvedených základných práv (z dôvodu sexuálnej orientácie), napadnutá 
právna úprava nie je ani v súlade s čl. 12 ods. 4 ústavy, pretože v takýchto situáciách dôjde 
uplatnením jedného základného práva podľa ústavy k neprípustnému obmedzeniu druhého 
základného práva  podľa  ústavy. Manžela, ktorý je  slovenským občanom,  tak napadnutá 
právna  úprava  nepriamo  núti  k rozhodnutiu,  ktoré  základné  právo  si  uplatní  v plnom 
rozsahu. Takéto zaobchádzanie s vlastnými občanmi je pritom podľa môjho presvedčenia 
mimoriadne  hanebné,  nedôstojné  a spôsobilé  vyvolať  také  útrapy  a životné  dilemy  (len 
z dôvodu sexuálnej orientácie týchto osôb), ktoré svojou  intenzitou porušujú aj základné 
právo na ľudskú dôstojnosť podľa čl. 19 ods. 1 ústavy.

57.  Ľudská dôstojnosť je pritom ťažiskovým východiskom ústavy. Prejavuje sa jednak 
všeobecným príkazom rovnosti všetkých  ľudí v dôstojnosti podľa čl. 12 ods. 1 ústavy, ako 
aj  zakotvením  základného  práva  na  zachovanie  ľudskej  dôstojnosti  podľa  čl.  19  ods.  1

Vo vzťahu k základnému právu na ochranu občana pred nútením opustiť vlasť zároveň zdôrazňujem, že ide 
o základné právo, pri ktorom ako jednom z mäta  základných práv  a slobôd podľa ústavy nemožno hovoriť 
o rozvinutej judikatúre ústavného súdu k nemu. Ústavný súd sa v minulosti venoval predovšetkým základnému 
právu občana na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky podľa prvej vety čl. 23 ods. 4 ústavy (nález 
ústavného  súdu  sp.  zn.  II.  ÚS  8 /96 ).  Ústavnému  súdu  sa  z tohto  pohľadu  ponúka  jedinečná  príležitosť 
zásadným spôsobom vymedziť obsah základného práva podľa druhej vety čl. 23 ods. 4 ústavy.
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ústavy. Zároveň sa implicitne premieta aj do úpravy všetkých základných práv a slobôd/® 
Účelom rešpektovania a ochrany ľudskej dôstojnosti je zabezpečenie, aby sa s človekom 
-  jednotlivcom nezaobchádzalo ako s predmetom, ale ako s východiskom a cieľom štátu 
a jeho právneho poriadku/® „Otázky  ľudskej dôstojnosti sú v tomto poňatí chápané ako 
súčasť  kvality  človeka,  súčasť  jeho  ľudskosti.  Garantovanie  nedoíknuternosf/  ľudskej 
dôstojnosti  človeku  umožňuje  plne  využívať  svoju  osobnosť,*“"   K porušeniu  ľudskej 
dôstojnosti dochádza v prípade, „kedy je konkrétny jednotlivec postavený štátnou mocou 
do role objektu, kedy sa stáva obyčajným prostriedkom a je umenšený do podoby druhovo 
zameniteľnej veličiny.“^  K uvedenému neprípustnému zaobchádzaniu dochádza napríklad 
v prípadoch,  kedy  je  človek  nútený  úplne  sa  podrobovať  právnemu  poriadku  bez 
zohľadnenia jeho individuálnych záujmov a základných práv a slobôd/®

58.  V nadväznosti  na  uvedené  postuláty  vychádzajúce  zo  základného  práva  na 
zachovanie  ľudskej  dôstojnosti,  ako  zachovania  základných  atribútov  ľudskosti  a ich 
rešpektu zo strany štátu a jeho právneho poriadku je potrebné uviesť, že medzi základy 
ľudskej prirodzenosti patrí nadväzovanie, udržiavanie a rozvíjanie citových väzieb. Účelom 
ľudskej dôstojnosti ako ústavnej hodnoty je uznanie, že Človek je cítiacou bytosťou, pričom 
túto  skutočnosť  rešpektuje  a zohľadňuje  aj  v právnom  zmysle.  Jeden  z  aspektov 
nadväzovania,  udržiavania  a rozvíjania  citových  väzieb  s inými  ľudskými  bytosťami  sa 
prejavuje práve pri  realizácií práva na súkromný a rodinný život  (k tomu predchádzajúca 
časťllU).

59.  Napadnutá právna úprava však nerešpektuje tento aspekt ľudskej dôstojnosti tých 
osôb, ktorí si z dôvodu svojej sexuálnej orientácie za svojich životných  partnerov zvolili 
osoby rovnakého pohlavia. V prípade slovenského občana totiž platí, že tento môže mať 
silné rodinné a citové väzby na území svojej vlastí -  Slovenskej republiky, ako aj na území 
tretieho  štátu,  v podobe  svojho  manžela  rovnakého  pohlavia.  Štát  prostredníctvom 
napadnutej právnej úpravy rešpektuje ľudskú dôstojnosť len pri pároch opačného pohlavia, 
zachovaním  základného  práva  na  súkromný  a rodinný  život,  ako  aj  práva  slovenského 
občana  nebyť  nútený  k opusteniu  vlastí.  Tento  rešpekt  sa  prejavuje  prostredníctvom 
inštitútu  trvalého pobytu na päť rokov pre štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom 
zlúčenia  rodiny.  Vo  vzťahu  k párom  osôb  rovnakého  pohlavia  však  štát  nerešpektuje 
ľudskú dôstojnosť týchto párov, kedy „nevidí“ ich rodinné a citové väzby, a to len z dôvodu 
ich odlišnej sexuálnej orientácie. Takýto prístup Štátu k vlastným občanom (s prepojením 
na základné právo podľa čl. 23 ods. 4 ústavy) rozhodne nemožno označovať za taký, ktorý 
rešpektuje jednotlivca ako východisko ústavného poriadku, ako cítiacu ľudskú bytosť. Bez

Osobitnými prejavmi  rešpektu  fyzických osôb  ako  ľudských bytostí a ich  ľudskej dôstojnosti je okrem 
základného  práva  na  súkromný  a rodinný  život aj  právo  na  život;  právo  na  nedotknutefnosf osoby a jej 
súkromia; zákaz mučenia, krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania; právo na 
primerané hmotné zabezpečenie a pod.

