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ПРЕДГОВОР

Проблематика истополних заједница несумњиво представља контро-
верзну тему. Може се тврдити да још од легализације абортуса у савреме-
ном дискурсу није било питања које више поларизује друштво, него што је 
то случај са статусом и правима истополних партнера. Ова тематика се у 
упоредној литератури разматра са високим емоционалним набојем и стра-
шћу. Готово да нема области друштвеног живота (наслеђивање, школски 
наставни планови, лечење, порези итд.) која се у неком делу не додирује са 
питањима која се тичу права ових лица, и на која национална законодав-
ства морају дати неки одговор. Повод за ову краћу студију о упоредноп-
равним и националним аспектима истополних партнерстава представља 
јавности представљени Нацрт закона о истополним заједницама, који ће, 
како се очекује, убрзо ући у скупштинску процедуру.*

Аутор

* Вид. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/080321/080321-vest18.html





1. ИСТОПОЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У УПОРЕДНОМ 
ЗАКОНОДАВСТВУ

До краја XX века само су у мањем броју држава у свету признавана на-
рочита права партнерима у истополним заједницама. Почетком овог миле-
нијума долази до својеврсног преврата у погледу правног третирања овог 
феномена, истина, већим делом ограниченог на Европу и Северну Амери-
ку. Велика већина држава у свету (нарочито Азије и Африке,1 али и Латин-
ске Америке) и даље не познаје ниједан вид истополних партнерстава.2 На 
глобалном нивоу, то је, како неки аутори наводе, око 90% држава.3 Међу-
тим, чак и у националним законодавствима која су ове заједнице правно 
регулисала, озбиљност тематике и радикалност нових решења условили 
су да овај процес не прође без отпора. Тако је, примера ради, у САД при-
ближно ¾ савезних држава донело законе или уставне амандмане којима 
су истополни бракови забрањени. Чак је на федералном нивоу 1996. годи-
не донет Закон о одбрани брака (Defense of Marriage Act – DOMA), који је 
предвиђао да државе које не познају истополни брак нису обавезне да при-
знају дејства таквог брака закљученог у савезним државама које га правно 
уређују.4 Тек је радикалном интервенцијом Врховног суда САД, у процесу 
Obergefell v Hodges, савезним државама, мимо уобичајене демократске про-
цедуре, наметнуто прихватање ове институције, својеврсном узурпацијом 

1 Прва афричка земља која је легализована истополни брак је Јужноафричка Република 
(Man Yee  Karen Lee, Equality, Dignity, and Same-Sex Marriage. A Rights Disagreement in 
Democratic Societies, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 36).

2 Ипак, тренд прихватања истополних бракова у последњој деценији интензивно је зах-
ватио и традиционално већински римокатоличке државе Латинске Америке, укљу-
чујући Бразил, Аргентину, Мексико, Колумбију и Уругвај (Jessica Brown, „Human 
Rights, Gay Rights, or Both: International Human Rights Law and Same-Sex Marriage“, 
Florida Journal of International Law, 2/2016, 232).

3 Lynn D. Wardle, „The Future of the Family: The Social and Legal Impacts of Legalizing 
Same-Sex Marriage“, Ave Maria Law Review, 2/2015, 248.

4 Међутим, амерички Врховни суд је 2013. године у предмету United States v Windsor 
(570 U.S. 744, 2013) констатовао да је дефиниција брака коју је садржао овај закон 
противна идеји једнакости коју прокламује Пети амандман. То је учињено позивањем 
на наводну злонамерност која је мотивисала доносиоце закона, уз потпуно занемари-
вање испољеног интереса законодавне власти да се институција традиционалног бра-
ка брани (вид. Brent G. McCune, „Judicial Overreach and America’s Declining Democratic 
Voice: The Same-Sex Marriage Decisions“, Texas Review of Law and Politics, 1/2015, 48). 
До ове одлуке, Врховни суд САД је брак сматрао „темељом породице и друштва, без 
којег не би било ни цивилизације ни прогреса“ (вид. Douglas W. Kmiec, „Procreative 
Argument for Proscribing Same-Sex Marriage“, Hastings Constitutional Law Quarterly, 
1/2004, 667).
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прерогатива законодавне власти.5 Премда увођење нових института путем 
судских преседана у англоамеричкој јудикатури није неуобичајено, у лите-
ратури се, штавише, због осетљивости теме, успостављање права истопол-
них партнера судским путем, мимо законодавца, препоручивало као врло 
пожељно, уз аргумент да се тако могла спречити „диктатура већине“.6

За разлику од САД, у Европи је основни потицај у правцу призна-
вања истополних партнерстава ишао од законодавне власти, и то најпре 
у нордијским земљама.7 Данска је као прва држава у свету 1989. године 
предвидела да истополни партнери могу ступити у грађанску унију, да би 
2001. године Холандија прва легализовала истополни брак. У првој деце-
нији XXI века овај процес добија на убрзању. Својеврсну прекретницу на 
европском континенту представља 2013. година, када Велика Британија и 
Француска као водеће земље уводе истополне бракове у свој правни по-
редак. Тренутно 16 европских држава познаје истополни брак (Аустрија, 
Белгија, Данска, Финска, Француска, Немачка, Исланд, Ирска, Луксем-
бург, Малта, Холандија, Норвешка, Португалија, Шпанија, Шведска, Вели-
ка Британија), као форму једнако доступну особама и истог и различитог 
пола. У 14 држава признаје се истополно партнерство у виду регистроване 
заједнице или грађанске уније (Андора, Хрватска, Кипар, Чешка, Естонија, 
Грчка, Мађарска, Италија, Лихтенштајн, Монако, Црна Гора, Сан Марино, 
Словенија, Швајцарска), које формално не представљају брак, али које му 
по својим дејствима могу бити врло сличне. Иако неке државе познају обе 
форме, након легализације истополног брака регистрована партнерства се 
у појединим земљама (нпр. нордијским) укидају као излишна. Истополне 
заједнице правно не уређује 19 држава (Јерменија, Белорусија, Бугарска, 

5 Одлука у предмету Obergefell v Hodges одбацује тврдњу да питање уређења истополних 
бракова припада законодавној власти, уз аргумент да уживање основних људских права 
не може бити условљено позивањем на недемократске вредности. Појединац би према 
овом погледу имао право на уставноправну заштиту чак и уколико се шира јавност 
са тим не слаже а законодавна власт одбије да реагује, зато што основна људска права 
не треба да зависе од избора и гласања. Таквим приступом се, међутим, одлучивање 
о фундаменталним правима и слободама одузима од народа, узурпирањем овлашћења 
од стране федералног правосуђа, притиснутог од стране моћне политичке мањине 
(McCune, 78). Заправо, док су у 90% савезних америчких држава које су ово питање 
изнеле пред гласаче истополни бракови били одбијени, и док су све државе у којима су 
такви закони били уставно забрањени примењене демократске процедуре и обезбеђено 
учешће законодавне власти, у половини (тада) малобројних држава у којима су такви 
бракови били допуштени до легализације је дошло судским декретом (Lynn D. Wardle, 
„Equality Principles as Asserted Justifications for Mandating the Legalization of Same-Sex 
Marriage in American and Intercountry-Comparative Constitutional Law“, BYU Journal of 
Public Law, 2/2013, 492). Како се примећује, законодавна акција у правцу увођења ис-
тополних брака на федералном нивоу вероватно не би прошла ни у Конгресу ни у 
Сенату (Frances Hamilton, „Strategies to Achieve Same-Sex Marriage and the Method of 
Incrementalist Change“, Journal of Transnational Law & Policy, 2015–2016, 140).

6 Emmanuelle Bribosia, Isabelle Rorive, Laura Van den Eynde, „Same-Sex Marriage: Building 
an Argument before the European Court of Human Rights in Light of the US Experience“, 
Berkeley Journal of International Law, 1/2014, 4.

7 Jens M. Scherpe, „The Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe and the Role of the 
European Court of Human Rights“, The Equal Rights Review, 2013, 83.
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Грузија, Литванија, Летонија, Молдавија, Русија, Србија, Украјина, Алба-
нија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Казахстан, Северна Македонија, 
Румунија, Турска, Ватикан), од којих се у десетак њих, међу којима је и Ср-
бија, брак уставом дефинише као заједница искључиво мушкарца и жене. 
Неке земље, иако садрже сличну уставну одредбу, свеједно признају исто-
полне заједнице, као вид нерегистрованог (Пољска, Словачка) или регис-
трованог партнерства (Хрватска, Црна Гора, Мађарска). У сваком случају, 
истраживања јавног мњења показују да подршка овом процесу у европ-
ским друштвима расте.8

Разлог таквог тренда, између осталог, лежи и у невероватном порасту 
идеолошке подршке овом феномену у правној литератури. Један амерички 
аутор тако примећује да је деведесетих година прошлог века од 72 објавље-
на америчка чланка која су се тицала истополних бракова или хомосексуал-
ног родитељства само један заступао став о ексклузивности хетеросексуал-
ног брака, 69 радова је несумњиво бранило позицију у прилог истополних 
заједница, док ниједан није критиковао идеју хомосексуалног родитељства. 
Такав однос свакако изненађује, имајући у виду да су испитивања јавног 
мњења у истом том периоду јасно указивала да је амерички народ снажно 
одбацивао идеју о усвајању деце од стране истополних партнера.9

Треба приметити да одабир форме истополне „партнерства“ односно 
„заједнице“, наспрам „брака“, није случајан, већ свесно одабран као начин 
алтернативног уређивања личних односа. Како је ова установа намењена 
онима који не могу да се венчају, сличне регистроване заједнице не морају 
имати иста права и статус као и брачна заједница.10 Штавише, могло би се 
тврдити и да појам „заједнице“ иде за тим да истополне парове приближи 
савременим формама породичних заједница (потпуној биолошкој односно 
проширеној породици, непотпуној једнородитељској породици итд.), док 
појам „партнерства“ нагласак више ставља на уређење међусобног односа 
лица истог пола.

8 Вид. David B. Oppenheimer, Alvaro Oliveira, Aaron Blumenthal, „Religiosity and Same-Sex 
Marriage in the United States and Europe“, Berkeley Journal of International Law, 1/2014, 
205, 226. Један истакнути професор породичног права описује своје искуство десе-
тогодишњег учествовања на бројним панелима о теми истополних заједница, закљу-
чујући да је у том кратком периоду дошло до драматичног пораста подршке студената 
овим заједницама, тако да је на последњем таквом скупу који описује, према његовом 
утиску, мање од 10% слушалаца бранило традиционалне ставове (Lynn D. Wardle, „The 
Attack on Marriage as the Union of a Man and a Woman“, North Dakota Law Review, 4/2007, 
1366).

9 Lynn D. Wardle, „The Potential Impact of Homosexual Parenting on Children“, University of 
Illinois Law Review, 3/1997, 837.

10 EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Commentary of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union, 2006, 102.



2. ИСТОПОЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ВАЖНИЈИМ 
МЕЂУНАРОДНИМ ДОКУМЕНТИМА

Сви важнији међународни документи под браком подразумевају 
заједницу искључиво мушкарца и жене. У упоредном литератури се, уоста-
лом, и констатује да на међународном плану не постоји правна подршка 
праву на истополни брак, и да се помаци одвијају више посредно, преко 
идеје забране дискриминације.11 Универзална декларација о људским пра-
вима из 1948. године прокламује да „пунолетни мушкарци и жене, без 
икаквих ограничења у погледу расе, држављанства или вероисповести, 
имају право да склопе брак и да заснују породицу“. Истовремено, породица 
представља „природну и основну ћелију друштва и има право на заштиту 
државе и друштва“ (члан 16. став 1. и 3).12  На први поглед, универзални 
значај брака и породице, као институција које су постојале и пре настанка 
државе, говори да је њихов идентитет непромењив.13 Међународни пакт о 
грађанским и политичким правима једнако констатује да је „породица при-
родни и основни саставни део друштва и има право на заштиту друштва и 
државе“, као и да се „право на склапање брака и оснивање породице при-
знаје човеку и жени када су дорасли за женидбу“ (члан 23).14 Штавише, и 
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода,15 у 
члану 12. говори да „мушкарци и жене“ одговарајућег узраста имају право 
да ступају у брак и заснивају породицу у складу са унутрашњим законима 
који уређују вршење овог права“.

Повеља Европске уније о темељним правима (члан 9) предвиђа да 
се право на брак и заснивање породице гарантује у складу са национал-
ним законима који уређују вршење ових права. Иако се не помиње да оно 
припада искључиво лицима различитог пола, Повеља не предвиђа да су 
национална законодавства обавезна да олакшавају склапање истополних 
заједница, али, ако то учине, то би производило дејство у свим државама 
чланицама ЕУ.16 Европска унија уређење породичног права у потпуности 

11 Lee, 46.
12 Слично и Каирска Декларација о људским правима у исламу из 1990. године полази од 

дефиниције брака као заједнице искључиво мушкарца и жене.
13 Thomas J. Paprocki, „Marriage, Same-Sex Relationships, and the Catholic Church“, Loyola 

University Chicago Law Journal, 2/2007, 259.
14 „Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, 7/71.
15 „Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, 9/03, 5/05 и 7/05 – испр. и „Службени 

гласник РС – Међународни уговори“, 12/10 и 10/15.
16 Олга Цвејић Јанчић, „Заједнице живота лица истог пола. Трендови у регулисању по-

родично-правног статуса ових заједница у савременом свету“, Правни живот, 10/2019, 
66. Вид. такође Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 
2006, 102.
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препушта националним законодавствима,17 будући да је право ЕУ по својој 
суштини више окренуто економским питањима.18 У складу са тим, и Суд 
правде Европске уније је у својој одлуци из 2018. године19 потврдио да је 
право чланица Уније да саме утврде да ли признају истополни брак, иако 
је у конкретној правној ствари констатовао да власти државе чланице не 
могу да онемогуће држављанину треће земље право на боравак (дужи од 
три месеца) на територији те државе чланице, позивајући се на чињени-
цу да у тој држави (у конкретном случају – Румунији) није признат брак 
између лица истог пола.20 Штавише, већ од предмета Tadao Maruko v Ver-
sorgungsanstalt der deutschen Bühnen (C-267/06) из 2008. године Суд правде 
је сматрао да су државе чланице ЕУ обавезне да једнако третирају парове 
у хетеросексуалном традиционалном браку и регистрованој истополној 
заједници у упоредивим ситуацијама, остављајући, истина, самим државама 
да у конкретном случају закључе да ли су ситуације заиста упоредиве. Ra-
tione materiae, већина одлука овог суда била је везана за Директиву 2000/78/
EC, која дозначује извесна права ожењеним паровима, углавном крећући 
се унутар питања везаних за запошљавање унутар Уније, будући да једино 
ова материја непосредно дотиче секундарно право Европске уније у вези са 
дискриминацијом по основу сексуалне оријентације.21

Препорука Савета министара Савета Европе (CM/Rec[2010]5) о мера-
ма за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације или 
родног идентитета предвиђа да ако национална законодавства невенчаним 
паровима дају извесна права, да чланице Савета Европе иста права треба 
да обезбеде и истополним паровима, укључујући и право на пензију и ста-
нарско право. Ако, пак, национална законодавства признају регистроване 
истополне заједнице, њихов правни статус и права и обавезе морали би 
бити еквивалентни онима која уживају хетеросексуални парови у упоре-
дивим ситуацијама. Ако национална законодавства такве заједнице пак не 
признају, државе чланице се позивају да без дискриминације истополним 
паровима обезбеде правне и друге начине да реше своје практичне проб-

17 Tunjica Petrašević, Dunja Duić, Ena Buljan, „Prava istopolnih zajednica u Europskoj uniji s 
posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku, Страни правни живот, 3/2017, 148.

18 Christa Tobler, „Equality and Non-Discrimination under the ECHR and EU Law. A 
Comparison Focusing on Discrimination against LGBTI Persons“, Zeitschrift für ausländi-
sches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2014, 524.

19 Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton and Asociaţia Accept v Inspectoratul General. 
to the Immigrant Center (C-673/16).

20 Након ове одлуке, државе чланице ЕУ се у литератури сматрају обавезним да признају 
истополне бракове склопљене у другим државама чланицама, независно од тога да ли и 
саме у свом законодавству познају неки вид таквих заједница. Наиме, иако је конкретна 
одлука начелно обавезујућа само за односну државу, у исходу пракса Суда делује erga 
omnes (Dominic Mcgoldrick, „A Defence of the Margin of Appreciation and an Argument 
for its Application by the Human Rights Committee“, International and Comparative Law 
Quarterly, 1/2016, 31). Ипак, Румунија, о чијем се праву радило, не само што није при-
хватила да по овом основу измени члан 277. свог Грађанског законика, позивајући се на 
то да је у одлуци суд и даље потенцирао примарну надлежност држава чланица у овој 
материји, већ је одбила и да призна дејство таквих бракова закључених у ЕУ.

21 Fulvia Staiano, „(In)Comparable Situations: Same-Sex Couples’ Right to Marriage in 
European Case Law“, Federalismi.it, 6/2017, 11.
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леме у вези са социјалном стварношћу у којој живе (тачка 25). Сматра се, 
дакле, довољним да се овим лицима пружа одговарајућа помоћ у практич-
ним питањима, али не нужно и да се такве заједнице правно уреде. Иако 
је Европски парламент у више наврата својим резолуцијама подржао омо-
гућавање на националном нивоу приступа припадницима ЛГБТИ заједни-
це регистрованом партнерству и браку, ове резолуције ни за државе чла-
нице нису обавезујуће.



3. ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА
ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Иако члан 14. Европске конвенције изричито не наводи и сексуалну 
оријентацију као лично својство у вези с којим је могуће неједнако посту-
пање, у литератури и пракси Европског суда за људска права није спорно да 
забрана дискриминације обухвата и овај основ. У првим случајевима који 
су се бавили правима хомосексуалаца, криминализовање таквог понашања 
није било уопште сматрано чак ни повредом права на приватан живот. 
Државама је признавана могућност да, позивајући се на заштиту јавног 
здравља или морала, ово право из члана 8. Европске конвенције ограни-
че.22 Образложења су почивала на тврђењу да хомосексуалци, пре свих 
геј-мушкарци, представљају особену друштвену групу која врши негативан 
утицај на децу и адолесценте у погледу развијања код њих хомосексуалних 
тенденција.23 До пре неколико деценија сексуална оријентација је сматра-
на видом остваривања сексуалне слободе, који правну заштиту заслужује 
искључиво у оквиру права на приватност.24 Утолико је члан 8. Конвен-
ције онемогућавао кривично гоњење због сагласног приватног сексуалног 
општења између пунолетних лица истог пола, као што је сматрано једнако 
неприхватљивим да се истражује приватан живот неког лица које би ре-
цимо довело до његовог отпуштања из војне службе због хомосексуалне 
оријентације.25 Такав приступ, међутим, није остављао неки шири простор 
за признање ових односа у јавној сфери.26 Ипак, иако нека формална дефи-
ниција „приватности“ не постоји, овај суд је у међувремену стао на стано-
виште да поштовање овог права не укључује искључиво интерно схваћену 
слободу, већ да обухвата и право да се заснују и развијају интимни лични 
односи са другима, чиме оно задобија и извесну јавну димензију.27

Традиционално, дугорочне везе између лица истог пола нису сматране 
аспектом права на породични живот, које такође штити члан 8. Европске 

22 Вид. Massimo Fichera, „Same-Sex Marriage and the Role of Transnational Law: Changes in 
the European Landscape“, German Law Journal, 3/2016, 389.

23 X. v Federal Republic of Germany (представка бр. 5935/72).
24 Nicholas Bamforth, „The Benefits of Marriage in All but Name – Same-Sex Couples and the 

Civil Partnership Act 2004“, Child and Family Law Quarterly, 2/2007, 143. Вид. нпр. Bensaid 
v United Kingdom (представка бр. 44599/98).

25 Вид. Lustig-Prean and Beckett v United Kingdom (представка бр. 31417/96 и 32377/96).
26 Sabrina Ragone, Valentina Volpe, „An Emerging Right to a ‘Gay’ Family Life? The Case 

Oliari v. Italy in a Comparative Perspective“, German Law Journal, 3/2016, 473.
27 Вид. М. Драшкић, у: Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних сло-

бода, Београд, 2017, 161; Scherpe, 87; Wade K. Wright, „The Tide in Favour of Equality: 
Same-Sex Marriage in Canada and England and Wales“, International Journal of Law, Policy 
and the Family, 3/2006, 262.
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конвенције, и поред временом све израженије тенденције у европском за-
конодавству у погледу њиховог правног признања.28 Породица је сматрана 
институцијом уграђеном у темеље социјалног и културног живота заједни-
це, чије је очување имало приоритет у односу на вредности мањих друштве-
них група,29 док је породици признавана „посебна заштита“. Међутим, то 
што одредба члана 12. Конвенције не говори јасно да мушкарци и жене 
имају право да ступе у брак искључиво међусобно, омогућило је обраћање 
Европском суду за људска права и по овом основу. У предмету Schalk and 
Kopf v Austria (бр. представке 30141/04) овај суд је закључио да је тачно да 
посматрано језички ова одредба не искључује да брак између себе закључе 
и два мушкарца односно две жене. Међутим, историјски контекст је суду 
указивао да се у време усвајања Конвенције брак разумео искључиво у тра-
диционалном смислу, као заједница лица различитог пола. Истовремено, 
како је закључено, члан 12. Конвенције не намеће обавезу да државе уго-
ворнице озаконе склапање брака истополних партнера, независно од тога 
што члан 14. Конвенције забрањује дискриминацију по било ком личном 
основу.30 Уосталом, другачији закључак и није био могућ, имајући у виду 
изричитост ове одредбе, и чињеницу да се уређење овог питања јасно пре-
пушта националном законодавству.

Истом пресудом је, међутим, први пут признато да заједнице живота 
лица истог пола која живе у стабилном de facto партнерству могу спадати 
и у домен не само приватног живота већ и права на породични живот.31 
Будући да је велики број европских држава већ био омогућио истополне 
заједнице различите форме, суд није желео да занемари чињеницу да у са-
временом свету многи истополни партнери живе у таквим заједницама. 
Ипак, остало је недоречено шта би право на породични живот у погледу 
ових заједница у пракси подразумевало.32 Осим тога, ова одлука потврђује 
да се одредба о забрани дискриминације (члан 14. Конвенције) једнако од-
носи и на истополне партнере, због чега разлика у поступању мора имати 
објективно и разумно утемељење. У сваком случају, није прихваћено да је 

28 Вид. тако изричито Mata Estevez v Spain (представка бр. 56501/00), још пре двадесетак 
година.

29 Fichera, 390.
30 Сличан закључак касније је потврђен и у предмету Chapin and Charpentier v France (бр. 

представке 40183/07). Како нема европског консензуса у погледу допуштања истопол-
них бракова, суд није нашао за прихватљиво да својом проценом замени вредновање 
националних законодаваца, имајући у виду дубоко укорењене социјалне и културне 
конотације овог питања (вид. Oxford Journal of Law and Religion, 1/2017, 196). Упоредиве 
одлуке налазимо и у пракси Комитета за људска права УН, који је у предмету Joslin v 
New Zealand (902/1999) закључио да међународно признато право на брак, које познаје 
Међународни пакт о грађанским и политичким правима, државама намеће обавезу да 
признају искључиво заједницу мушкарца и жене.

31 Вид. Мина Павловић, „Истополне заједнице живота у пракси Европског суда за људска 
права: одабране пресуде“, у: Усклађивање правног система Србије стандардима Европ-
ске уније, Крагујевац, 2020, 369. Ова позиција касније је потврђена у предметима P. B. v 
Austria (представка бр. 18984/02) и  X. v Austria (представка бр. 19010/07).

32 Matteo M. Winkler, „Same Sex Marriage, Italian Style“, Cardozo Journal of Law & Gender, 
1/ 2016–2017, 34.
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држава која одлучи да паровима истополне сексуалне оријентације правно 
призна заједницу обавезна да њен правни положај у целости изједначи са 
браком. Уосталом, сличну аргументацију користио је и Уставни суд Србије 
у својој одлуци ИУ-347/2005 од 22.7.2010. године, такође констатујући да 
неизједначавање истополних заједница са ванбрачном заједницом не пред-
ставља вид дискриминације. Другачије третирање истополних заједница 
не може бити дискриминаторно, ако је засновано на разумном и оправда-
ном основу, какав је Уставом гарантовани посебни положај брака и с њим 
изједначене хетеросексуалне ванбрачне заједнице. „Овакво законодавно 
решење објективно проистиче из одредаба 62. Устава, којима се не гаран-
тује право на брачну или ванбрачну заједницу особама истог пола“.33

Осим симболичког значаја ове одлуке Европског суда за људска права, 
који је ЛГБТИ заједницу охрабрио да се још упорније ангажује у међуна-
родној правној арени, она је из правног угла имала још неке важне кон-
секвенце. Из њене аргументације могао се, најпре, извести закључак да су 
заједнице лица истог и различитог пола донекле упоредиве.34 Осим тога, то 
је омогућило да се признавање истополних заједница као вида породич-
ног живота рефлектује на низ повезаних правних питања, уз могућност 
закључка да породични живот није нужно оријентисан искључиво према 
хетеросексуалном типу породице.

Начелно, одлуке овог суда (по представци државе уговорнице или 
чешће појединца, невладине организације или групе лица) обавезујуће су 
за све државе уговорнице у конкретној правној ствари. Извршење пресу-
де надгледа Комитет министара Савета Европе. Штавише, према члану 46. 
Конвенције не само што утврђена повреда права обавезује државу да пла-
ти правично задовољење оштећеној страни, већ се може наложити и нека 
општа или појединачна мера коју је потребно предузети у домаћем прав-
ном поретку, како би се онемогућило даље кршење Конвенције у будућ-
ности.35 Тачније, поред пружања оштећеној страни правичног задовољења, 
државе су обавезне да учине крај кршењу Конвенције, што се контролише 
спровођењем надзора од стране Комитета министара Савета Европе, чес-
то применом и мера општег карактера (налагањем одговарајућих измена 
у законодавству, захтевањем реформе правосуђа итд.).36 Иако Конвенција 
не предвиђа строге механизме који гарантују да се државе повинују пресу-
дама Суда, осим дејства одлуке на појединачну правну ствар, она у исходу 
често води и измени националног законодавства, тамо где је нормативно 
стање оцењено као несагласно са тумачењима Суда.

С друге стране, у погледу многих питања која се тичу права хомосексу-
алаца Европски суд за људска права је временом напуштао традиционални 
поглед, и приклањао се мерилу које допушта да социјалне промене могу да 
омогуће еволуцију судске праксе.37 Такво еволутивно (еволуционистичко) 

33 Вид. http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6916/?NOLAYOUT=1
34 Bribosia, Rorive, Van den Eynde, 12.
35 Марија Драшкић, Породично право и права детета, Београд, 202011, 42.
36 С. Царић, у: Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, 581.
37 И у домаћој уставноправној литератури се примећује да традиционална стриктна ин-

терпретација дословног текста уставних норми, уз давање предности логично-системат-
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тумачење38 одредаба Европске конвенције о људским правима на први по-
глед делује противречно, будући да и општа правила тумачења у међуна-
родном уговорном праву, и многих националних законодавстава,39 полазе 
од „уобичајеног смисла који се мора дати изразима у уговору у њиховом 
контексту и у светлости његовог предмета и циља“ (члан 31. став 1. Беч-
ке конвенције о уговорним односима). Ипак, оно данас, и поред могућих 
приговора, представља руководеће интерпретативно правило овог суда.40 
Оно што остаје проблем јесте питање у којем то моменту дотадашњи стан-
дард доживљава промену, и на темељу колике (обичне, квалификоване 
итд.) већине држава-чланица Савета Европе. Ово је нарочито осетљиво 
имајући у виду и регионалну подељеност у погледу одобравања истопол-
них заједница, где земље источног и централног дела нашег континента 
имају другачији поглед од држава Западне Европе.41

У предмету Vallianatos and Others v Greece (бр. представки 29381/09 и 
32684/09) Европски суд за људска права је закључио да је супротно Конвен-
цији да држава уговорница омогући регистровање грађанске уније партне-
рима супротног пола (а што је било омогућено законом донетим 2008. годи-
не), а да исто не дозволи и партнерима истог пола. Подносиоци представке 
су тврдили да су били дискриминисани, јер су без оправданог разлога и ле-
гитимног циља били другачије третирани од ванбрачних партнера различи-
тог пола. Суд није прихватио аргументе грчке Владе да истополни партне-
ри своје односе (у својинским и финансијским односима или наслеђивању) 
могу уредити уговорно, као и да је циљ регистрације представљало настојање 
да се унапреди позиција ванбрачне деце,42 и (индиректно) јачање институ-
ције традиционалног брака, уз позивање да се морају узети у обзир и нове 
тенденције на плану поштовања породичног и приватног живота, које не 
оправдавају да онемогућавање грађанског партнерства, као форме различи-

ском тумачењу, уз „занемаривање телеолошких промишљања“, данас све више замењује 
вредносно оријентисано екстензивно тумачење, које свој узор налази у пракси Европ-
ског суда за људска права ( Оливера Вучић, Драган М. Стојановић, „Европски модел ус-
тавног правосуђа“, у: Положај и перспектива уставног судства, Београд, 2014, 78).

38 Вид. Радомир Д. Лукић, Увод у право (прер. Ј. Хасанбеговић, М. Божић), Београд, 2020, 310.
39 Тако нпр. члан 3. шпанског Грађанског законика прописује опште правило тумачења, 

према којем се „правне норме имају тумачити према правом значењу речи, у вези са 
контекстом и историјском и законодавном позадином, као и социјалном реалношћу 
времена у којем се примењују, узимајући у обзир њихов дух и циљ“. Иако би, дакле, то 
подразумевало уважавање и граматичког и историјског тумачења, шпански Уставни 
суд је те моменте посве занемарио, стављајући нагласак на динамички моменат (вид. 
José María Lorenzo Villaverde, „And the Story Comes to an End: The Constitutionality of 
Same-Sex Marriages in Spain“, у: M. Sáez (ed.), Same Sex Couples – Comparative Insights on 
Marriage and Cohabitation, Springer, 2015, 20, 39).

40 Вид. Kanstantsin Dzehtsiarou, „European Consensus and the Evolutive Interpretation of the 
European Convention on Human Rights“, German Law Review, 10/2011, 1731.

41 С правом Masuma Shahid, „The Right to Same-Sex Marriage: Assessing the European 
Court of Human Rights’ Consensus-Based Analysis in Recent Judgments concerning Equal 
Marriage Rights“, Erasmus Law Review, 3/2017, 196.

42 Разлог његовог доношења било је то што је у Грчкој постојао већи број ванбрачних 
заједница са више деце, због чега су, након њиховог престанка, жене остајале без било 
какве институционалне подршке (Павловић, 370).
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те од брака, не буде доступно и лицима истог пола. Грчки закон, који је први 
пут предвидео званичну форму партнерства различиту од брака, стога је 
оцењен као дискриминаторан, јер је по мишљењу Суда из обухвата безраз-
ложно искључио истополне парове. То у том тренутку није значило да је суд 
утврдио обавезу националних држава да уведу регистрована партнерства, 
већ само да, ако се на то одлуче, морају ту да укључе и истополне заједнице. 
У исходу, у Грчкој су учињене одговарајуће измене закона, које су регистро-
вано партнерство прошириле и на парове истог пола.43

Међутим, у предмету  Oliari and others v Italy (бр. представки 18766/11 
и 36030/11) Европски суд је отишао и корак даље, сматрајући повредом 
права на приватни и породични живот (члан 8) већ чињеницу да у прав-
ном систему изостаје правно признање постојећих истополних заједни-
ца. На темељу чињенице да према италијанском праву грађанима, изузев 
традиционалног брака (и симболичних грађанских унија које су се могле 
регистровати у појединим италијанским градовима), није било омогућено 
склапање било какве друге заједнице, суд је закључио да Италија није обез-
бедила подносиоцима представке правни оквир којим би било признато 
њихово партнерство као „урођена вредност“. Тиме се у пракси Европског 
суда први пут отворено издвојила позитивна обавеза да се националним 
законодавством у некој форми таква заједница заштити, иако је поновље-
но да државе чланице нису дужне да гарантују да то буде баш у виду бра-
ка.44 Суд под таквом заштитом подразумева „специфични правни оквир 
(попут грађанске уније или регистрованог партнерства) подобан да [апли-
кантима] пружи признање њиховог статуса и гарантује им извесна права 
која се односе на парове у стабилној и посвећеној заједници“. Истовремено, 
одбацује се тек симболично давање извесних права, у форми „локалне ре-
гистрације грађанских унија“ (у општинама) или праксе „извесних приват-
них уговорних споразума ограниченог опсега“. Таква одлука је Италију на 
крају приморала да ипак уведе регистровано партнерство (али и ванбрач-
ну заједницу лица истог или различитог пола) у своје законодавство.45

У складу са тим, уставни судови неких држава Европе (нпр. Шпаније и 
Италије), у поступцима пред њима вођеним, заузимали су став да њихови 
устави не налажу да се призна истополни брак, како су подносиоци уставних 
жалби захтевали, али су углавном у исто време закључивали да законодавац 
има обавезу да усвоји одговарајуће законе који ће пружити истополним па-
ровима одговарајуће правно признање заједнице и заштиту (формулација 
коју је навео и Европски суд за људска права у предмету Oliari and others v 
Italy),46 у сваком случају „пребацујући лопту“ на законодавца.47

43 Shahid, 187.
44 Павловић, 373; Ragone, Volpe, 472.
45 Matteo M. Winkler, „Same-Sex Marriage and Italian Exceptionalism“, ICL Journal, 4/2018, 442.
46 Вид. ibid., 449.
47 Тако нпр. италијански Уставни суд у предмету (138/2010) који је претходио одлуци Ев-

ропског суда за људска права у процесу Oliari and others v Italy, и поред тога што кон-
статује да се институција брака према италијанском праву не може применити на ис-
тополне парове, истовремено закључује да такође није могуће „да се игнорише рапидна 
трансформација у друштву и обичајима током последњих деценија, која је посведочи-
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Сексуалној оријентацији као личном својству често се данас, иако то 
још увек није научно верификовано,48 признаје статус који важи у погледу 
дискриминације засноване на нпр. националној, етичкој или расној при-
падности, као личног својстава које је, чак и када би субјект то пожелео, 
непроменљиво, или као евентуално личне карактеристике која се дâ про-
менити, али уз, како се тумачи, неприхватљиво високу личну цену.49 То је 
условило да ограничење права по овом основу мора бити не само наро-
чито образложено,50 већ и да слобода националног законодавца да право 
редукује, што се у погледу правâ личности и њеног идентитета сматра још 
важнијим – постаје јако сужена. Наиме, ако се ограничење тиче права как-
ве нарочито рањиве друштвене групе, која је у прошлости била изложена 
значајној дискриминацији, држава мора имати озбиљне разлоге за дру-
гачији третман. Такав приступ је у пракси Европског суда за људска пра-
ва управо примењиван у погледу различитог третмана на основу родног 
идентитета или сексуалне оријентације.51 „У случајевима у којима је поље 
слободне процене додељено државама уско, као што је тамо где постоји 
разлика у третману на основу пола или сексуалне оријентације, принцип 
сразмерности не захтева само да је одабрана мера начелно подобна да се 
реализује циљ којем се тежи. Такође мора бити показано да је за пости-
зање тог циља било нужно да се искључе одређене категорије људи – у овом 
случају лица која живе у хомосексуалној вези“.52 То је, како се примећује,53 
прилично високо постављена лествица, сходно којој би за ограничавање 
извесног права, нпр. на приступ репродуктивним технологијама или ус-

ла крај монопола који је држао модел нормалне традиционалне породице и паралелну 
спонтану појаву различитих, иако мањинских форми кохабитације, које захтевају заш-
титу, које су инспирисане традиционалним моделом, и које као такве циљају да буду 
признате и регулисане. Нове потребе, повезане такође са еволуцијом културе и циви-
лизације, траже заштиту, а то захтева помну пажњу у погледу актуелне компатибил-
ности традиционалног тумачења са уставним принципима“ (вид. Ragone, Volpe, 454).

48 Научна истраживања у погледу измењивости сексуалне оријентације имају про-
тивречне закључке (вид. Sonja Seehusen, „Same Sex Marriage: Does the Constitution or 
State Constitution Support Same-Sex Marriages“, University of the District of Columbia Law 
Review, 1/2011, 147). Многи аутори и данас сматрају да, за разлику од нпр. расе, хо-
мосексуалност не представља непроменљиву категорију (Bradley S. Tupi, „California’s 
Same-Sex Marriage Decision: How Did We Get Here“, Grove City College Journal of Law and 
Public Policy, 2/2011, 87).

49 Тако је статус ове личне околности нпр. формулисао Врховни суд Канаде (вид. Peter 
W. Hogg, „Canada: The Constitution and Same-Sex Marriage“, International Journal of 
Constitutional Law, 4/2006, 713).

50 У америчкој литератури се данас такође сматра да дискриминација по овом основу на 
темељу Четрнаестог амандмана мора бити строже образложена, иако су судови у САД 
до сада углавном примењивали нешто блаже критеријуме, сматрајући да сексуална 
оријентација или родни идентитет не представљају непроменљиву личну карактерис-
тику, као што су раса, националност или пол (вид. Seehusen, 140; Mark Strasser, „Equal 
Protection, Same-Sex Marriage, and Classifying on the Basis of Sex“, Pepperdine Law Review, 
4/2011, 1027).

51 Mcgoldrick, 25.
52 Karner v Austria (представка бр. 40016/98).
53 Scherpe, 92.
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вајању деце, било потребно доказати да давање таквих права истополним 
партнерима угрожава традиционалну породицу.54

Испољене промене на социјалном плану и актуелна правна реформа, 
која подразумева да све већи број европских држава мења своје законодав-
ство у правцу признавања све већих права истополним паровима, у исходу 
доводе до даљег сужавања поља слободне процене националних законо-
даваца у погледу ових питања. Иако, бар за сада, таква дужност није ус-
тановљена, није искључено да ће у некој скорој будућности, када довољна 
сагласност у том смислу буде постигнута, Европски суд за људска права 
режим истополних партнерстава заменити признањем истополног брака.55 
На обликовање „поља слободне процене“ националног законодавца утиче и 
достигнути степен униформности правних правила у државама чланицама 
Савета Европе, који подразумева да је у погледу одређеног питања постиг-
нут консензус.56 Наиме, спроводи се компаративно истраживање о пракси 
држава-чланица, и уколико је већи број њих о одређеном питању сагласан 
националним судовима и законодавцу се сужава простор ограничавања 
одређеног права гарантованог Конвенцијом. Обрнуто, тамо где нема поду-
дарног става у погледу одређеног питања, националним судовима и зако-
нодавству оставља се шири простор слободе.57 Утолико, што се више по-
већава број држава које прихватају истополни брак, какав тренд несумњиво 
постоји, то ће се више сужавати и зона слободног одлучивања држава чла-
ница по овом питању, иако остаје отворено да ли се без измене Конвенције 
уопште може пренебрегнути, рекло би се, јасно језичко значење члана 12. У 
сваком случају, за сада таква сагласност још увек није постигнута.58

54 Тако је у једном примеру (Kozak v. Poland, представка бр. 13102/02) закључена повре-
да права подносиоца представке који је тражио да после смрти истополног партнера 
настави закуп стана у којем су живели, иако пољско право није признавало фактичке 
истополне заједнице. Иако је суд (више овлаш) констатовао да заштита породице у тра-
диционалном смислу начелно представља важан и легитиман разлог који оправдава раз-
лику у поступању, ипак је закључено да Конвенција као живи инструмент мора бити 
интерпретирана у савременим околностима, и да поштовање породичног живота мора 
нужно да узме у обзир и развој у друштву и промене у перцепцији различитих социјал-
них и грађанско-статусних питања, „укључујући и чињеницу да не постоји само један 
начин или избор у сфери вођења приватног и породичног живота и живљења у њему“.

55 Hamilton, 138.
56 Mcgoldrick, 28. Тако је нпр. Европски суд за људска права у поменутом предмету Oliari 

and Others v Italy у одлуци указао на рапидан глобални тренд признања истополних 
заједница у свету, иако је само незнатна већина држава чланица Савета Европе имала 
такво законодавство. Другим речима, у овом случају је наметнута позитивна обавеза 
да се законодавством уведе неки вид регистрованог партнерства, иако је само 24 од 47 
држава Савета Европе у тренутку доношења одлуке (2015. године) правно признавало 
такве уније (Ragone, Volpe, 475).