Nálezy Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. I. ÚS 1586/09, bod 25; IV. ÚS 412 /04 .
Nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. L ÚS 1586/09, bod 25.

^  Nález Ústavného súdu českej republiky, sp. zn. I. ÚS 557/09, bod 18.
TamieŽ.
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uznania rešpektu k človeku, ako cítiacej bytostí s potrebou zachovania a rozvíjania svojho 
rodinného  života  s partnerom  pódia  vlastného  výberu  sa  základné  právo  slovenských 
občanov podľa čl. 23 ods. 4  ústavy stáva  iba  prázdnou  floskulou.®® Tým porušuje aj Ich 
základné právo na rešpektovanie ľudskej dôstojností podľa čl. 19 ods. 1 ústavy.

IV.
Záver

60.  Vážený  ústavný  súd,  na  základe  všetkých  vyššie  uvedených  skutočností  som 
dospela  k presvedčeniu,  že  napadnuté  ustanovenia  zákona  o pobyte  cudzincov  nie  sú 
v právnom štáte  (Čl. 1 ods. 1  ústavy), ktorý sa hlási k ochrane a garancii základných práv 
a slobôd  všetkých  fyzických  osôb  bez  ohľadu  na  Ich  sexuálnu  orientáciu,  ústavne 
udržateľné  a že  neprípustným  spôsobom  zasahujú  nielen  do  základných  práv  a slobôd 
a ľudských práv a základných slobôd skupiny osôb, ale zasahujú aj do najhlbšej sféry ich 
súkromia -  do ich rodinného vzťahu.

61.  Opätovne  na  tomto  mieste  zdôrazňujem,  že  tento  návrh  nie  je snahou  o zmenu 
inštitútu  manželstva  tak,  ako  ho  vymedzuje  ústava,  pričom  takéto  vymedzenie  plne 
akceptujem.  Orgány  ochrany  práva  -   osobitne  orgány  ústavou  povolané  na  ochranu 
základných  práv  a slobôd  (verejný  ochranca  práv,  no  a]  ústavný  súd)  však  nemôžu 
prehliadať situácie, kedy štát neprípustným spôsobom  redukuje rozsah základných práv 
a slobôd  párom  rovnakého  pohlavia,  v rozpore  s ústavou  a dohovorom  len  preto,  že 
v spoločností  tvoria  nepopulárnu  menšinu.  Možnosť  párov,  na  ktoré dopadá  napadnutá 
právna úprava, realizovať a rozvíjať minimálne štandardy súkromného a rodinného života 
musí štát akceptovať a umožňovať. V opačnom prípade dochádza k vytváraniu osôb druhej 
kategórie, čo je v slobodnom, demokratickom a právnom štáte neprípustné.

62.  Tým,  že  Štát  prostredníctvom  napadnutej  právnej  úpravy  nerešpektuje  ani 
najzákladnejší, elementárny prvok vzťahu týchto párov -  možnosť .byť spolu“ v rovnakom 
čase,  na  jednom  mieste  a  rozvíjať  svoj  vzájomný  vzťah,  neprípustné  zasahuje  do 
najintímnejšej sféry akéhokoľvek  medziľudského vzťahu,  ktorý  musí byť pred  externými 
zásahmi  najprísnejšie  chránený.  Nezasahuje  totiž  len  do  základných  práv,  slobody, 
integrity a autonómie fyzických osôb, ale aj do sŕdc a myslí ľudí, ktorí sa „previnili" len tým, 
že žijú svoj život inak, než majorita spoločnosti,®' a to len z dôvodu Ich sexuálnej orientácie.

63.  Preto navrhujem, aby ústavný súd tento návrh podľa § 56 ods. 1 zákona o ústavnom 
súde predbežne prerokoval a podľa § 56 ods. 5 predmetného zákona vydal nasledujúce

u z n e s e n ie :

Návrh p rijím a  na ďalšie konanie v celom rozsahu;

Tamtiež.
Analogicky  z disentu  sudcu  Najvyššieho súdu Spojených  štátov  Harryho  Blackmuna v prípade  Bowers 

v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
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a následne tomuto návrhu vyhovel a vydal nasledujúci

n á le z :

Ustanoven/a § 48 ods.  2 pism.  e)  a §  45 ods.  5 prvej vety v časti „matričným“ zákona 
Č. 404/2011 Z. z.  o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni 
neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 19 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 2 a čl. 13 ods. 4 
Ústavy Slovenskej republiky; sčl.  23 ods.  4  v spojení sČI.  12 ods.  2 a 4 ačl.  19 ods.  1 
Ústavy Slovenskej republiky; a sčl.  8 ods.  1 a 2   v spojení s č i  14  Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd.

prof. JUDr. Mária Pata 
verejná ochranky

Prílohy:

1.  Spisová dokumentácia k podnetu č. 3352/2017/VOP
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