57 Junko Nozawa, „Drawing the Line: Same-sex adoption and the jurisprudence of the ECtHR 
on the application of the ‘European consensus’ standard under Article 14“, Merkourios, 
77/2013, 69.

58 Вид. нпр. такво изричито указивање у предмету Hämäläinen v. Finland (представка бр. 
37359/09).
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Након упознавања са основним тенденцијама у погледу правног стату-
са истополних заједница у упоредном праву, нужно је на самом почетку на-
ших разматрања најпре одагнати до скоро уврежено мишљење просечног 
грађанина да хомосексуалност представља нешто кажњиво. Заиста, благо-
наклон став друштва према хомосексуалним односима представља израз 
тек новијег времена. До пре педесетак година хомосексуалност је у готово 
читавом свету представљала кривично дело, као што је, уосталом, и (да-
нас сасвим уобичајена) прељуба до Другог светског рата у већини држава 
(укључујући и Краљевину Југославију) била кажњива. Криминализација 
хомосексуалних односа је на нивоу Савета Европе била формално осуђена 
тек 1981. године (од предмета Dudgeon v the United Kingdom, представка бр. 
7525/76), а на нивоу САД тек 2003. године.59 Тако је нпр. још 1986. годи-
не амерички суд у случају Bowers v Hardwick потврдио да противприродни 
блуд у виду содомије у америчком друштву и даље представља кривично 
дело. Ипак, последњих деценија ствари се драстично мењају. Хомосексуал-
ност у европским земљама више није кажњива, иако су у неким државама 
света такви односи запрећени чак и смртном казном.60 Мушки хомосексу-
ални односи између пунолетних лица су били декриминализовани још у 
југословенском кривичном праву, 1994. године. Међутим, тек је актуелним 
Кривичним закоником из 2005. године у потпуности изједначена граница 
пристанка за упуштање у сексуалне односе,61 будући да је за разлику од 
хетеросексуалних односа, где је добровољни однос био некажњив од 14. 
године, у погледу хомосексуалних односа до овог закона био кажњив однос 
са малолетником (лицем старим између 14 и 18 година).62

Штавише, данас је присутан управо супротан процес, у којем се у све-
ту све чешће као кривично дело дефинише хомофобија, најчешће преко 
инкриминација које забрањују говор мржње.63 Истовремено, државе које 
евентуално ипак задржавају кажњивост хомосексуалног чина изложене су 

59 Bribosia, Rorive, Van den Eynde, 2.
60 Вид. David E. Newton, Same-Sex Marriage. A Reference Handbook, ABC-CLIO, 2010, 3.
61 „Службени гласник РС“, 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 

121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
62 Вид. слично и L. and V. v Austria (представке бр. 39392/98 и 39829/98).
63 Тако чак и неке хришћанске (унитаријанске) верске заједнице у САД сматрају да грех 

не представља хомосексуалност, већ хомофобија (Ariel Y. Graff, „Free Exercise and 
Hybrid Rights: An Alternative Perspective on the Constitutionality of Same-Sex Marriage 
Bans“, University of Hawai’i Law Review, 1/2006, 38).
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међународном притиску и претњама наметања економских и политичких 
санкција.64

Такав процес неретко је праћен доношењем правила која отежавају су-
жавање (новоуведеним прописима) стечених права у будућности. Другим 
речима, освајање слободе које доведе до прокламовања каквог новог људ-
ског права праћено је ограничавањем могућности да каквом будућом ре-
формом процес крене супротним смером. Тако нпр. новоуведени Закон о 
родној равноправности изричито прописује (члан 2) да се његове одредбе 
„не могу тумачити нити примењивати на начин којим се укидају или огра-
ничавају права утврђена другим прописима или ограничава или умањује 
достигнути ниво људских права у области родне равноправности који про-
истиче из Устава, потврђених међународних уговора, општеприхваћених 
правила међународног права, закона, као и законодавства Европске уније о 
родној равноправности“.65 И сам Устав прокламује да се „достигнути ниво 
људских и мањинских права не може смањивати“ (члан 20. став 2). Ову 
важну околност треба имати у виду приликом увођења нових људских и 
мањинских права.

С друге стране, у јавности је и даље снажно заступљено гледиште да је 
хомосексуалност неприродна, и да представља нешто болесно и вид душе-
вног поремећаја. Акти који се предузимају у сексуалном чину геј-мушкараца 
не одговарају сврси коју ти органи као делови људског тела имају, што у не-
ким случајевима може водити увећаном ризику обољевања чак и у физичком 
смислу.66 На другој страни, заговорници уједначавања хетеросексуалних и 
хомосексуалних веза често истичу да је човекова природа таква да осећа сек-
суалну привлачност према оба пола,67 и да су кроз историју у разним друшт-
вима често били упражњавани и сматрани уобичајеним и еротски односи 
између припадника истог пола. То је, како се наводи, нарочито био случај 
у Старом веку (античкој Грчкој и Риму),68 где су према неким радикалним 
тумачењима истополне заједнице чак превладавале.69 Често се наглашава да 
је хомосексуалност у природи врло присутна међу животињама.70

Независно од другачијег увреженог гледишта, хомосексуалност се ме-
дицински више не тумачи као болест, већ као друштвено прихватљива сек-
суална оријентација. Раније владајуће гледиште је само мањем проценту 
хомосексуалаца признавало неку врсту урођеног (наследног) нагонског 

64 Вид. нпр. у Нигерији L. O. C. Chukwu,  „An Overview of the Same Sex Marriage 
(Prohibition) Act, 2013“, Nigerian Law Journal, 1/2015, 187.

65 „Службени гласник РС“, 52/21.
66 Shannon Holzer, „Natural Law, Natural Rights, and Same-Sex Civil Marriage: Do Same-Sex 

Couples have a Natural Right to be Married“, Texas Review of Law and Politics, 1/2014, 69. 
Геј-мушкарци су врло рањиви у односу на одређене озбиљне инфекције, које се везују 
за доспевање фекалија у крвоток, укључујући хепатитис Б и разне ретке болести (ibid.).

67 Judith E. Koons, „Just Married: Same-Sex Marriage and a History of Family Plurality“, 
Michigan Journal of Gender & Law, 1/2005, 20.

68 Вид. Newton, 7.
69 Otis R. Damslet, „Same-Sex Marriage“, New York Law School Journal of Human Rights, 

2/1993, 559.
70 Вид. Зорица Мршевић, Ка демократском друштву – истополне породице, Београд, 2009, 19.
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или патолошког елемента конституције који се не може излечити. У већи-
ни случајева се ова појава сматрала пролазном и излечивом, условљена из-
бором који се везивао за дефицит у нормалном сексуалном развоју, лош 
пример у осетљивој доби пубертета, резултат сексуалног насиља, мржњу 
према супротном полу и тсл.71 У сваком случају, хомосексуално понашање 
се у највећем броју ситуација тумачило као нешто што подлеже самокон-
троли и уздржавању. Међутим, Америчко психијатријско друштво, као 
највећа струковна организација психијатара у свету, 1973. године је у свом 
званичном приручнику хомосексуално понашање скинуло са листе душев-
них поремећаја,72 да би исто било учињено и према Класификацији боле-
сти Светске здравствене организације 1990. године. Слично је поступио и 
Етички комитет Српског лекарског друштва 2008. године.

Иако питање евентуалне биолошке условљености хомосексуалности 
још увек није дефинитивно разрешено, данас рецимо поменуто америчко 
удружење (American Psychological Association – APA) сматра да сексуална 
оријентација није нешто што се може једноставно вољно променити, већ 
да представља резултат сусретања многих чинилаца (од биолошких и ког-
нитивних до утицаја средине), а да нека новија истраживања сугеришу да у 
том смислу значајну улогу имају генетски и хормонски чиниоци који се об-
ликују у раној фази развоја.73 Како се то често каже, „хомосексуалност није 
заразна болест већ мањински варијетет нормалне људске сексуалности“.74 
Премда урођеност хомосексуалности није јединствено прихваћена ни у ме-
дицинској доктрини,75 већинско је становиште да терапија не може проме-

71  Oyeniyi Abe, „Dialectics of Same Sex Marriage: International Human Rights Reflections“, 
Wisconsin Journal of Law, Gender and Society, 1/2016, 7; Donald H. J. Hermann, „Defending 
the Public Good and Traditional Society: Non-Scriptural Religious Objections to Same-Sex 
Marriage“, Valparaiso University Law Review, 1/2014, 13.

72 То је, како неки аутори примећују, било учињено под снажним притиском. Наиме, још 
од 1970. године хомосексуални активисти су прекидали годишње конвенције овог уд-
ружења, надгласавајући говорнике. Та пракса се наставила на неколико сусрета, да би 
1973. године одлука била донета више услед политичког застрашивања, него на основу 
неког новог научног увида на плану лечења хомосексуалности. Чак су и сами геј-акти-
висти тврдили како се не ради о медицинској одлуци (вид. Tupi, 101).

73 Вид. http://www.csun.edu/~psp/handouts/APA%20on%20Sexual%20Orientation.pdf. Вид. 
такође Grant Darwin, „Originalism and Same-Sex Marriage“, University of Pennsylvania 
Journal of Law and Social Change, 3/2013, 258.

74 Мршевић (2009), 155.
75 Тако једна новија, врло озбиљна и обимна студија водећих стручњака из области ути-

цаја сексуалности на душевно здравље, констатује да је хипотеза да су особе са одређе-
ном сексуалном оријентацијом напросто „тако рођене“ једноставно није подржана од 
стране науке. Постоје тек минималне биолошке различитости између хетеросексуала-
ца и хомосексуалаца, на основу којих се ни у ком случају не може предвидети сексу-
ална оријентација (Lawrence S. Mayer, Paul R. McHugh, „Sexuality and Gender. Findings 
from the Biological, Psychological, and Social Sciences“, The New Atlantis. A Journal of 
Technology & Society, 50/2016, 114). Друго новије вишегодишње истраживање убедљи-
во аргументује да је промена сексуалне оријентације врло могућа, јер је значајан удео 
испитаника (23%) у посматраном периоду успешно променио хомосексуалну оријен-
тацију у хетеросексуалну (Stanton L. Jones, Mark A. Yarhouse, „A Longitudinal Study of 
Attempted Religiously Mediated Sexual Orientation Change“, Journal of Sex and Marital 
Therapy, 5/2011, 422).
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нити сексуалну оријентацију, и да хомосексуалност не представља душевну 
болест или емоционални поремећај. Иако се у литератури доводи у питање 
да ли закључак да хомосексуалност више не представља душевни поре-
мећај „може бити изједначено са научним закључком да хомосексуалност 
представља нормалан израз сексуалности“,76 аргумент да хомосексуалност 
представља урођену људску карактеристику је према мишљењу многих ау-
тора одлучно утицао на промену става јавности.77

Закључак да хомосексуалност више не представља болест има и од-
ређене правне последице. Стога је у једном примеру, поводом отвореног 
писма ЛГБТИ организација упућених министру здравља у вези са делат-
ношћу тзв. Центра за лечење хомосексуализма, Министарство у одгово-
ру констатовало да је све доступне информације у вези са овим случајем 
проследило одговарајућем инспекторату МУП-а.78 Повереница за заштиту 
равноправности оцењује, примера ради, као дискриминаторно то што се у 
једном средњошколском уџбенику извесна илустрација укључује у потпог-
лавље са насловом „Квантитативни поремећаји“, чиме се истополна сексу-
ална оријентација „ставља у контекст патологије што не одговара Класи-
фикацији менталних поремећаја и поремећаја понашања“, препоручујући 
Министарству уклањање спорних садржаја из наставе.79 У домаћој судској 
пракси је у означавању хомосексуализма као болести већ закључивана по-
вреда достојанства групе лице на основу њиховог личног својства.80 Ту-
мачење хомосексуалне праксе као „неприродне“ „ненормалне“ „настране“ 
или „изопачене“ такође се тумачи као дискриминаторно.81

С овом проблематиком је посредно повезано и то што невагинални 
сексуални односи (пре свих анални) носе извесне здравствене ризике 

76 Tupi, 101. Тако и у претходној подбелешки поменута студија закључује да је, примера 
ради, емпиријски несумњиво да подгрупе сексуалних мањина у вишем степену пате 
од депресије или злоупотребе опојних дрога, и да су склоније самоубиству од опште 
популације (вид. Mayer, McHugh, ibid.), што може иницирати потребу извесног ле-
чења. Аутори међутим с правом указују на то да су потребна даља истраживања у 
погледу утврђивања чинилаца који изазивају такву разлику. С друге стране, сличне 
податке су поједина национална удружења психијатара (нпр. британско, вид. John 
Eekelaar, „Perceptions of Equality: The Road to Same-Sex Marriage in England and Whales“, 
International Journal of Law, Policy and the Family, 1/2014, 10) управо користила као ар-
гумент за борбу против дискриминације, која је, како су истицали, довела до такве 
дискрепанције.

77 Stephen Macedo, Just Married. Same-Sex Couples, Monogamy & the Future of Marriage, 
Princeton University Press, 2015, 29.

78 Вид. http://gsa.org.rs/wp-content/uploads/2012/08/20100920-LGBT-pismo-odgovor-saopstenje-
Ministarstva-zdravlja.pdf

79 Мишљење бр. 07–00–564/2017–02 од 5.4.2018. године. Вид. http://ravnopravnost.gov.
rs/misljenje-po-prituzbi-zbog-diskriminatornog-sadrzaja-u-udzbenicima-na-osnovu-
seksualne-orijentacije-u-oblasti-obrazovanja-cir/

80 „Наиме, део изјаве о „болести...“ представља узнемиравање и понижавајуће посту-
пање (изјава није дата у стручној расправи)“ (пресуда Врховног касационог суда, Рев 
1329/14 од 7.10.2015, Paragraf Lex).

81 Вид. нпр. мишљење Поверенице за заштиту равноправности бр. 07–00–293/2018–02 од 
19.6.2018. године. Вид. http://ravnopravnost.gov.rs/284–18-d-s-z-protiv-v-d-zbog-diskriminacije-
na-osnovu-seksualne-orijentacije-u-oblasti-javnog-informisanja-i-medija/
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који нису карактеристични за тзв. вагинални сношај. Нека истраживања 
показују да су истополни партнери знатно склонији полигамним односи-
ма и сексуалном неверству, у чему се препознаје законитост која утиче на 
увећање полно преносивих болести.82 Треба, међутим, приметити да се у 
нашој пракси дискриминаторним сматра и само констатовање одређених 
мерљивих законитости које одређене опасности по друштво доводе макар 
и у посредну везу са хомосексуалном оријентацијом. Тако у једном свом 
мишљењу Повереница за равноправност сматра видом дискриминације 
када се као ризик од преношења хепатитиса Б означава ризичан хомосексу-
ални однос, „јер реални фактори ризика нису нечија сексуална опредељења 
већ ризично понашање, пре свега незаштићени секс“.83 Занимљиво, у истој 
одлуци се као дискриминаторно, у контексту дефинисања феномена педо-
филије, означава наглашавање хомосексуалне педофилије. Ту Повереница 
ауторима уџбеника приговара што „акценат не стављају на суштину“, чак 
поучавајући „да је најраспрострањенији облик сексуалног злостављања 
одраслог над дететом у породици, у оквиру чега је највећи проценат по-
чинилаца таквог насиља биолошки отац над својом ћерком“. Другим речи-
ма, није допуштено ни на који повезивати хомосексуалност са негативним 
друштвеним кретањима, јер се тиме шире „родни стереотипи“, али је посве 
пожељно да се унижава биолошко родитељство.

У вези са здравственим ризицима се често помиње и чињеница да је у 
погледу ширења ХИВ-а доминантан начин преношења и даље хомосексу-
ално понашање.84 2015. године се, примера ради, 73% свих забележених но-
вих случајева ХИВ-а у Србији односило на мушкарце који имају повремене 
хомосексуалне односе.85 За разлику од удатих жена и партнерки у исто-
полним лезбијским партнерствима, где се подаци битно не разликују, пре-
ма једном истраживању, 58% геј-мушкараца који су живели у истополној 
грађанској унији имали су у години која је претходила секс са другим парт-
нерима, у поређењу са 61% слободних геј-мушкараца и само 15% мушкара-
ца ожењених у традиционалном браку.86 Штавише, управо су ти аргументи 
(редуковања броја краткорочних истополних веза и смањења ризика од 
заразе ХИВ-ом) били неки од прокламованих циљева правног признања 
истополних партнерстава у нордијским земљама.87

82 Walter R. Schumm, „The Legal Recognition of Same-Sex Marriage Produces Marital 
Inequality“, International Journal of the Jurisprudence of the Family, 2015, 21.

83 Мишљење бр. 07–00–564/2017–02 од 5.4.2018. године. Вид. http://ravnopravnost.gov.
rs/misljenje-po-prituzbi-zbog-diskriminatornog-sadrzaja-u-udzbenicima-na-osnovu-
seksualne-orijentacije-u-oblasti-obrazovanja-cir/

84 Wardle (2007), 1376.
85 Реч је о подацима самих ЛГБТИ организација. Вид. Бити ЛГБТИ у Источној Европи: 

Извештај за Србију, UNPD, 2017, 28.
86 Sondra E.  Solomon, Esther D. Rothblum, Kimberly F. Balsam, „Money, Housework, Sex, and 

Conflict: Same-Sex Couples in Civil Unions, Those Not in Civil Unions, and Heterosexual 
Married Siblings“, Sex Roles, 9–10/2005, 569.

87 Вид. Marianne  DelPo Kulow, „Same Sex Marriage: A Scandinavian Perspective“, Loyola of 
Los Angeles International and Comparative Law Review, 4/2002, 422.



5. ДЕФИНИЦИЈА И УСТАВНИ ПОЛОЖАЈ 
ИНСТИТУЦИЈЕ БРАКА

Брак представља социјалну институцију првог реда.88 Користи које омо-
гућава изједначавање истополне са брачном заједницом су у тој мери далеко-
сежне, да, речима једног коментатора, „додирују готово сваки аспект живо-
та и смрти“.89 Дефиниција брака у америчком праву утиче на више од 1000 
федералних закона,90 а суштински другачије није ни у српском праву. То по 
себи јасно говори зашто се омогућавање приступа браку истополним парт-
нерима, ако не и због других разлога онда бар због практичних ствари реле-
вантних у свакодневном животу – у литератури наглашава као јако важно.

Иако Нацрт закона о истополним заједницама91 формално не уводи 
истополни брак, истополне партнере у регистрованој заједници доследно 
изједначава са супружницима. Наиме, осим честог изричитог упућивања 
на правила призната супружницима, на питања у вези са склапањем, регис-
трацијом и престанком истополне заједнице, њеним дејствима и правним 
последицама, издржавањем, имовинским односима и заштитом од насиља, 
а која нису посебно уређена, сходно се примењују одредбе Породичног за-
кона (члан 7. став 1. Нацрта).92 Штавише, и независно од породичноправ-
них дејстава, „истополна заједница се изједначава са брачном заједницом 
у погледу признавања [и] других права и слобода која припадају супруж-
ницима“, а посебно у погледу права из радног односа, коришћења јавних 
услуга, боравка на територији Републике Србије партнера који је страни 
држављанин, признавања истополних заједница регистрованих односно 
заснованих у иностранству, међународне заштите и стицања држављан-
ства (члан 52. Нацрта).

Треба одмах на почетку истаћи да истополне заједнице нису предвиђе-
не Уставом Србије. Према члану 62. брак се закључује пред државним ор-
ганом на основу слободно датог пристанка „мушкарца и жене“. Устав даље 

88 Како би душевно стање деце која се одгајају било што је могуће боље, Аристотел у 
својој „Политици“ (вид. књига VII, одељак XVI) указује на то да је прва дужност сва-
ког законодавца да регулише правила ступања у брак. (http://classics.mit.edu/Aristotle/
politics.7.seven.html).

89 Вид. Robert E. Rains, „Icing on the Wedding Cake: Same-Sex Marriage and Religious 
Objections – Is There an Accommodation That Will Make Everyone Happy (or Unhappy)“, 
Vermont Law Review, 2/2017, 209.

90 Nancy Kubasek, Christy Glass, Kate Cook, „Amending the Defense of Marriage Act: A 
Necessary Step toward Gaining Full Legal Rights for Same-Sex Couples,“ American University 
Journal of Gender, Social Policy & the Law, 3/2011, 967; McCune, 36.

91 Вид. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/080321/080321-vest18.html
92 „Службени гласник РС“, 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15.
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предвиђа да се брак и односи у браку и породици уређују законом, и да се 
ванбрачна заједница у складу са законом изједначава са браком, али изван 
брака и ванбрачне заједнице није омогућено да се и друге заједнице уре-
де законом, изван уставног оквира. Штавише, односе у браку и породици, 
укључујући и ванбрачну заједницу, регулише Породични закон, што ука-
зује на то да је српски законодавац целину брачних и породичних односа 
желео да уреди јединствено. У овом закону се брак (члан 3. став 1) односно 
ванбрачна заједница (члан 4. став 1) такође дефинишу као „заједница жи-
вота мушкарца и жене“. Брак између два лица истог пола у постојећем 
правном режиму – апсолутно је ништав.

Према правилима о хијерархији домаћих и међународних општих 
правних аката, Устав представља највиши акт земље, вишег ранга од 
међународних правила и одлука. Наиме, потврђени међународни уговори 
и општеприхваћена правила међународног права део су правног поретка 
Републике Србије, док потврђени међународни уговори „не смеју бити у 
супротности са Уставом“ (вид. чл. 16. став 2. и чл. 194. ст. 4. Устава). Иако 
закони и други општи акти донети у нашој земљи не смеју бити у супро-
тности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним 
правилима међународног права, то не подразумева везаност домаћих судо-
ва појединачним одлукама међународних судова које одређену ствар реша-
вају супротно у односу на домаће прописе и Устав. Тако се нпр. у Италији 
сматра да домаћи судови немају право да у конфликту домаћих прописа 
са праксом Европског суда за људска права предност дају међународном 
праву,93 будући да је решавање овог конфликта у искључивој надлежности 
Уставног суда. Не треба, с друге стране, занемарити да се одредбе о „о људ-
ским и мањинским правима тумаче у корист унапређења вредности демо-
кратског друштва, сагласно важећим међународним стандaрдима људских 
и мањинских права, као и пракси међународних институција које надзиру 
њихово спровођење“ (члан 18. став 3. Устава), под чим се превасходно раз-
уме пракса Европског суда за људска права. То значи да се већ приликом 
примене права узимају у обзир и одлуке овог суда, али свакако не против-
но Уставу. У исходу, не би се могло тврдити да евентуално уочена другачија 
кретања у упоредној судској пракси у овој материји могу имати такав до-
машај да потпуно пренебрегну дефиницију брака из српског Устава.

У оним правним системима чија дефиниција брака, садржана у уставу, 
изричито не наводи да се ради о заједници особа различитог пола, отво-
рена је могућност интерпретације да није неуставно увођење истополних 
бракова, иако таква могућност неком ранијем уставотворцу засигурно 
уопште није падала на памет. У том смислу, у упоредној уставноправној 

93 Вид. Winkler (2016–2017), 5 фн. 14. Уставни суд Русије је 2015. године констатовао да 
Русија има право да не испуњава одлуке Европског суда за људска права уколико су 
оне у супротности са Уставом земље. Поједини аутори, с друге стране, сматрају да су 
правила о дискриминацији на темељу сексуалне оријентације или родног идентите-
та, иако садржана само у мањем броју релевантних међународних докумената, поста-
ла део обавезујућег међународног обичајног права (вид. Sophie M. Clavier, „Objection 
Overruled: The Binding Nature of the International Norm Prohibiting Discrimination 
Against Homosexual and Transgendered Individuals“, Fordham International Law Journal, 
2/2012, 387).
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доктрини, карактеристичној за англоамеричке правне системе, у контекс-
ту увођења истополних бракова често се помиње доктрина о тзв. „живом 
уставу“, према којој би се изостанак изричитог помињања мужа и жене у 
дефиницији брака могао надоместити субјективним тумачењем од стране 
судова, независним од оригиналног значења текста норме у време њеног 
доношења. На тај начин би се тумачење устава прилагођавало друштве-
ним кретањима и еволуцији у схватању конкретног појма.94 С друге стра-
не, такав приступ је често био критикован у доктрини, уз указивање да је 
интерпретацији уставних одредаба примереније статичко тумачење.95 И 
у континенталном праву, поменута доктрина еволутивног (динамичког) 
тумачења Европске конвенције о људским правима допушта да се већин-
ско гледиште о поједином питању промени у било ком тренутку. Уосталом, 
уобичајено се указује на то да је Европска конвенција својеврсни „живи 
инструмент“ (living instrument) који се тумачи у светлу савремених окол-
ности, што посве одговара погледу преко океана.96 То, међутим, како смо 
видели, ни у погледу Европског суда за људска права није довело до зао-
билажења јасног помињања мушкараца и жена у одредби чл. 12. Европс-
ке конвенције, због чега је још увек националним државама препуштено 
да својим унутрашњим законодавством предвиде да ли ће установу брака 
учинити доступном и истополним партнерима.

Ретке државе су увеле истополни брак чак иако се у њиховом уставу 
брак изричито помиње искључиво у вези са лицима различитог пола. Тако 
је шпански Уставни суд потпуно занемарио изричиту одредбу члана 32. 
шпанског Устава, која говори искључиво о праву „мушкараца и жена да 
склопе брак“, сматрајући да измене грађанског законика које брак проши-
рују и на партнере истог пола представљају прилагођавање околностима 
модерног живота и развојном читању Устава.97 Такво тумачење Уставног 
суда с правом је критиковано као нешто што прекорачује границе текста 
Устава, и омогућава да у будућности било која друга институција, која ужи-
ва уставну заштиту и гарантије, од стране законодавца буде модификована 
без икакве задршке.98 Други аутори су са своје стране пак указивали на то 

94 У том правцу вид. нпр. одлуку Врховног суда Канаде (Wright, 257). У аустралијској 
јудикатури вид. слично Bede Harris, „Human Rights and the Same-Sex Marriage Debate in 
Australia“, Journal of Politics and Law, 4/2017, 61.

95 Вид. нпр. у ирској (Conor O’Mahony, „Principled Expediency: How the Irish Courts Can 
Compromise on Same-Sex Marriage“, Dublin University Law Journal, 2012, 201) или аустра-
лијској литератури (Neville Rochow, „Speak Now or Forever Hold Your Peace – The Influence 
of Constitutional Argument on Same-Sex Marriage Legislation Debates in Australia“, Brigham 
Young University Law Review, 3/2013, 531; Normann Witzleb, „Marriage as the Last Frontier 
– Same-Sex Relationship Recognition in Australia“, International Journal of Law, Policy and the 
Family, 2/2011, 156). У Аустралији тако традиционални метод правне интерпретације 
подразумева утврђивање значења које је одређени појам имао у време његовог доноше-
ња (вид. Augusto Zimmermann, „The Constitutionality of Same-Sex Marriage in Australia 
(and Other Related Issues)“, BYU Journal of Public Law, 2/2013, 474).

96 Tobler, 524. Тако већ од предмета Tyrer v United Kingdom (представка бр. 5856/72) (вид. 
Dzehtsiarou, 1731).

97 Вид.  Carmen Garcimartin, „The Spanish Law on Same-Sex Marriage: Constitutional 
Arguments“, BYU Journal of Public Law, 2/2013, 446, 457.

98 Вид. ibid., 459.
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да ова одредба и не нуди дефиницију брака, већ да само генерално консти-
туише право на брак, као уопште доступно „мушкарцима и женама“. Дру-
гим речима, Уставни суд је само констатовао да језичко тумачење не ис-
кључује да брак могу закључити и мушкарац и мушкарац, односно жена и 
жена.99 Међутим, то свакако није случај са српском одредбом из члана 62. 
став 2. Устава, где се изричито говори да се брак закључује „на основу сло-
бодно датог пристанка мушкарца и жене“. Иако је и у аустралијској лите-
ратури истицано да уставна дефиниција брака онемогућава легализовање 
истополних бракова изван процедуре предвиђене за уставне амандмане,100 
то није спречило федералног законодавца да 2017. донесе закон који уводи 
истополне бракове. Премда се, дакле, и такав пут заобилажења постојећег 
правног оквира среће у упоредној пракси, у доктрини се он често комента-
рише као својеврсно правно насиље.

Како неки аутори запажају, управо је немогућност пренебрегавања ус-
тавних одредаба о браку условила усвајање прелазних компромисних ре-
шења у виду признавања одговарајућих различитих грађанских форми.101 
Овај вид постепеног освајања права за припаднике ЛГБТИ заједнице 
(најпре декриминализовањем содомије, уз истовремено изједначавање са 
хетеросексуалним односима неопходних година за давање сагласности за 
упуштање у добровољне сексуалне односе, затим доношењем дискрими-
национих прописа уз проглашавање дискриминације по основу сексуалне 
оријентације као вида говора или злочина из мржње, увођењем грађанских 
партнерстава и истополних бракова, и најзад родитељства)102, по угледу 
на нордијска законодавства, штавише, данас се сматра стратешки пожељ-
нијим, јер се, како се указује, малим корацима и постепеним придобијањем 
јавног мњења постиже више него директним приступом.103 Грађанства 
партнерства се управо препознају као такав прелазни корак.104 Сходно 
овој стратегији, готово је извесно да ће и у Србији, врло брзо након при-
знавања истополних заједница као прелазне форме, уследити не само за-
хтев за увођење истополног брака већ и истополног родитељства.105 Шта-
више, анализом предузетих корака, може се констатовати да је и у Србији у 

99 Villaverde, 21. Слично тумачење је извео и португалски Уставни суд. Устав Португалије 
такође садржи уопштену формулацију, која наглашава да свако има право да се венча 
и образује породицу (вид. ibid., 32). 

100 James McLean, „The Constitutionality of Same-Sex Marriage“, University of Notre Dame 
Australia Law Review, 2013, 21; Rochow, 542; Zimmermann, 488.

101 Слично у Републици Ирској вид. Emily Geaney, „Same-Sex Marriage“, Hibernian Law 
Journal, 2012, 196.

102 Вид. Erez Aloni, „Incrementalism, Civil Unions, and the Possibility of Predicting Legal 
Recognition of Same-Sex Marriage“, Duke Journal of Gender Law & Policy, 1/2010, 107, 114.

103 О примени овог приступа у нпр. Јапану вид. Yuki Arai, „Is Japan Ready to Legalize Same-
Sex Marriage“, Asian-Pacific Law & Policy Journal, 1/2014, 148.

104 Hamilton, 138.
105 Тако и у Данској, првој држави која је законски регулисала истополна партнерства, 

прва форма ове заједнице није подразумевала вршење родитељских права или приступ 
репродуктивним технологијама, да би то касније било допуштено (Peng Xiao, Jue Li, 
„Same-Sex Marriage and Civil Union in Same-Sex Relationships“, US-China Law Review, 
6/2019, 225).



5. Дефиниција и уставни положај институције брака 31

досадашњим законодавним акцијама на делу био управо такав постепени, 
инкрементални приступ.106

Упоредни англоамерички дискурс показује да обезбеђивање грађан-
ског признања регистрованим заједницама, чак и када су оне садржински 
изједначене са браком, по правилу не задовољава, јер се сматра да брак 
пружа и извесне симболичне користи у виду социјалног признања и пошто-
вања.107 Само је омогућавање истополним партнерима институције брака 
у пуном капацитету, не само суштински (према обима доступних права) 
већ и формално, задовољавало не само заступнике ЛГБТИ заједнице већ и 
судове.108 Недопуштање хомосексуалцима да се венчају, уз могућност скла-
пања заједнице еквивалентне по суштини и доступним правима и обавеза-
ма али не и према називу, шаље симболичну поруку да се хомосексуални 
однос вреднује ниже него хетеросексуални, у односу на који је, стога, ин-
фериоран, због чега истополни партнери имају статус грађана својеврсног 
другог реда.109 Грађанска партнерства се у том смислу, као вид стигматиза-
ције, чак пореде са сегрегационим школама у САД.110 Више нису довољна 
само једнака права; тражи се и признање истополне заједнице као једнако 
вредне.111 Уз слична објашњења, и у многим европским земљама, у којима 
се регистрована истополна заједница од брака разликовала само по име-
ну (нпр. Исланду, Норвешкој и Шведској), иста је као прелазна форма за-
конодавном реформом у међувремену прерасла у брак,112 док се у другим 
(Аустрији) до сличног закључка дошло уз помоћ судова (констатованом 
неуставношћу), уз идеју да такав правни режим представља вид дискрими-
нације на основу сексуалне оријентације.113

У многим савременим дефиницијама брака из европских породич-
ноправних прописа (нпр. француских и белгијских)114 називи „муж“ и 

106 Најпре је декриминализовано кривично дело противприродног блуда 1994. године, да 
би затим 2005. Кривичним закоником изједначена граница добровољног упуштања у 
хетеросексуалне и хомосексуалне односе. Донет је Закон о забрани дискриминације, а 
управо је усвојен и Закон о родној равноправности. У Кривичном законику је унето 
да дело учињено из мржње по основу сексуалне оријентације или родног идентитета 
представља обавезну отежавајућу околност, док се увођењем тзв. говора мржње (вид. 
члан 11. Закона о забрани дискриминације) постављају препреке изражавању друга-
чијег става.

107 У том правцу вид. образложења апелационих судова у Канади и САД, према којим 
признавање статуса брака има вишу вредност и значај од просте финансијске користи 
(Wright, 265).

108 Roger Severino, „Or for Poorer – How Same-Sex Marriage Threatens Religious Liberty“, 
Harvard Journal of Law & Public Policy, 3/2007, 948.

109 Вид. Bamforth, 139; David S. Buckel, „Government Affixes a Label of Inferiority on Same-
Sex Couples When it Imposes Civil Unions & (and) Denies Access to Marriage“, Stanford 
Law & Policy Review, 1/2005, 82; Vincent J. Samar, „Privacy and the Debate over Same-Sex 
Marriage versus Unions“, DePaul Law Review, 3/2005, 795.

110 Bribosia, Rorive, Van den Eynde, 35; Hamilton, 137.
111 Ralph Richard Banks, „Rights and Meanings: How Same Sex Marriage Will Change Marriage 

for Everyone“, Journal of Gender, Race & Justice, 1/2014, 2.
112 Scherpe, 86.
113 Вид. Winkler (2018), 443.
114 Вид. Цвејић Јанчић, 71.
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„жена“ се замењују родно неутралним појмом „супружника“, како би се 
тиме „елегантно“ обухватила и лица истог пола. То је на линији савремених 
промишљања која браку одузимају карактеристику различитости полова, 
и полазе од тога да ову институцију треба увек дефинисати према томе које 
јој особе у актуелним друштвеним околностима правно могу приступити. 
Као што се, примера ради, пре случаја Loving v Virginia115 брак у америч-
ком праву могао дефинисати као заједница мушкарца и жене исте расе, да-
нас би могао бити одређен као заједница живота две особе (независно од 
пола).116 Слично тумачење, међутим, није могуће у оним правним системи-
ма, попут српског, у којима се брак изричито везује за заједницу мушкарца 
и жене.

Промена дефиниције брака, која више не би правила разлику пре-
ма полу супружника, отворила би простор не само за бракове истопол-
них партнера већ и транссексуалаца, којима у старијем праву није било 
дозвољено да након операције промене пола уђу у брачну заједницу.117 
Слично је важило и у пракси Европског суда за људска права (вид. нпр. 
Cossey v United Kingdom, представка бр. 10843/84), који је у погледу људ-
ског пола, као услова за закључење брака, меродавним сматрао биолошке 
критеријуме. Међутим, од предмета Goodwin v United Kingdom (представка 
бр. 17488/90) Европски суд не само што је закључио да одбијање призна-
вања промене пола у погледу личних докумената представља атак на лични 
идентитет и повреду права на поштовање приватног живота у смислу чла-
на 8. Европске конвенције, већ и да онемогућавање уважавања новог жен-
ског идентитета повређује право на закључење брака са мушкарцем, у сми-
слу члана 12. Конвенције, независно од немогућности да се у таквом браку 
зачне дете. Могућност рађања деце више се не сматра предусловом права 
на закључење брака, а констатује се и да и је институција брака претрпела 
значајне промене од усвајања Конвенције. Суд је изричито одбацио да пол 
треба да буде одређен искључиво на бази хромозомских и генетских чи-
нилаца, сматрајући да овај моменат не би требало да има одлучан значај 
на плану „правног приписивања родног идентитета“. Уосталом, слично је и 
наш Уставни суд утврдио повреду права на поштовање приватног живота 
подносиоца уставне жалбе који је променио пол у мушкарца, али је правно 
и даље третиран као жена.118 Према домаћим прописима, у матичну књигу 
рођених уписује се податак о промени пола на основу потврде надлежне 
здравствене установе (члан 45б. Закона о матичним књигама), и без хи-
руршке интервенције као услова промене идентитета (након годину дана 
хормонске терапије)119, али остаје нејасно да ли би се из тога могли извући 

115 388 U.S. 1 (1967).
116 John G. Culhane, „Uprooting the Arguments against Same-Sex Marriage“, Cardozo Law 

Review, 4/1999, 1183.
117 У ранијем праву транссексуалцима у нпр. енглеском праву није било дозвољено вен-

чање. Вид. Corbett v Corbett ([1970] 2 All ER 33),
118 Вид. Уж 3238/2011 од 8.3.2012. године.
119 Вид. Правилник о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе 

о промени пола.
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неки даљи закључци у погледу могућности закључења брака.120 Слично би 
важило и у погледу бракова које закључују хермафродити (и други интер-
сексуалци), где се према досадашњем владајућем гледишту питање брачног 
статуса решавало преко утврђивања који пол преовлађује.121

На овом месту неопходно је у најкраћим цртама осврнути се и на основне 
аргументе у расправи поводом потенцијалног омогућавања истополним па-
ровима институције брака. Као разлог у правцу његовог увођења се рецимо 
наглашава да се тиме никоме не наноси штета (сви учесници у односу нешто 
добијају, а изван овог односа нико не губи),122 и да се ради о установи која пр-
венствено служи интересима самих партнера. С тим се, међутим, не можемо 
сложити. Институција брака не служи искључиво задовољењу појединачних 
интереса јер врши и одређену социјалну функцију, успостављајући оквир у 
којем се остварују и каналишу друштвено пожељни обрасци у погледу мушко-
женских односа, одгајања деце итд. Тако један аутор у традиционалном браку 
и породици препознаје више важних социјалних интереса који не могу бити 
у пуном (упоредивом) смислу остварени у истополним заједницама. То су: 
сигурни сексуални односи, одговорно рађање деце, оптимално родитељство, 
здрав развој човека, заштита оних који остварују најосетљивије породичне 
улоге у корист друштва, пре свих супруга и мајки, постизање стабилности ос-
новне ћелије друштва, подупирање грађанских врлина, демократије и социјал-
ног поретка и олакшавање компатибилности на плану правосуђа.123

Користи традиционалног брака су вишеструке. Група водећих америч-
ких научника је сабрала закључке хиљада студија из различитих области 
(од психологије до медицине), указујући на његове несумњиве предности. 
Брак, између других добрих страна, представља природно окружење у 
којем расте вероватноћа да ће родитељи развити ваљане односе са својом 
децом. Одрастање изван брака увећава вероватноћу да ће се деца у будућ-
ности и сама развести или постати самохрани родитељи. Деца у очуваним 
браковима су просечно здравија у односу на друге породичне форме.124 У 
закључку ови аутори указују на то да брак није само приватан емоционал-
ни однос већ и важно социјално добро.125 Стога је и разумљиво да држава 
има не само право већ и дужност да промовише управо онај вид породич-
ног живота који омогућава највише добро читаве заједнице.126

120 Штавише, може бити правно занимљива и супротна ситуација, у којој се поставља пи-
тање правне судбине брака закљученог између лица различитог пола, а где је један од 
супружника променио пол. Такав брак, како се сматра, као супротан принудним про-
писима, јавном поретку и добрим обичајима не би производио правно дејство (Слобо-
дан И. Панов, Породично право, Београд, 20189, 72).

121 Вид. Драшкић, 87.
122 Vincent J. Samar, „Privacy and Same-Sex Marriage: The Case for Treating Same-Sex Marriage 

as a Human Right“, Montana Law Review, 2/2007, 360.
123  Lynn D. Wardle, „Multiply and Replenish: Considering Same-Sex Marriage in Light of State 

Interests in Marital Procreation“, Harvard Journal of Law & Public Policy, 3/2001, 780.
124 William J. Doherty et al., Why Marriage Matters. Twenty-Six Conclusions from the Social 

Sciences, New York, 20052, 10. и даље.
125 Ibid., 32.
126 Maggie Gallagher, „Does Sex Make Babies – Marriage, Same-Sex Marriage and Legal 

Justifications for the Regulation of Intimacy in a Post-Lawrence World“, QLR, 2/2004, 471.



34 Истополне заједнице у Србији? Правне недоумице и могуће уређење

Таквом погледу се, с друге стране, неретко пребацује да остваривање 
социјалне функције везује за мишљење већине. Тако један аутор поста-
вља хипотетичко питање како би изгледало да у средини која је већински 
хомосексуална буде забрањен хетеросексуални брак.127 Како демократија 
претпоставља различитост, према овом аргументу немогуће је наметати 
социјалне обрасце које дели већина грађана који живе у заједници. Чак и 
ако већина сматра да легализовање истополног брака изврће руглу сушти-
ну традиционалне брачне заједнице, наносећи јој штету, демократско 
друштво не може да дозволи да ова штета буде искоришћена за оправдање 
искључивања гејева и лезбијки из установе брака. Могућност да истополни 
брак нашкоди нечијем нормативном окружењу не може представљати до-
вољан разлог за његово неприхватање, ако се тиме унапређују конкретна 
слобода и једнакост учесника ове заједнице.128

Осим тога, често се тврди како брак није непроменљива институција, 
фиксирана у времену. У последњих педесетак година је у многим државама 
побољшан правни положај жене у браку (нпр. у неким земљама, у којима 
то није било могуће, уводи се могућност да жена закључује уговоре без са-
гласности мужа), у САД су све до шездесетих година прошлог века били 
забрањени међурасни бракови, што више није случај, у Европи се транссек-
суалцима омогућава закључење брака у новом полу, итд. Нешто радикал-
нији гласови традиционалном браку одричу било какав романтични или 
љубавни разлог, сводећи га на однос чисто економске и политичке природе. 
Брак се кроз историју, у том смислу, тумачи као предмет трговине, где је 
жена била обичан артикал, а њен мираз „заслађивач“ склопљеног посла.129 
У време када је брак био посматран искључиво као заједница мушкарца 
и жене, други вид заједнице готово да и није био замислив као начин да 
грађанин некажњено (или бар без моралне осуде) полно општи и има по-
томство.130 Напросто, брак је представљао једини правни оквир за сексу-
алне односе и репродукцију. Ови разлози многе ауторе наводе на закљу-
чак да је и у погледу различитости полова као претпоставке брака могућа 
промена социјалне праксе.131 Супротно гледиште пак сматра да иако се ова 
социјална институција кроз историју мењала никада се до сада није мењао 
услов различитости полова, и да, стога, не представљају све претпоставке 
брака чиниоце подложне редефинисању.132

Некада се као аргумент у прилог правног омогућавања брака и исто-
полним партнерима помиње и таква практична потреба, због наводно 
великог броја парова који такву правну могућност жељно ишчекују. То је, 

127 Robert Justin Lipkin, „The Harm of Same-Sex Marriage: Real or Imagined“, Widener Law 
Review, 2/2005, 301.

128 Ibid., 307.
129 Koons, 38.
130 Kerry Abrams, Peter Brooks, „Marriage as a Message: Same-Sex Couples and the Rhetoric of 

Accidental Procreation“, Yale Journal of Law & the Humanities, 1/2009, 16.
131 Hamilton, 130. 
132 Lynn D. Wardle, „Legal Claims for Same-Sex Marriage: Efforts to Legitimate a Retreat from 

Marriage by Redefining Marriage“, South Texas Law Review, 3/1998, 750.
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рецимо, био један од водећих разлога увођења истополног брака у Шпа-
нији. Међутим, иако су прве процене говориле о великом броју хомосек-
суалаца (близу 10% у односу на укупну популацију) који истовремено желе 
да остваре ово новоуведено право, у првих пет-шест година примене новог 
закона број таквих бракова је чинио само 1,8% у односу на укупно закљу-
чене бракове, при чему је у више од трећине случајева један од истополних 
супружника био странац.133

Један од аргумената у прилог признавања брака истополних партнера 
указује на то да се овде не ради о признавању црквеног већ грађанског 
брака.134 Као што држава не утиче на црквени поглед на установу брака, 
тако и верске заједнице не треба да се мешају у то како држава дефинише 
брак. Утолико се целокупна расправа која почива на премиси да је брак 
некаква „божанска институција“ сматра постављеном на погрешним те-
мељима.

У српском праву нису присутна посебна међународно-приватна пра-
вила која би уредила признање различитих форми истополних заједница 
склопљених у иностранству. Иако и у том случају право стране држа-
ве може да не буде примењено ако је његово дејство супротно Уставом 
утврђеним основама друштвеног уређења (члан 4. Закона о решавању су-
коба закона са прописима других земаља), чињеница да истополне зајед-
нице домаће право не признаје не значи априорно да би наши органи по 
аутоматизму доносили такав закључак у свим замисливим, а нарочито 
имовинскоправно обојеним ситуацијама.135 Треба, међутим, приметити 
да се и материја признања дејстава истополних заједница склопљених у 
иностранству често користи као вид притиска на уређење ових питања у 
унутрашњем законодавству. Тако се нпр. констатује да су судови западних 
држава у многим случајевима одбацивали ваљаност полигамних бракова 
закључиваних у афричким јурисдикцијама, примењујући мерило да ли 
би признавање дејстава страног права било „у односу на савест суда са-
блажњиво“ (уз атрибуте да су такви бракови „варварски“, „нехришћански“, 
да представљају заједницу „која се лажно означава као брак“, итд.), док су 
примењивали потпуно супротне, дволичне стандарде када је идентичан 
критеријум примењивао афрички суд.136

133 Вид. Garcimartin, 462.
134 Douglas Laycock, Thomas C. Berg, „Protecting Same-Sex Marriage and Religious Liberty“, 

Virginia Law Review Online, 2013, 7.
135 Вид. Гашо Кнежевић, Владимир Павић, „Хомосексуални бракови у међународном при-

ватном праву Србије“, у: Collection of Papers European Judicial Area, 2005, 7; Марко Јова-
новић, „Иностране регистроване истополне заједнице живота пред колизионим пра-
вилима српског међународног приватног права: црно-бели одраз слике дугиних боја?“, 
у: Liber amicorum Гашо Кнежевић, Београд, 2016, 185. Примени овог правила нема мес-
та ако је веза конкретне правне ствари са нашим поретком слаба. Утврђивање када је 
то случај, може, међутим, бити врло компликовано. У погледу нпр. наслеђивања пре-
минулог супружника из истополног брака закљученог у иностранству вид. ibid., 186; 
Мина Станчић, „Наследна права супружника из истополног брака закљученог у ино-
странству и јавни поредак“, Гласник права, 1–2/2015, 59.

136  Chukwu, 192.
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Настојања да се редефинише традиционални брак нужно се преплићу 
са тежњом да се превреднује и породичан живот, улоге оца и мајке у васпи-
тању деце и сексуални морал.137 Породица је постала флуидан концепт,138 
крајње нејасних контура. На први поглед, Устав (члан 66. став 1) „породи-
ци, мајци, самохраном родитељу и детету“ у Републици Србији гарантује 
посебну заштиту, у складу са законом. Да породица ужива посебну заш-
титу државе, понавља и члан 2. став. 1. Породичног закона. Иако оваква 
одредба не казује много, и има на први поглед значај обичне проклама-
ције, идентичне формулације у упоредним уставима неретко су тумачене 
као препрека за заобилажење устава.139 Како се сматра, сличне одредбе у 
уставима имају две правне последице. Најпре, то онемогућава да законо-
давац особама хомосексуалне оријентације стави на располагање институ-
цију брака, будући да би тиме био нарушен темељни услов различитости 
полова. Друго, ову одредбу није могуће заобићи, тако што се однос две 
особе истог пола само формално не би назвао браком, али где би такав 
однос суштински (и уз неке занемарљиве разлике) био једнако заштићен 
и признат.140 Из тога произлази и позитивна обавеза државе да брак и по-
родицу заштите од свега што може да им нашкоди, што подразумева да 
између брака и породице, с једне стране, и свих других заједница живота 
мора постојати јасна правна дистанца, која подразумева да је преузимање 
правних прописа који уређују институцију брака на такве заједнице мо-
гуће само по изузетку, а никако у виду сходне примене.141 С тим у вези, 
и Европски суд за људска права је у многим својим одлукама прихватао 
да „заштита породице у традиционалном смислу представља значајан и 
легитиман разлог који у принципу може да оправда разлику у третману“. 
Међутим, допунски је ипак захтевано да мора бити очуван и принцип сра-
змерности примењене мере, имајући у виду да је „циљ заштите породице у 
традиционалном смислу прилично апстрактан, и да могу бити примењене 
разноврсне конкретне мере како би се он имплементирао“.142

137 E. Vance Randall, „Same-Sex Marriage and Education: Implications for Schools, Students, 
and Parents, Brigham Young University Education and Law Journal, 2/2011, 395.

138 Damslet, 562.
139 Слично је нпр. интерпретирана одредба Устава Републике Ирске о „посебној заштити 

брака“, што је условило залагање многих политичких делатника за референдум (вид. 
O’Mahony, 205).

140 Rupert Scholz, Arnd Uhle, „‘Eingetragene Lebenspartnerschaft’ und Grundgesetz“, Neue Ju-
ristische Wochenschrift, 6/2001, 397.

141 Ibid, 398.
142 Вид. нпр. поменути предмет Karner v Austria.
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С друге стране, Европски суд за људска права се у својој новијој 
пракси оградио од аргумента да националне одредбе које прописују по-
себну заштиту традиционалне породице представљају довољан разлог за 
ускраћивање извесних права истополним партнерима. Не само што је то 
изричито наведено у одлуци Taddeucci and McCall v. Italy (представка бр. 
51362/09), већ се у овом предмету суд изричито бавио одбијањем домаћих 
власти (италијанских) да издају дозволу за боравак (de facto) истополном 
партнеру италијанског држављанина на темељу породичне повезаности. 
Ондашње италијанско законодавство такву могућност предвиђало је само 
за „чланове породице“, у које су позитивни прописи сврставали искључиво 
супружнике (дакле лица различитог пола). Суд је, међутим, у овој одлуци 
(из 2016. године) у односу на ранију судску праксу отишао и корак даље. 
У дотадашњој пракси143 судови су у сличним примерима, где су невенчани 
истополни партнери од стране држава били различито третирани у односу 
на венчане парове истог пола, просто констатовали да се не ради о упо-
редивим ситуацијама, па су, позивајући се на посебан статус брака, такву 
аргументацију одбацивали.144 У овом предмету, међутим, суд је поступању 
италијанских власти замерио то што су подносиоци представке били тре-
тирани исто као и невенчани парови различитог пола (а који су вољно од-
лучили да не закључе брак), иако се њихова ситуација од ових „значајно 
разликовала“. Како „значајна разлика“ овде значи могућност закључења 
брака, не изненађује што је из тога a contrario закључивано да се невенчани 
истополни партнери ипак упоређују са венчаним партнерима различитог 
пола, што свакако представља отклон у односу на дотадашњу праксу.

Сличан приступ заузимали су и национални судови. Тако је нпр. 
шпански Уставни суд одбацио тумачење које би Уставом дефинисану на-
рочиту социјалну, економску и правну заштиту породице ограничило 
искључиво на породице засноване на традиционалном браку. „Нарочита 
заштита“ се разуме као релативан појам, чији се обухват управља према 
моделима кохабитације прихваћеним у друштву, због чега се државним 
органима препушта одлучивање које породичне форме заслужују извесне 
привилегије.145 У немачком правосуђу је такође разматрана уставност 
2001. уведеног грађанског партнерства, имајући у виду Уставом истакнуту 
„посебну заштиту брака“, што су многи аутори сматрали препреком за 
увођење сличног степена привилегија за друге уставом неуређене форме, 
налик браку.146 Да би избегао тај приговор, немачки законодавац је испрва 

143 Вид. нпр. Courten v. the United Kingdom (представка бр. 4479/06).
144 Другачије је било у предметима где се радило о различитом третирању партнера истог 

и различитог пола сличног правног статуса, нпр. оних који живе у фактичкој ванбрач-
ној заједници (вид. поменути Vallianatos and Others v Greece).

145 Вид. Encarna Roca Trias, „Family Law as a Right to Freedoms: The Case of Same-Sex 
Marriage in Spain“, International Journal of Law, Policy and The Family, 2017, 86. Исти 
став је у погледу сличне одредбе заузео и мексички Уставни суд (вид. Estefanía Vela 
Barba, „Same-Sex Unions in Mexico: Between Text and Doctrine“, у: M. Sáez (ed.), Same Sex 
Couples – Comparative Insights on Marriage and Cohabitation, Springer, 2015, 66).

146 Вид. Anne Sanders, „Marriage, Same-Sex Partnership, and the German Constitution“, 
German Law Journal, 8/2012, 9.
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овој заједници дао мања права у односу на супружнике, искључивши 
могућност усвајања деце и право на пензију након смрти партнера, док су 
истополни партнери третирани као самци у погледу наслеђивања и пореза 
на доходак. Осим тога, покрајинама је било препуштено да регистрацију 
обављају не само матичари већ и нотари.147 Уставни суд није био става 
да наглашавање у Уставу „посебне заштите брака“ искључује признавање 
и других грађанских заједница, и да то подразумева да на плану права и 
дужности мора бити направљена значајна разлика између традиционалног 
брака и других признатих веза.148 У међувремену, након ове одлуке, 
немачки законодавац је дозначио истополним партнерима и друга права, 
док је Уставни суд неке успостављене неједнакости прогласио неуставним. 
Тиме од „посебне заштите брака“ у немачком праву није остало готово 
ништа, будући да су до формалног увођења истополног брака 2017. године 
партнери у традиционалном браку и грађанском партнерству заправо већ 
били изједначени.

Постепено укључивање истополних партнера у круг чланова породи-
це одвија се и у српском законодавству.149 Према Породичном закону се у 
смислу насиља у породици (члан 197. став 3. тач. 4. и 5), чланом породице, 
између осталих, сматра и ванбрачни партнер или бивши ванбрачни парт-
нер, као и лица која су међусобно била или су још увек у „емотивној или 
сексуалној вези“, иако никада нису живела у истом породичном домаћин-
ству. Ова формулација несумњиво може да обухвати и истополне партне-
ре. И Закон о спречавању насиља у породици члановима породице сматра 
и лица у „партнерском односу“, односно лица „са којим [учинилац] живи 
или је живео у заједничком домаћинству“.150 Како се у домаћој литерату-
ри разуме, циљ укључивања партнерског односа у текст овог прописа био 
је управо да заштиту у том смислу, поред лица која се налазе у површној 
вези, уживају и хомосексуалне заједнице два лица.151

Према самом називу, Породични закон представља матични закон 
који уређује односе у породици. Ако се истополни партнери сматрају чла-
новима породице, односно субјектима који уживају „породични живот“, 

147 У домаћој јавности се такође среће предлог да се регистровање истополне заједнице 
уместо матичној служби повери јавним бележницима (вид. Примедбе на предложе-
ни Нацрт закона о истополним заједницама странке „Заветници“ (вид. https://www.
zavetnici.rs/trazimo-povlacenje-nacrta-zakona-o-istopolnim-zajednicama/). У Грчкој се 
грађанска заједница истополних партнера заснива уговором који оверава нотар, и који 
затим доставља матичару.

148 BVerfG, Judgment of the First Senate of 17 July 2002 – 1 BvF 1/01 (вид. http://www.bverfg.
de/e/fs20020717_1bvf000101en.html).

149 У домаћој литератури се породичне заједнице у којима се налази бар једно лице које 
припада ЛГБТИ популацији колоквијално означавају „дугине породице“ (Зорица Мр-
шевић, „Изазови и перспективе ‘дугиних породица’ у Србији“, Темида, 1/2020, 59).

150 „Службени гласник РС“, 94/16.
151 Бранислав Ристивојевић, „Да ли је нови Закон о спречавању насиља у породици оп-

редмећење појаве тзв. безбедносног права?“, Crimen, 1/2017, 10. На такав закључак, 
уосталом, упућују и политичке активности и стратегије које су претходиле овом зако-
ну (вид. ibid., 5).
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нејасно је зашто би се ова форма онда уопште уређивала посебним зако-
ном. У својим ранијим верзијама, дуго припремани Преднацрт Грађанског 
законика, чији је радни текст припремљен за јавну расправу и већ више 
година доступан стручној и општој јавности,152 истополне заједнице није 
предвиђао, осим што је у једној фусноти, код дефиниције брака, конста-
товано да је „у јавној расправи неопходно да се свестрано сагледа могућ-
ност законског регулисања истополних заједница, посебно уважавајући 
различита мишљења, ставове и аргументе који би били правно релевант-
ни у евентуалној припреми посебног закона“. У последњој (трећој) верзији 
Преднацрта из маја 2019. године ванбрачна заједница се дефинише као 
„трајнија заједница два лица различитог или истог пола (ванбрачни дру-
гови), између којих не постоји брачна сметња крвног сродства и ни један 
од њих се не налази ни у браку нити у заједници живота са неким дру-
гим лицем“. Таквим ванбрачним друговима признају се имовинска права и 
дужности супружника под условима које предвиђа Преднацрт (члан 2119).

152 Вид. https://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519-prednacrt-gradjanskog-zakonika-
republike-srbije.html
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Заступници истополних бракова указују на то да ускраћивање ове мо-
гућности повређује право на једнакост.153 У тумачењу Европске конвенције 
о људским правима, засноване на аристотелијанском разумевању једнако-
сти, равноправност почива на идеји да се сличне ситуације морају трети-
рати на исти начин, а да се различите ситуације имају решавати различи-
то, на основу постојећих разлика.154 Према Уставу Србије, сви грађани су 
једнаки, и свако има право на једнаку законску заштиту без дискримина-
ције.155 Освајање права припадника ЛГБТИ заједнице се у већини земаља 
и није одвијало њиховим директним увођењем, које би вероватно водило 
снажнијем отпору локалног јавног мњења, већ управо индиректно, преко 
прописа о забрани дискриминације на темељу сексуалне оријентације.156 
Уставом је изричито прописано да се не сматрају дискриминацијом „по-
себне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне рав-
ноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком поло-
жају са осталим грађанима“ (члан 21. став 4).

Дискриминација у односу на припаднике ЛГБТИ заједнице може бити 
како непосредна, у смислу доношења прописа који ова лица директно ис-
кључују из делокруга одређених права, или посредна, тако што се одређена 
права уживају само под одређеним условима (нпр. уживају их само они 
који имају статус супружника), које истополни партнери не испуњавају.157 
Другим речима, док се у првом случају по основу личног својства неповољ-
није поступа у односу на лице које се налази приближно истој ситуацији, 
у другом случају код посредне дискриминације се начелно поступа исто 
према особама која се налазе у различитој ситуацији.158 Како се правни по-
ложај припадника ЛГБТИ заједнице хоће остварити остварењем приступа 
у брачне и породичне односе који им начелно нису доступни, истицањем 
дискриминације по овом основу по правилу се тврди да су ове институције 
неоправдано недоступне овим категоријама лица. Одређена пракса, наиме, 
неће бити посредно дискриминаторна ако је неповољнији положај опра-

153 Michael J. Perry, „Why Excluding Same-Sex Couples from Civil Marriage Violates the 
Constitutional Law of the United States“, University of Illinois Law Review, 5/2014, 1889.

154 Tobler, 529.
155 Вид. Невена Петрушић, Ивана Крстић, Танасије Маринковић, Коментар Закона о за-

брани дискриминације, Београд, 2016, 40.
156 Hamilton, 137. Аргументација везана за дискриминацију више је одликовала амерички 

дискурс, док се у Европи расправа углавном кретала у оквирима права на приватан и 
породични живот (Fichera, 404).

157 Staiano, 4.
158 Петрушић, Крстић, Маринковић, 55.
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вдан законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена 
и нужна (члан 7. Закона о забрани дискриминације).159 Пракса Европског 
суда за људска права такође захтева да неједнак третман нема своје (објек-
тивно и разумно) оправдање, те да стога рефлектује стереотипну примену 
права на одређену друштвену групу због неког личног својства, чинећи у 
ефекту припаднике групе мање вредним у односу на друге.

Традиционално, дискриминација на основу сексуалне оријентације 
подразумева неоправдано прављење разлике због тога што је неко лезбијка, 
геј или бисексуалац. Дискриминација по основу родног идентитета превас-
ходно се тиче транссексуалаца (односно интерсексуалаца), у вези са прав-
ним питањима везаним за промену идентитета или пола, али се теоријски 
везује за било који случај у којем се самоодређење особе у погледу властитог 
пола не поклапа са биолошким родом.160 Ту особа осећа да припада другом 
роду у односу на онај у којем је рођена.161 Иако се данас у већини земаља 
заштита у погледу ових личних карактеристика уводи паралелно, у неким 
државама се реформа законодавства одвијала брже у погледу сексуалне 
оријентације (нпр. у САД), док је у неким потпуно обрнуто.162

Иако наш Устав непосредно не помиње родни идентитет и сексуалну 
оријентацију као заштићена лична својства (вид. члан 21), у упоредној ли-
тератури се углавном сматра неспорним да су ова својства такође обухваће-
на заштитом ако се то чини уз помоћ отворене одредбе, као што је то слу-
чај и код нас („Забрањена је свака дискриминација, непосредна и посредна, 
по било ком основу, а нарочито...“). Тако и Европска конвенција о људским 
правима изричито не помиње ове основе, иако у примени права оне пред-
стављају неспорне заштићене категорије из угла одредбе о недискримина-
цији (члан 14). Иако нека законодавства (нпр. сингапурско), и поред слич-
них општих уставних одредаба, праве разлику између дискриминације по 
основу сексуалне оријентације и класичних заштићених основа,163 такво 
поступање ипак представља изузетак.

На аргументацији заснованој на идеји равноправности и недискрими-
нације се у упоредном праву највећим делом и одвијао продор на плану 
права ЛГБТИ заједнице. Тако је у једној од важних одлука америчког Вр-
ховног суда (Obergefell v Hodges)164, којим је право на брак гарантовано и 

159 „Службени гласник РС“, 22/09 и 52/21.
160 Вид. Mark Bell, „Gender Identity and Sexual Orientation: Alternative Pathways in EU 

Equality Law“, The American Journal of Comparative Law, 1/2012, 129. Реч је о хетерогеној 
категорији, где се смештају не само особе које су одрасле у једном полу, а затим извр-
шиле промену (често и оперативну) ка другом полу, већ и особе које себе изричито не 
сврставају ни у један пол, особе које су дискриминисане зато што периодично осећају 
потребу да се облаче у одећу супротног пола (тзв. трансвестити односно крос-дресе-
ри), и особе чији извесни атрибути не одговарају стереотипима (нпр. жене са дубоким 
гласом или феминизирани мушкарци) (ibid., 134).

161  Бити ЛГБТИ у Источној Европи: Извештај за Србију, 6.
162 Тако се у Индији и Пакистану штити родни идентитет, док су истополни сексуални 

односи и даље инкриминисани (Holning Lau, „Sexual Orientation and Gender Identity 
Discrimination“, Comparative Discrimination Law, 2018, 30).

163 Вид. ibid., 18.
164 576 U.S. 644 (2015).
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истополним партнерима, и тако свим савезним државама наложено да при-
знају истополне бракове под истим условима као и у погледу супружника 
различитог пола – аргументација највећим делом била заснована на идеји 
једнакости. Да право на брак истополних партнера представља основно 
људско право, које је уставом гарантовано свакој особи независно од пола 
– врло је заступљено, нарочито у америчкој доктрини.165 Треба, међутим, 
имати у виду да је овај аргумент у америчком дискурсу био сувише опте-
рећен чињеницом да је у америчком друштву до пре педесетак година, и 
предмета Loving v Virginia, постојала забрана склапања међурасних бракова, 
због чега је у литератури често истицано да је и захтев да партнери у браку 
буду различитог пола по својој суштини дискриминаторан. Ипак, ова два 
лична својства се у погледу претпоставки брака тешко могу поредити.166 
Независно од тога, сама чињеница да је право на брак уведено судским 
путем, заобилажењем законодавне власти, условила је не само крајње зао-
штрену аргументацију,167 и тврђење да је такав процес био нелегитиман,168 
већ и отворено непоштовање одлуке од стране многих савезних држава.169

Пре интервенције Врховног суда САД, судови америчких савезних 
држава су већински заступали гледиште да непризнавање права на брак 
истополним партнерима не повређује принцип једнакости грађана. За раз-
лику од непроменљивости пола, сексуална оријентација тумачила се као 
склоност у понашању која не представља фундаментално људско право. 
Историјски посматрано, хомосексуалци нису, као у случају неких других 
личних својстава, били злонамерно дискриминисани, као што недостају и 
јасни научни подаци да се ради о непроменљивој личној карактеристици. 
Како ова друштвена група располаже и политичком моћи, сматрало се да 
се не ради о мањини која потребује нарочиту заштиту, због чега је закљу-
чивано да држава има право да ограничи приступ браку на темељу његове 
традиционалне вредности и услова различитости полова супружника.170

Начело једнакости грађана почива на идеји либералне демокра-
тије. Либерална држава успоставља правила којима се сваком грађанину 

165 Вид. нпр. Evan  Gerstmann, Same-Sex Marriage and the Constitution, Cambridge University 
Press, 2008, 73.

166 Док је забрана међурасних бракова почивала на спорним расним забранама из XIX и 
XX века, различитост полова као темељна претпоставка брака важи хиљадама година 
(вид. Lynn D. Wardle, Lincoln C. Oliphant, „In Praise of Loving: Reflections on the Loving 
Analogy for Same-Sex Marriage“, Howard Law Journal, 1/2007, 139).

167 Одлука је у Врховном суду САД била донета тесном већином (5:4), а судије су у извоје-
ном мишљењу не само изразиле неслагање са већинским ставом, већ и оптужиле већи-
ну да је узурпирала вољу народа и демократски процес, и угрозила основне вредности 
и верску слободу (вид.  Robert E. Rains, „Icing on the Wedding Cake: Same-Sex Marriage 
and Religious Objections – Is There an Accommodation That Will Make Everyone Happy 
[or Unhappy]“, Vermont Law Review, 2/2017, 197).

168 Lynn D. Wardle, „The Judicial Imposition of Same-Sex Marriage: The Boundaries of Judicial 
Legitimacy and Legitimate Redefinition of Marriage“, Washburn Law Journal, 1/2010(a), 102.

169 Вид. Rains, 203. Стога делује логично став нпр. Уставног суда Италије да правно при-
знање и заштита истополних заједница представља питање у надлежности законо-
давца, а не судског одлучивања (вид. Winkler [2016–2017], 13). Слично је било и раз-
мишљање француског Уставног савета (вид. ibid., 30).

170 Seehusen, 157.
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обезбеђују одређена права, која могу бити надјачана само неким другим 
важним, редовно такође личним (не и општим) интересом. Правни по-
редак се у таквом систему вредности клони давања предности одређеном 
принципу или идеалу, препуштајући свакоме појединцу да слободно ода-
бере властити поглед на свет.171 Исто би, стога, важило и у погледу оства-
ривања сексуалне слободе. Савремени заступници идеје о нужности при-
знавања права на брак по основу забране дискриминације и истополним 
партнерима истичу да брак, као институција од огромне важности, са 
бројним изведеним правима и обавезама, појединцу дозначује одређени 
статус, и да држава нема право да својим држављанима намеће који вид 
заједнице они треба да сматрају лично вредним.172

Важно је приметити да се европски приступ разликује од америчког по 
томе што и према одлукама Европског суда за људска права и према већин-
ском ставу националних правосудних система право на брак истополних 
парова није њихово основно људско право. Док је амерички суд у предмету 
Obergefell v Hodges извео управо такав закључак, европске норме углавном по-
лазе од тога да такво темељно право не постоји, и да су националне државе 
власне да саме одлуче да ли ће истополне бракове правно уредити или не.173

Установа брака не служи задовољењу искључиво појединачних већ и 
општег интереса. То што поједини грађани дају предност неком другом 
виду заједнице не значи да такав однос a priori заслужује да буде уставна 
категорија истог ранга са заједницом мушкарца и жене. Брак није случајно 
традиционална ћелија на којој почива друштво. Реч је о друштвеној ин-
ституцији највишег значаја која је претходила настанку државе и поједи-
начних правних поредака. Истополна партнерства свакако не представљају 
једнаку вредност за друштво као традиционални брак, како су, уосталом, 
сматрале све људске заједнице кроз историју, у свим временима. Брак 
представља најбоље окружење за остварење потенцијала, како супруж-
ника тако и деце,174 због чега очување брака и породице у њиховом тра-
диционалном значењу представља поменути „оправдани законски циљ“ 
који искључује дискриминаторно поступање. Иако европска мерила, на-
лик америчком критеријуму, у погледу личног својства сексуалне оријен-
тације такође сужавају поље слободе вредновања националних правних 
система, захтевајући нарочито озбиљне разлоге за оправдање прављења 
разлике у третману,175 постоје легитимни разлози који оправдавају да из-

171 Randall, 398.
172 Вид. Donald G. Casswell, „Moving toward Same-Sex Marriage“, Canadian Bar Review, 

3/2001, 847.
173 Trias, 85.
174 Scholz, Uhle, 393. Тако су, примера ради, удате мајке у традиционалним породицама 

у САД просечно значајно вишег образовања него нпр. самохране мајке или мајке у 
ванбрачним заједницама (Wardle [2015], 250). У српској литератури се такође конста-
тује да важи претпоставка да је „избор неформалног партнерства одраз модернизације 
брачних односа“, будући да домаћи статистички подаци показују виши степен образо-
вања лица у браку у односу на кохабитације (Оливера Неговановић, „Заступљеност и 
основне карактеристике ванбрачних заједница у Србији и Европској унији“, Демогра-
фија, 2017, 72).

175 Вид. Oppenheimer, Oliveira, Blumenthal, 210.
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међу заједница партнера различитог и истог пола буду присутне извесне 
разлике у правима, нарочито у односу на доступност институције брака и 
породичне односе са децом.

Уставом дефинисан захтев да не представљају дискриминацију посеб-
не мере које се уводе ради постизања пуне равноправности групе лица која 
су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима не значи ау-
томатски да је дискриминаторан сваки диференцијални третман који др-
жава пружа својим грађанима. Тако један аутор тврдњу да непризнавање 
истополног брака представља вид дискриминације пореди са чињеницом 
да нпр. америчка држава даје многе повластице војницима ветеранима 
који су учествовали у рату у односу на друге припаднике војске.176 И они 
који нису били изложени ратној опасности могу тврдити како су једнако 
тренирали и служили држави, како је њихова љубав према земљи и пос-
већеност служби иста, и како је, можда, њихова аверзија према активној 
борби урођена, а не резултат избора. Једнако би се могло тврдити да пред-
ставља дискриминацију то што право не допушта да се мушкарац венча са 
својом мајком или сестром, или са својим кућним љубимцем.177 Па опет, 
као што се допринос ветерана може сматрати за друштво вреднијим, тако 
се и традиционалном браку, у којем партнери имају могућност да добију 
своје природно потомство, сме признати повлашћени статус.178 Афирми-
сање суштинске разлике између полова не може се сматрати видом дис-
криминације. На то да ли је неко рођен као мушко или женско не може 
се утицати. Стога и захтевање услова различитости полова, као природне 
претпоставке ступања у брак, само констатује природне разлике.

Уосталом, разлог за другачији третман некада се сматра легитимним и 
с обзиром на лично својство сексуалне оријентације. Тако се у упоредном 
законодавству (нпр. у Словенији) и даље среће ограничење да геј-мушкар-
цима није дозвољено да донирају крв.179 Занимљиво је приметити да иако 
се слични упитници у погледу евентуалних аналних сексуалних односа 
попуњавају и у домаћим установама за трансфузију крви, представници 
ЛГБТИ такво поступање сматрају дискриминаторним,180 иако и сами при-
знају да велика већина новозаражених припада овој популацији.181 Стога 
упитници више и не садрже питање да ли је потенцијални давалац хомо-
сексуалне оријентације, већ да ли је у протеклом периоду упражњавао (за 
преношење вируса најризичнији)182 анални секс.

Везивање права ЛГБТИ особа за концепт недискриминације може 
имати извесне последице и на плану доказивања. Тако према Закону о за-

176 Schumm (2015), 5.
177 Tupi, 136.
178 Schumm (2015), 7.
179 У канадском праву вид. Darren Curtis,  „The Track to Freedom: Canada’s Path to Legal 

Same-Sex Marriage Compared to the United States“, Creighton International and Comparative 
Law Journal, 2/2018, 76.

180 Бити ЛГБТИ у Источној Европи: Извештај за Србију, 27.
181 Вид. ibid., 28.
182 Вид. Игор Вуковић, „Кривичноправни проблеми преношења ХИВ-а“, Crimen, 1/2010, 67.
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брани дискриминације (члан 44. став 2), уколико тужилац учини вероват-
ним да је тужени извршио акт дискриминације, терет доказивања да услед 
тог акта није дошло до повреде начела једнакости, односно начела једна-
ких права и обавеза сноси тужени. Занимљиво је, међутим, да је слична 
претпоставка представљала полазиште и у судским поступцима који су у 
англоамеричким државама водили установљењу права на истополни брак. 
Да би држава могла успешно да се брани од тврђења како није нелегитим-
но ускратила истополни брак, морала је да научно докаже да су хетеро-
сексуални бракови парова који се венчају и имају децу сви успешни и да 
су сва деца срећна, а да, на супротној страни, деца која одрастају изван 
брака имају утврдиви дефицит услед тога што не одрастају заједно са оба 
биолошка родитеља. Такав доказни стандард, како се примећује, готово је 
немогуће испунити.183 Управо супротно, терет доказивања требало би да 
почива на онима који покушавају да остваре суштинску промену фунда-
менталних социјалних институција какви су брак и породица.184 Иако је 
такав развој догађаја у домаћем правном поретку мало вероватан, будући 
да, сходно члану 20. став 1. Устава (односно члану 8. став 2. Европске кон-
венције о људским правима), људска и мањинска права могу бити ограни-
чена ако ограничење допушта Устав (у сврхе ради којих га Устав допушта, 
у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократ-
ском друштву и без задирања у суштину зајемченог права), треба имати у 
виду да пред Европским судом за људска права позивање тужене државе 
да је одређено право ограничено позитивним прописима не искључује мо-
гући закључак Суда да је Конвенција повређена.

На плану могућег конфликта принципа недискриминације ЛГБТИ 
особа и убеђења грађана данас је најактуелније питање да ли постоји право 
да се овим особама ускрати каква услуга по основу слободе мисли, савести 
и вероисповести (члан 43. Устава). Закон о забрани дискриминације (члан 
17) забрањује дискриминацију у пружању јавних услуга у вршењу делат-
ности или занимања, па би било недозвољено да, примера ради, државни 
службеник одбије неком грађанину пружање услуге по било ком личном 
основу. Штавише, дискриминаторско поступање службеног или одговор-
ног лица у органу јавне власти сматра се тежом повредом радне дужности 
(члан 15. став 2). Према уобичајеном значењу, јавне услуге су услуге које 
обезбеђује влада, било директно кроз јавни сектор, било посредно, финан-
сирањем пружања услуга од стране приватника. Како услуге које пружају 
јавне службе (нпр. дистрибуција грејања и воде или здравствене услуге) 
морају бити универзално доступне грађанству, ограничени приступ њима 
сматра се повредом људских права, јер би се тиме институцији дозволило 
да уверења која њени припадници заступају буду наметнута другима.185 
Стога грађанин који се обраћа органу јавне власти, према једном гледишту 
заступљеном у упоредном законодавству (нпр. Велике Британије или 

183 С правом Paprocki, 256.
184 Wardle (2001), 773.
185 Drawing the Line: Tackling Tensions Between Religious Freedom and Equality, International 

Network of Civil Liberties Organizations, 2015, 5.
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 Новог Зеланда), има право да буду услужен независно од било каквих лич-
них убеђења пружаоца услуге који иступа као јавни службеник,186 као што 
свако има право и на једнак физички приступ објектима у јавној употреби 
и јавним површинама (члан 17. став 2 Закона о забрани дискриминације). 
У том правцу су размишљали и уставни судови појединих држава (нпр. 
Француске и Мађарске), решавајући да ли државни службеници могу од-
бити услугу по основу својих верских убеђења.187 С друге стране налазе 
се они правни системи (нпр. Холандије или Јужноафричке Републике) где 
је државним службеницима доступан одговарајући приговор савести, уг-
лавном на основу религиозног убеђења,188 али под претпоставком да јавна 
услуга буде грађанину пружена од стране других службеника.189

С друге стране, нејасно је да ли би исто важило и у погледу добара и ус-
луга које грађанима пружају појединци или компаније (дакле не државни 
службеници), нпр. хотелских услуга или испоручивања хране. Тако је спор-
но да ли би нпр. фотограф због личног својства имао право да одбије да 
фотографише свечаност склапања истополног партнерства, позивајући се 
на приговор савести.190 Слични примери, уосталом, забележени су у упо-
редној пракси у погледу одбијања крајње различитих услуга (нпр. пружања 
услуга саветовања истополним партнерима). У упоредној јудикатури ту се 
данас већински такође заговара забрана сваке дискриминације.191 Аргу-
мент делује прилично убедљиво. Може ли, тако, госту у ресторану бити ус-
краћено право да наручи јело или пиће, због боје његове коже или, свејед-
но, сексуалне оријентације? Такав чин би се вероватно и на личном плану 
осећао као нешто увредљиво што повређује људско достојанство. Увођење 
приговора савести по овом основу водило би широко постављеном изу-
зетку, који би чак подстицао дискриминацију, уместо да је сузбије.192 Шта-
више, без јасних смерница и ограничења могло би се поставити питање и 
кривичне одговорности.193

186 Lorraine P. Lafferty, „Religion, Sexual Orientation and the State: Can Public Officials Refuse 
to Perform Same-Sex Marriage“, Canadian Bar Review, 2/2006, 308.

187 Drawing the Line: Tackling Tensions Between Religious Freedom and Equality, 10.
188 Вид. Lau, 45.
189 Штавише, како се сматра, у таквим законодавствима би се морало обезбедити да 

грађанин који се обраћа ради вршења услуге не буде изложен понижењу одбијања по 
основу свог личног својства, што би морало бити узето у обзир на плану одабира лица 
која су у директном контакту са корисницима услуга (Lafferty, 311).

190 У сличном примеру из америчке праксе (Elane Photography, LCC v Willock, 309 P3d 53, 
2013), фотограф је у исходу био осуђен на накнаду нематеријалне штете. У другом слу-
чају (Klein v Oregon Bureau of Labor and Industries, 289 Or. App. 507, 2017) су власници 
пекаре, који су одбили да за церемонију свечаности склапања истополне заједнице на-
праве торту, због дискриминације платили накнаду нематеријалне штету од 135.000$, 
која је довела до гашења пекаре (вид. Rains, 217). Одговарајућу судску заштиту пред-
виђа и српски Закон о забрани дискриминације.

191 Вид. детаљније Drawing the Line: Tackling Tensions Between Religious Freedom and Equality, 14.
192 Mark Strasser, „Public Policy, Same-Sex Marriage, and Exemptions for Matters of Conscience“, 

Florida Coastal Law Review, 1/2010, 154.
193 Кривично дело повреде равноправности (члан 128. Кривичног законика) чини онај ко, 

између осталог и због сексуалне оријентације, „другоме ограничи или ускрати право 
утврђено Уставом, законима или другим прописима или општим актима или потврђе-
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Други аутори пак наглашавају настојање да се у циљу избегавања со-
цијалних конфликта идеја недискриминације колико-толико ипак усклади 
са другим правима и слободама човека, нарочито слободом савести и ве-
роисповести.194 Док геј особа увек има право да потражи другог даваоца 
спорне услуге, верник који осећа притисак савести можда ће, у исходу, при-
тешњен њеним бременом, бити принуђен да затвори своју предузетничку 
радњу или да дâ отказ.195 Стога се и овде срећу предлози да се установи 
одговарајући приговор савести, који би хармонизовао два сукобљена пра-
ва. Такав путоказ, уосталом, већ постоји, у погледу Уставом гарантованог 
права на слободно одлучивање о рађању деце (члан 63). Приговор савести 
представља право човека да поступа у складу са својим убеђењима увек 
када постоји конфликт између какве правне норме и моралне дужности 
која утиче на његову савест. У српском правном поретку је приговор савес-
ти, сходно Уставу (члан 45), ограничен на непостојање дужности да се про-
тивно вери или убеђењу испуњава нека обавеза која подразумева употребу 
оружја. Ипак, некада се и другим правилима ово право проширује, па тако 
гинеколог може одбити да изврши абортус који се предузима у складу са 
законом „ако се то противи његовој савести, верским или моралним схва-
тањима, изузев у случају животне угрожености труднице“ (члан 61. став 2. 
Кодекса медицинске етике Лекарске коморе Србије).196 У том случају лекар 
је дужан да пацијенткињу упути другом оспособљеном лекару, односно да 
обезбеди извршење тих захвата у складу са законом (члан 63 Кодекса). Док 
год приступ грађана одређеној услузи није суштински онемогућен, други 
грађани, чији религиозни назори се не слажу са односном праксом, сма-
трајући је грехом, не смеју бити принуђени на поступање противно свом 
верском убеђењу. Такав компромис у литератури се сматра могућим и на 
плану сучељавања установљених права ЛГБТИ популације и религиозне 
слободе.197 Ако, дакле, држава и успостави извесно право по овом основу, 
мора се уздржати од његовог присилног наметања грађанима и установама 
које то не прихватају.

ним међународним уговорима, или му на основу ове разлике даје повластице или по-
годности.

194 Тако би према једном мишљењу слично ограничење слободе вероисповести требало 
да постоји само уколико би одбијање услуге водило конкретним потешкоћама ко-
рисника да исту услугу адекватно обезбеди на другом месту (Alex Deagon, „Defining 
the Interface of Freedom and Discrimination: Exercising Religion, Democracy and Same-Sex 
Marriage“, International Trade and Business Law Review, 2017, 273).

195 Greg Walsh, „Same-Sex Marriage and Religious Liberty“, University of Tasmania Law Review, 
2/2016, 127. У једном примеру је, тако, локални власник морао да затвори пицерију, 
након што је одбио да учини услугу кетеринга на венчању истополних партнера. Иако 
је у свом ресторану иначе пружао услугу и муштеријама геј оријентације, био је при-
нуђен да га због претњи затвори (вид. Mark L. Rienzi, „Substantive Due Process as a 
Two-Way Street: How the Court Can Reconcile Same-Sex Marriage and Religious Liberty“, 
Stanford Law Review Online, 2015–2016, 18).

196 У упоредном праву присутна су и другачија решења. Тако је у предмету Moore v. British 
Columbia ([1992] B.C.C.H.R.D. No. 15) државни службеник који је као римокатолик из 
верских разлога одбио да дâ одобрење за пружање финансијске помоћи за вршење 
абортуса добио отказ (вид. Lafferty, 305).

197 Rienzi, 21.



8. ХОМОСЕКСУАЛНОСТ И 
СТАВ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И 
ДРУГИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

У литератури се уочава повезаност између религиозности у одређеном 
друштву и постојања или изостанка подршке истополним заједницама, 
као што се уочавају разлике и на плану строгости погледа одређене цркве 
или верске заједнице према овом питању.198 Штавише, заступници ЛГБТИ 
права управо у религији и верском односу према овој проблематици пре-
познају основну препреку за шири политички продор, због чега се судски 
процеси у овој материји често у пракси претварају у суђења црквеној док-
трини.199 Према учењу православне цркве хомосексуални односи пред-
стављају вид противприродног блуда (crimen contra naturam), „најнижу и 
уједно најсрамотнију врсту пријеступа путености“, грех такозване содомије, 
због које је Господ огњем уништио град Содом.200 Стари завет у Трећој 
књизи Мојсијевој (18, 22) у том смислу је недвосмислен: „С мушкарцем не 
лези као са женом; гадно је“. „Ко би мушкарца облежао као жену, учинише 
гадну ствар обојица; да се погубе; крв њихова на њих“ (ibid., 20, 13). Тако 
и апостол Павле у својој Посланици Римљанима (1, 26–27) указује на то 
да жене „претворише природно употребљавање у противприродно“, као 
што „и мушкарци оставивши природно употребљавање жена, распалише 
се жељом својом један на другога, мушкарци са мушкарцима чинећи срам“. 
На другом, пак, месту (Прва посланица Коринћанима [6, 9]), исти апостол 
упозорава да ни мужеложници неће наследити Царства Божијега. У складу 
са тим и црквено казнено право налаже вишегодишње одлучење за прес-
тупника.201 Осим тога, нема никакве сумње да је читав библијски текст, и 

198 Тако су православни хришћани, римокатолици и муслимани начелно много мање скло-
ни оправдању хомосексуалности него протестанти, у чему се, рецимо, препознаје један 
од разлога иницирања овог процеса у скандинавским државама (DelPo Kulow, 423). С 
друге стране, у САД се примећује строжи приступ протестаната евенгелиста у односу 
на римокатолике или мејнстрим протестанте (вид. Oppenheimer, Oliveira, Blumenthal, 
219, 229). Квекери су нпр. међу првима признали прихватљивост истополних заједни-
ца (Graff, 37). Истраживања потврђују да се у више секуларизованим срединама више 
и склапају истополна партнерства, и обрнуто (у погледу нпр. Италије, вид. Gabriele 
Ruiu, Giovanna Gonano, „Religious Barriers to the Diffusion of Same-sex Civil Unions in 
Italy“, Population Research and Policy Review, 2020, 1199). Ипак, како се примећује, многе 
изразито римокатоличке државе (Шпанија, Португалија и Република Ирска) су у Ев-
ропи међу првима признале истополне бракове (Scherpe, 84).

199 Robert A. Destro, „You Have the Right to Remain Silent: Does the U.S. Constitution Require 
Public Affirmation of Same-Sex Marriage“, BYU Journal of Public Law, 2/2013, 418. 

200 Никодим Милаш, Црквено казнено право, Мостар, 1911, 484.
201 Тако нпр. 62. Правило треће канонске посланице Василија Великог ономе који ступа у 

хомосексуалне односе са мушкарцем налаже време покајања „саобразно времену које 
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поред покушаја другачијих тумачења,202 прожет разумевањем брака као 
божанске заједнице искључиво мушкарца и жене, као што је то, уосталом, 
описано у Књизи постања.203 Како црквени брак, као што смо видели, могу 
закључити само лица различитог пола, не само што би брак закључен из-
међу лица истог пола био црквено ништав (вид. члан 38. Брачних правила 
СПЦ), већ би свештеник који такав брак обави, иако зна за разлог незако-
нитости, морао бити свргнут.204 Иако се протеклих година уочава промена 
приступа хомосексуалности међу римокатоличким свештенством,205 по-
следњи догађаји (одбијање благослова за хомосексуалне бракове)206 указују 
на то да даљи компромис, науштрб повреде основних хришћанских догми, 
у том смислу тешко да је могућ. Од помоћи нису ни неуспели покушаји да 
се библијски текстови тумаче у правцу допуштења хомосексуалних одно-
са.207 Хомосексуалност се сматра забрањеном и у исламу208 и јудаизму. Чак 
је и Далај Лама, лидер тибетанског будизма, 1997. указао на то да из буди-
стичке тачке гледишта хомосексуални однос представља преступ.209

је одређено за оне који су пали у безаконито прељубочињење“ (вид. Слободан Про-
дић, Књига правила, Требиње – Сарајево, 2016, 244). Четврти канон Григорија Ниског 
у тим случајевима налаже двоструко време покајања у односу на друге блуднике (ibid., 
261). Вид. и Свештени канони цркве, Београд, 2005, 485, 510. Римокатолички теолог 
Тома Аквински содомију чак сматра гором од силовања, јер није само злочин против 
појединца већ и Божјег закона (Chatlani, 107). Вид. Summa Theologica, II-II, питање 154. 
(https://www.ccel.org/a/aquinas/summa/home.html).

202 Тако се нпр. у лезбијској поткултури однос Руте и Нојемине из Књиге о Рути тумачи 
као библијски пример наводне лезбијске љубави снаје и свекрве (вид. Koons, 47), а Ру-
тине речи (1, 16–17) се често изговарају приликом склапања истополне заједнице. С 
друге стране, многи аутори (вид. Olyan, 7; Newton, 12) у библијском тексту из Прве и 
(18, 1–3) Друге књиге Самуилове (1, 26) препознају да су Давид и Јонатан били не само 
заљубљени већ имали и сексуалну везу. Слично се некада тврди и у погледу хришћан-
ских светитеља (нпр. светих Сергија и Вакха, вид. William N. Eskridge Jr., „А History of 
Same-Sex Marriage“, Virginia Law Review, 7/1993, 1420).

203 У америчкој култури је познат слоган да је „Бог створио Адама и Еву, а не Адама и 
Стеву“, односно „Ему и Еву“ (Doron M. Kalir, „Rethinking Religious Objections (Old-
Testament Based) to Same-Sex Marriage“, Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, 
1/2019, 135).

204 Вид. Милаш, 567.
205 Вид. нпр. Hermann, 29; Juan Marco Vaggione, „Sexual Rights and Religion: Same-Sex 

Marriage and Lawmakers’ Catholic Identity in Argentina“, University of Miami Law Review, 
3/2011, 949. Чак је и актуелни папа Фрања као кардинал (Хорхе Бергољо) заступао гле-
диште да је хомосексуални брак „стратегија за уништење Божјег плана“ (ibid., 943), да 
би каснијим изјавама своје становиште ублажио. Слична промена гледишта о овом 
питању не представља изузетак. Тако је Барак Обама био први амерички председник 
који је (на инаугурацији поводом другог мандата) отворено подржао истополне брако-
ве, иако је само пар година раније изјављивао да верује у брак као заједницу мушкарца 
и жене (Oppenheimer, Oliveira, Blumenthal, 200).

206 https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-vaticans-giant-step-backward-on-
same-sex-unions

207 Вид. нпр. Kalir, 126. и даље.
208 Вид. Javaid  Rehman, Eleni Polymenopoulou, „Is Green a Part of the Rainbow? Sharia, 

Homosexuality and LGBT Rights in the Muslim World“, Fordham International Law Journal, 
1/2013, 11.

209 Tupi, 99.



50 Истополне заједнице у Србији? Правне недоумице и могуће уређење

Питање дефиниције брака из перспективе верског учења Српске пра-
вославне цркве не сме се олако занемаривати. Готово 85% становника је 
православне вероисповести. Ако се томе придружи и 5% римокатолика и 
3% грађана исламске вероисповести, долази се до закључка да 93% грађана 
Србије припада црквама и верским заједницама које исповедају брак као 
заједницу искључиво мушкарца и жене.210 Штавише, иако нам нису позна-
ти поуздани подаци, велики број грађанских бракова у нашој земљи буде 
закључено упоредо са црквеним браком.

С тим у вези, поставља се питање да ли би признавање истополних 
заједница на неки начин утицало на вероучења оних религија које такве 
односе сматрају противприродним и неканонским. У неким државама је 
увођење истополних бракова односно заједница било праћено доношењем 
нарочите одредбе која настоји да изнађе компромис са слободом вероис-
поведања, утолико што се не захтева од свештених лица различитих ре-
лигиозних група да закључују црквене бракове између лица истог пола.211 
Према Закону о црквама и верским заједницама (члан 8. ст. 3. и 4), свеште-
ници односно верски службеници су слободни у обављању богослужбене 
делатности коју врше у складу са законом и аутономним правом цркве или 
верске заједнице, и не могу бити позвани на одговорност пред државним 
органима за своје поступање при обављању ове делатности. Иако слобода 
вероисповести или верског уверења може бити подвргнута ограничењима, 
између осталог, и ради „заштите слободе и права других“ (члан 3. став 1. 
овог закона), у упоредној литератури се већински не доводи у питање да 
држава не може наметати некој верској заједници промену верских дог-
ми, са циљем да се вероучење доведе у сагласност са уведеним прописи-
ма. Чак и када неко верско гледиште лицима изван односне религије делује 
дискриминаторно, приступање некој цркви и верској заједници је слобод-
но, док држава нема право да одређује да ли ће верски службеници, и под 
којим условима, грађанима пружати одређене услуге.212 Припадништво од-
ређеној верској заједници одликује се добровољним прихватањем фунда-
менталних догми карактеристичних за односно вероучење, па се одбијање 
свештеника да нпр. истополне партнере и црквено венчају не може сма-
трати видом дискриминације. У том смислу и Закон о забрани дискрими-
нације (члан 18. став 2) не сматра дискриминацијом поступање свештени-
ка односно верских службеника „које је у складу са верском доктрином, 
уверењима или циљевима цркава и верских заједница уписаних у регистар 
верских заједница“, сагласно прописима који уређују слободу вероиспо-
вести и статус цркава и верских заједница.213 Међутим, да је и ограничење 

210 Вид. Статистички годишњак, Републички завод за статистику, 2020, 25.
211 Тако нпр. канадски Закон о грађанском браку из 2005. године (вид. Curtis, 75). Слич-

но је и у Енглеској (вид. Rex Ahdar, „Solemnisation of Same-sex Marriage and Religious 
Freedom“, Ecclesiastical Law Journal, 3/2014, 297).

212 Harris, 64.
213 Штавише, у литератури се указује на то да право на слободу вероисповести не ужива 

само онај верник чије је религиозно уверење сагласно званичном учењу те деномина-
ције, већ и екцентрична па и јеретичка гледишта која су у супротности са већинским 
схватањем одређеног питања унутар односне верске заједнице. Стога поједини ауто-
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верске слободе представљало једну од опција спроводилаца актуелне ре-
форме српског законодавства у овој материји показује то што је једна ско-
рија радна верзија Закона о забрани дискриминације (из 2019. године)214 у 
члану 18. став 3. предвиђала да се „не оправдава дискриминација учињена 
ван богослужбеног простора и времена, као ни различито поступање које 
се не може оправдати системом вредности верске заједнице“. Срећом, то је 
у завршној и усвојеној верзији закона ипак отпало.

С друге стране, члан 3. став 2. Закона о црквама и верским заједницама 
указује на то да се верска слобода не сме користити тако да угрожава право 
на лични и „породични“ интегритет. Ова одредба би евентуалним укључи-
вањем истополних заједница у круг породичних заједница могла довести 
у питање постојеће тумачење. Штавише, и у упоредној литератури се из-
ражава бојазан да би недоречене одредбе у овој материји у блиској будућ-
ности у поступцима пред Европским судом за људска права могле водити 
правном исходу који би слободу вероисповести у том смислу сматрао дру-
горазредном у односу на принцип недискриминације, чак налажући вер-
ским службеницима склапање бракова истополних партнера.215

Евентуално би могло бити спорно да ли би исто важило и у оним 
правним системима у којима је црквени брак, закључен пред верским ста-
решином, алтернативно предвиђен као пуноважан и без склапања грађан-
ског брака пред матичаром.216 Иако је једна од ранијих верзија Преднацр-
та грађанског законика тако нешто предвиђала, последња, трећа верзија 
из 2019. године – не разматра да уведе такву могућност. У сваком случају, 
ово питање је и даље актуелно. Притом, треба имати у виду да је у мно-
гим законодавствима (рецимо француском) службеницима који склапају 
брак забрањено да одбију да то учине, позивајући се на приговор савес-
ти.217 Када је реч о државним службеницима, Европски суд за људска пра-
ва је у више одлука (вид. нпр. Pichon and Sajous vs France [представка бр. 
49853/99]) заузео гледиште да њима није доступно позивање на слободу 
мисли, савести и вероисповести (члан 9. Европске конвенције о људским 
правима) у вези са обављањем професионалних дужности. Штавише, у 
праву многих америчких држава су судије и службеници који су одбили да 
закључују истополне бракове добијали и отказе.218 Обрнуто, у неким прав-

ри бране право и појединачних свештених лица да одбију вршење брака истополних 
партнера чак и када би црква-матица такву могућност у међувремену допустила (вид. 
Ahdar, 286). С друге стране, енглески прописи (The Marriage [Same Sex Couples] Act 
2013, члан 2) предвиђају да ако верске организације оптирају да не прихвате закљу-
чење истополног брака ни њихови свештеници неће имати ту могућност, али да, ако 
верска организација одлучи другачије, појединачном свештенику остаје индивидуално 
право да одабере да не изврши чин венчања.

214 Вид. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050919/050919-vest13.html
215 Ahdar, 300.
216 У погледу могућих система у упоредном праву вид. Слободан Панов, Духовни и све-

товни брак у Србији, Београд, 2013, 96.
217 Цвејић Јанчић, 71.
218 Вид. Rains, 206.
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ним системима (нпр. канадском) матичарима је признавано овлашћење да 
одбију склапање истополног брака на темељу религиозног убеђења.219

Осим тога, остаје отворено и да ли би, и по ком основу, слично изложе-
ној аргументацији у погледу пружања јавних услуга, цркве и верске зајед-
нице које обављају какву привредну или другу делатност (нпр. различита 
саветовалишта, црквене кухиње, програми за запошљавање, итд; вид. члан 
26. став 3. Закона о црквама и верским заједницама), или нпр. организују 
рад верских школа, биле власне да, позивајући се на своје вероучење, огра-
ниче приступ лицима одређене сексуалне оријентације. Могућа ограничења 
слободе вероисповести могу у том смислу бити непосредна, у виду нпр. 
онемогућавања да верска заједница рецимо јавно (рецимо ширењем лета-
ка) испољава своје уверење да истополна заједница представља грех, или 
посредна, као што је у једном примеру из аустралијске јудикатуре одређе-
ној методистичкој организацији укинуто ослобођење плаћања пореза на-
кон што је одбила да у својим просторијама дозволи церемонију склапања 
истополног партнерства.220 Што је одређена верска организација у погледу 
пружања својих услуга ширем грађанству отворенија, већи су изгледи да се 
односна услуга вреднује као јавна. То у блиској будућности може довести до 
тога да, примера ради, онемогућавање пријаве хомосексуалне омладине на 
традиционалну манифестацију „Моба“ у Соко Граду, у организацији Епар-
хије Шабачке, буде оцењено као дискриминаторно.221 У првом примеру би 
се чињење јавно доступним текстова, слика или друго представљање идеја 
или теорија, у изостанку одговарајућих јасних правила, од злонамерника 
могло евентуално чак тумачити и као кривично дело подстрекавања или 
заговарања мржње, дискриминације или насиља по неком личном својству 
(члан 387. став 4. Кривичног законика). Уосталом, тужбе због наводног „го-
вора мржње“ постале су свакодневица и у нашој средини.

Када је реч о верским школама, према гледишту заступљеном у упо-
редној доктрини, кључан критеријум тицао би се тога да ли је образовна 
услуга намењена искључиво верницима, или има јавни карактер (нпр. ри-
мокатоличка школа у коју се могу уписати и лица друга вере).222 С дру-
ге стране, српски Закон о забрани дискриминације (члан 19) изричито 
забрањује онемогућавање уписа у васпитно-образовну установу према не-

219 Вид. Lafferty, 288.
220 Вид. Walsh, 115.
221 У упоредивим околностима је, примера ради, амерички суд (Dale v Boy Scouts, 734 A.2d 

1196, 1999) закључио да истакнута приватна организација Boy Scouts of America, која 
је развијала моралне вредности код верујуће омладине и искључивала отворене хо-
мосексуалце из својих редова, ипак пружа јавну услугу, и наложио пријем у чланове 
и припадника такве сексуалне оријентације. У другом примеру (Catholic Charities of 
Sacramento v Superior Court, 85 P.3d 67, 2004) је римокатоличкој добротворној служби 
наложено да или наруши властита верска убеђења омогућавањем здравственог осигу-
рања за контрацептивна средства својим запосленим женским радницама, или да не 
пружа никакву услугу. Слични примери су забележени у аустралијској, па чак и изра-
елској јудикатури (вид. Drawing the Line: Tackling Tensions Between Religious Freedom and 
Equality, 17).

222 Harris, 66.
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ком личном својству.223 Треба, међутим, имати у виду да је врло замисли-
во да и у верским школама (нпр. Православном богословском факултету) 
настане конфликт религиозне слободе и установљеног права на истополну 
заједницу или брак, где би послодавац имао интерес да прекине радни од-
нос запосленог вероучитеља који ступи у такву заједницу отворено се су-
протстављајући догмама вере, и где би вероватно био вођен поступак због 
дискриминације.224 Уосталом, слични приговори на темељу аргумента на-
водне дискриминације били су присутни и раније,225 а помињу се и пово-
дом најављених измена и допуна Закона о високом образовању, којима се 
уводи сагласност за упис и студирање кандидата или за учешће у конкурсу 
за избор наставника и сарадника на свим високошколским установама које 
остварују академске студијске програме у области теологије једне од тра-
диционалних цркава и верских заједница, као посебни услови студирања 
и радног односа.226

Како можемо закључити, у исходу не изненађује што многи истакну-
ти коментатори упозоравају да ће у перспективи црквена учења од стране 
грађанских власти бити обележена као ригидна и дискриминациона, и да 
ће држави против „непослушних“ и „некооперативних“ црквених власти 
бити на располагању различите мере искључења из државних програма и 
финансијске подршке.227

223 Закон о основама система образовања и васпитања изричито забрањује дискримина-
цију и према родном идентитету и сексуалној оријентацији (члан 110).

224 Severino, 958. Сличан конфликт би се вероватно десио и у погледу уобичајеног субвен-
ционисања ожењених парова у страним студентским кампусима, ако би школе одбиле 
да исте субвенције признају и истополним партнерима (ibid., 962).

225 Вид. нпр. решење Уставног суда Иуо-175/2012 од 15.10.2014. године.
226 Треба приметити да слична пракса условљавања уписа студената и избора наставника 

благословом надлежног епископа представља уобичајену праксу на теолошким факул-
тетима у упоредном праву (тзв. missio canonica). Присиљавање верске организације као 
послодавца да своје радно окружење изузме из амбијента властите доктрине, сматрало 
би се својеврсним атаком на право на испољавање вере у самој суштини (вид. нпр. 
Lafferty, 299).

227 Severino, 944.



9. РАЂАЊЕ ПОТОМСТВА
КАО ЦИЉ БРАКА?

У западној цивилизацији заснованој на хришћанском поимању брака 
и породице, брак је до XX века углавном нераскидиво повезиван са циљем 
рађања потомства и заснивања породице.228 Другачији поглед на могућ-
ност истополних бракова постао је могућ тек када је из институције бра-
ка извучена таква сврха. Наиме, истополна заједница не омогућава рађање 
потомства природним путем, већ само уз одобравање приступа усвајању, 
репродуктивним технологијама или сурогат-материнству. Независно од 
тога да ли је хомосексуално партнерство једнако посвећена заједница љу-
бави као у уобичајеном хетеросексуалном односу, он не поседује капаци-
тет за репродукцију.229 Штавише, ни у случају вештачке оплодње није мо-
гуће да се роди дете чији су биолошки родитељи оба истополна партнера. 
Друштво би морало да узме у обзир да је продужење људског рода могуће 
само уз традиционални хетеросексуални однос, што a priori ове две зајед-
нице ставља у различиту раван. Реч је о једном од најважнијих државних 
интереса, који омогућава опстанак и складан развој заједнице. Србија мора 
бити заинтересована да заустави негативан природни прираштај станов-
ништва (-5,3% у 2019. години) и изражену депопулациону тенденцију.230 
Удео жена у фертилном периоду се у укупном женском становништву све 
више смањује, док просечна старост мајке при рођењу првог детета расте.

Брак и родитељство су природно повезани. Да је то тако, показује не 
само одредба према којој се мајком детета сматра жена која га је родила 
(члан 42. Породичног закона), већ и да се оцем детета, рођеног у браку, 
сматра муж мајке детета.231 Православни брак према дефиницији из Брач-
них правила СПЦ (члан 1) претпоставља да се два лица различитог пола 
„везују доживотном духовном и телесном везом, ради потпуне животне 
заједнице и рађања и васпитања деце“.232 Иако законска дефиниција не 

228 На такав поглед снажно су утицала дела Блаженог Августина (Hema Chatlani, „In 
Defense of Marriage: Why Same-Sex Marriage Will Not Lead Us down a Slippery Slope 
toward the Legalization of Polygamy“, Appalachian Journal of Law, 1/2006, 104). „Очигледно 
је, међутим, да је Бог мужа и жену створио са тијелом различитог пола да би рађали 
дјецу, и, досљедно томе, расли, множили се и испуњавали земљу“ ( Аурелије Августин, 
Држава божја, Подгорица, 2004, 575).

229 George W. Dent, „How Does Same-Sex Marriage Threaten You“, Rutgers Law Review, 2/2007, 241.
230 Статистички годишњак, 32.
231 Оцем детета рођеног ван брака сматра се мушкарац који је признао очинство, или чије 

је очинство утврђено правноснажном судском одлуком. 
232 Брачна правила Српске православне цркве, Београд, 19942.
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садржи сличну сврху, брак као институција треба да буде доступан само 
заједници мушкарца и жене, као идеалном окружењу за подизање деце. 
Признавањем истополних заједница рађање и подизање деце вештачки се 
одвајају од институције брака.

Против рађања потомства као циља уласка у брак наводи се више 
противаргумената. Тако најпре сам Породични закон говори да се брак 
склапа „ради остваривања заједнице живота супружника“ (члан 16), што 
не подразумева и сврху подизања потомства. Данашњи прописи штите ау-
тономију људи у сфери сексуалних односа, не кажњавајући их у погледу 
учињеног избора на плану репродукције, тако што би грађане принуђа-
вали да имају децу.233 У прилог томе говори и гарантовано право да се 
„слободно одлучује о рађању деце“ (члан 63. став 1. Устава).234 Штавише, 
сагласно томе, и према статистичкој методологији се типом породице сма-
трају и брачни и ванбрачни парови без деце.235 Даље, данашњи прописи не 
забрањују закључење брака на темељу нпр. стерилности.236 Исто важи и 
у погледу критеријума старости, у погледу жена које су достигле менопа-
узу.237 Иако је читава категорија старих особа начелно у немогућности да 
роди децу, законодавац ни ова лица не искључује из могућности закључења 
брака.238 Другим речима, теоријска могућност или намера да се подиже по-
томство не представља законски услов за закључење брака, као што се и 
парови лица различитог пола без деце сматрају видом породичне заједни-
це. Ако партнери различитог пола који не могу да имају децу могу да се 
венчају, због чега би истополним партнерима то било ускраћено?239 Осим 
тога, није искључено да и истополни партнери остваре потомство путем 
усвојења, сурогат материнства или донирања сперме.240 Такође, и сама 
чињеница широке доступности контрацептивних средстава,241 као и ши-
роко дефинисаног законског права на абортус указује на то да брак и деца 
нису нераскидиво повезани.242 Најзад, и пракса Европског суда за људска 
права изричито (вид. нпр. поменути случај Goodwin v United Kingdom) ука-
зује на то да немогућност пара да зачне дете не може бити довољан разлог 
да се ускрати право на венчање.

233 Abrams, Brooks, 19.
234 Треба, међутим, приметити да за разлику од Устава, према којем свако има право да 

слободно одлучи о рађању деце, Породични закон (члан 5. став 1) говори искључиво о 
праву жене.

235 Вид. Статистички годишњак, 28.
236 Macedo, 45.
237 Culhane, 1196.
238 O’Mahony, 211; Nancy D. Polikoff, „For the Sake of All Children: Opponents and Supporters 

of Same-Sex Marriage Both Miss the Mark“, New York City Law Review, 2/2005, 581.
239 Casswell, 852.
240 A. Sanders, 937; Wright, 269.
241 Carlos A. Ball, Same-Sex Marriage and Children. A Tale of History, Social Science, and Law, 

Oxford University Press, 2014, 55.
242 Gerstmann, 98.
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Иако је тачно да савремени закони последњих деценија у дефиницију 
брака не укључују циљ рађања потомства, не може се пренебрегнути да ве-
лика већина хетеросексуалних парова у међусобном односу може више де-
ценија да ствара потомство, док истополни парови то између себе не могу 
никада.243 Ова важна околност одликује и ванбрачну заједницу мушкарца 
и жене, наспрам фактичких партнерстава лица истог пола. Како неки ауто-
ри наводе, омогућавање брака истополним партнерима нужно би у погледу 
потомства утицало и на слику класичног брака, где би рађање деце постало 
тек „једна од опција“ и мање важна ставка.244 Држава и није у могућности да 
ограничи право на брак искључиво лицима која заиста могу да остваре по-
томство, јер би испитивање овог хипотетичког услова било практично теш-
ко спроводљиво и представљало неприхватљиви удар на приватну сферу.245

Осим тога, то што поједини супружници не могу или не желе да имају 
потомство не негира право државе да промовише политику подизања на-
талитета. Индустријске земље у последњих педесетак година бележе сна-
жан пад наталитета који надомешћују омогућавањем и охрабривањем ве-
ликог прилива стране радне снаге. Такву могућност, међутим, Србија нема. 
Стога је популациона политика наше земље врло важна. Доступне техно-
логије вештачке оплодње су врло скупе, и у догледној будућности не могу 
представљати одрживи модел који би могао да замени обезбеђивање по-
томства природним путем. Ако је број деце рођен оваквим путем у односу 
на укупан број рођених готово занемарљив, чак и у односу на укупан број 
неплодних парова, на годишњем нивоу, нпр. у САД, in vitro оплодњу опро-
ба тек око 0,5 таквих парова.246

Редефинисањем породице директно се утиче на популациону поли-
тику земље. То је парадоксално, јер наша држава чак има и посебно оф-
ормљено министарство за „бригу о породици и демографију Републике 
Србије“ и усвојену Стратегију подстицања рађања247, у којој се конста-
тују забрињавајуће дугорочне демографске импликације, које нас већ сада 
сврставају у демографски најстарије земље Европе. Иако ће се популација 
у Србији до средине века смањити за 28%, спорно је у којој мери Страте-
гијом постављени циљеви могу да буду остварени. Штавише, у Стратегији 
(стр. 21) се констатује да промене „карактеристичне за савремено друштво 
носе нове вредносне обрасце који подразумевају виши степен демократи-
чности, родне једнакости, равноправности и индивидуализма, а самим тим 
и деконструкцију брака и појављивање нових партнерских и породичних 
форми“, па је нејасно зашто би законски пројекти које Влада припрема 
даље погоршавали постојеће стање. Неке упоредне студије, штавише, по-
казују директну повезаност омогућавања истополних бракова и смањења 

243 Слободан Антонић, Моћ и сексуалност: социологија геј покрета, Источно Сарајево, 
2014, 97; Wardle (2001), 797.

244 Вид. Amy L. Wax, „Traditionalism, Pluralism, and Same-Sex Marriage“, Rutgers Law Review, 
2/2007, 400.

245 Kmiec, 656.
246 Ibid., 660.
247 Вид. https://www.mdpp.gov.rs/doc/strategije/Strategija-podsticanja-radjanja-2018.pdf
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наталитета, која ће се статистички манифестовати у будућем периоду.248 
Међутим, домаћи органи не само што занемарују ове аргументе, већ их жи-
гошу као дискриминаторне. Тако Повереница за заштиту равноправности 
у једном свом мишљењу сматра дискриминаторним, између осталог, и то 
што аутор текста („У одбрану природне породице“ публицисте Владими-
ра Димитријевића) упозорава на драматичне податке о паду наталитета, 
„стварајући на тај начин привид да је пад наталитета у друштву у вези са 
покретима за заштиту људских права особа другачије сексуалне оријента-
ције и оснаживање жена“, сматрајући да се ради о „стереотипу погубном 
за друштво у целини“.249 Међутим, сличне аргументе наводе и поборници 
истополних бракова, истичући да у европским земљама ниског наталитета 
истополне заједнице представљају „још један демографски вредан потен-
цијал за стварање и подизање потомства“.250

Ново разумевање брака као централну карактеристику брачне заједни-
це издваја искључиво заједницу живота, уз занемаривање социјално раз-
личитих доприноса улога мушкарца и жене. Мушкарац и жена доприносе 
установи брака не само својим репродуктивним потенцијалом, који им 
ексклузивно омогућава, ако то желе и могу, и заснивање породице, већ и 
својим особеним родним улогама, које њихову унију чине суштински раз-
личитом од заједница особа истог пола.251 Брак је као институција могућ 
само тамо где се сусрећу различите комплементарне природе мушкарца и 
жене, чије се улоге надопуњују не само биолошки већ и у погледу ефек-
тивног и успешног подизања потомства.252 Независно од чињенице што 
у неким браковима неће бити деце, држава је власна да охрабрује рађање 
потомства у установи брака. Неколико последњих деценија радикалног 
превредновања ове неспорне чињенице – не могу заменити хиљаде годи-
на несумњивих обриса институције брака у људској историји. Стога је по-
зивање на признавање једнаких права истополних партнера засновано на 
идеји недискриминације потпуно промашено. Не може бити неоправданог 
прављења разлике или неједнаког поступања по основу личног својства 
тамо где различита својства супружника чине саму суштину заједнице.253 
Није и не може бити исто да ли је неким установљеним правилом (као што 
је то био случај у скоријој америчкој историји од Грађанског рата, или у 
расном законодавству нацистичке Немачке и њених сателита) институција 
брака постала ускраћена лицима исте расе или религије, с једне стране, и 

248 Вид. Jason S. Carroll, Walter Schumm, „The Fall of Fertility: How Same-Sex Marriage Will 
Further Declining Birthrates in the United States“, Ave Maria Law Review, 1/2016, 132.

249 Мишљење бр. 07–00–293/2018–02 од 19.6.2018. године, вид. http://ravnopravnost.gov.
rs/284–18-d-s-z-protiv-v-d-zbog-diskriminacije-na-osnovu-seksualne-orijentacije-u-oblasti-
javnog-informisanja-i-medija/

250 Мршевић (2009), 18.
251 С правом Wardle (2010a), 103.
252 Hermann, 23.
253 Како се примећује, брак као заједница мушкарца и жене постојао је много пре њего-

вог формалног признања од стране државе. Тако је и брак између црнаца представљао 
чињеницу иако робовласничке америчке државе формално нису признавале такво 
право (Holzer, 74).
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да ли је брак недоступан лицима истог пола.254 Брак је појмовно једино и 
могућ искључиво као заједница мушкарца и жене, јер једино у таквој унији 
може бити створен нови живот који ће повезати потомство са његовим 
физичким творцима.255

Овај аргумент се често одбацује тврђењем да се ради о тзв. кружном 
закључивању (circulus in probando), код којег аргумент почиње претпостав-
ком која је истовремено и његов закључак. Разлог зашто се венчати могу 
само особе различитог пола је то што се само таква лица могу венчати.256 
То, како се тврди, није довољно да би овако важна институција и основно 
људско право били ускраћени истополним партнерима. На плану некаквих 
законских претпоставки заговара се једно флуидно решење, које заправо 
одриче било какву суштину брака, омогућавајући тако да се ту подведу 
садржаји по мери тумача.

Ипак, ако је чињеница заједнице живота довољна за закључење бра-
ка, онда остаје отворено шта би то била differentia specifica таквог ентитета. 
Тако у једном примеру (Burden v. United Kingdom, представка бр. 13378/05) 
Европски суд за људска права није прихватио аргумент две неудате се-
стре, које су више од тридесет година живеле заједно у кући наслеђеној 
од родитеља, а које су се, забринуте да ће када једна од њих умре друга 
бити принуђена да кућу прода како би платила порез на наслеђе, обратиле 
овом суду, како би и њима, налик супружницима или истополним парт-
нерима, било омогућено пореско ослобођење по основу заједнице живо-
та. Европски суд је закључио да заједница живота две сестре, као однос 
крвног сродства, представља нешто што се разликује од хетеросексуалних 
и хомосексуалних заједница.257 Иако такво тумачење на први поглед де-
лује логично, оно почива на чињеници да заједница живота два лица, коју 
такође одликује међусобно заједништво, помагање и пружање неге и по-
моћи, да би представљала брак или партнерство ипак има и једну, условно 
речено сексуалну карактеристику. Како један аутор примећује, укључи-
вање у игру искључиво вагиналног коитуса налази се у конфликту са уоби-
чајеном представом да људи који се венчају могу имати секс независно од 
било којег разлога и сврхе. Секс може представљати израз љубави, осло-
бођења сексуалне тензије, или напросто несташлука и слободе.258 И поред 
таквих објашњења, међутим, остаје нејасно због чега и два сродника или 
пријатеља која живе заједно не би имали правом прихваћену регулисану 
заједницу која почива на истим правима и обавезама о којима говори На-
црт (да споразумно и заједнички одлучују о свим питањима од значаја за 
заједнички живот, да имају право на приватност породичног живота, да 
имају обавезу да се међусобно помажу и пружају негу и помоћ у случају 
болести итд., вид. члан 30), уживајући упоредиве привилегије.259

254 Wardle, Oliphant, 168.
255 Maggie Gallagher, у: J. Corvino, M. Gallagher, Debating Same-Sex Marriage, Oxford 

University Press, 2012, 95.
256 Damslet, 567; Gerstmann, 23.
257 Scherpe, 88; Shahid, 187.
258  Lipkin, 298.
259 С правом Garcimartin, 458; Scholz, Uhle, 399.
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Једнако је слаб и аргумент да је за успостављање браку сходне зајед-
нице довољна посвећеност и међусобна љубав особа које живе заједно, 
и које су спремне да између себе „деле добро и зло“. Таквом логиком би и 
лица која се налазе у инцестуозној вези, примера ради, могла аргументо-
вано да тврде да је њихов однос функционално сличан традиционалном 
браку у погледу емоционалне стране и посвећености партнеру.260

Стога многи аутори као минимални заједнички именитељ, који до-
пушта да брак према дефиницији постане доступан и истополним парт-
нерима, издвајају стабилност односа интимности, коју могу остварити и 
гејеви и лезбијке у међусобним, мушко-мушким и женско-женским веза-
ма.261 Томе, међутим, противречи чињеница да многа истраживања пока-
зују да хомосексуалне (претежно геј) везе немају тенденцију одрживости.262 
Једно истраживање нпр. показује да су односи хомосексуалних парова 
претежно егалитаријански; један партнер у тек мање од 5% случајева ос-
таје код куће (вршећи класичну улогу домаћице односно одгајања деце), 
партнери по правилу немају значајнију несразмеру у примањима, док су 
деца редак састојак заједнице.263 С друге стране, брачне односе у тради-
ционалном браку карактеришу извесна правила која подупиру стабилност 
заједнице и подизање деце: обезбеђивање наследних права заједничком 
потомству, подупирање блиских односа између супружника у циљу успеш-
ног васпитања заједничке деце, промовисање верности како би отац могао 
основано очекивати да је дете које подиже његово властито.264 Хомосексу-
ални партнери (нарочито геј-мушкарци) ређе се одважују на трајније пове-
зивање, дајући предност тзв. „отвореним везама“.265 С друге стране, иако 
статистички подаци (нпр. студија спроведених у нордијским земљама) ука-
зују на то да се истополне заједнице неупоредиво више разводе него што 
је случај са традиционалним браковима,266 друга истраживања у истим др-
жавама показују да увођење истополних заједница није значајније утицало 
на смањење броја склопљених класичних брачних заједница.267

На овом плану не треба занемарити ни чињеницу да могућност роди-
тељства није једнако доступна мушкарцима и женама већ према полним 
разликама. Док, хипотетички, пар лезбијске сексуалне оријентације (не и у 
домаћем правном режиму према Закону о биомедицински потпомогнутој 
оплодњи)268 може (истина само појединачно а не и заједнички) остварити 
биолошко родитељство уз помоћ вештачке инсеминације, геј-паровима је 
ова могућност доступна тек уз сурогат-материнство.

260 Wardle (1998), 749.
261 Lipkin, 300.
262 Тако је једна студија из осамдесетих година прошлог века утврдила да иако је већина 

испитаника ушла у истополну везу очекујући да ће веза опстати у дужем периоду – 
ниједан пар није опстао дуже од пет година (вид. Tupi, 144).

263 Larry E. Ribstein, „A Standard Form Approach to Same-Sex Marriage“, Creighton Law 
Review, 2/2005, 318.

264 Ibid., 318.
265 Вид. детаљно Gallagher (2012), 132.
266 Вид. Wardle (2007), 1375.
267 Gerstmann, 36. У погледу сличног закључка у САД вид. Ball, 62.
268 „Службени гласник РС“, 40/2017 и 113/2017 – др. закон.
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Према класичном погледу, истополне заједнице не представљају опти-
малну средину за подизање деце.269 Управо супротно, традиционални брак 
и породица представљају идеално окружење у којем се родитељи налазе у 
заједници са својим потомством, па су породичноправни прописи још од 
римског права имали за циљ да повежу брак и одговорно родитељство.270 
Одрастање у средини у којој се налази само један биолошки родитељ и 
његов истополни партнер није у најбољем интересу детета, осим ако се 
прилагођавање његових интереса животном стилу одраслих не разуме као 
промена парадигме.271 „Најбољи интерес детета“ представља критеријум 
који и Конвенција о правима детета (члан 3) дефинише као руководеће ме-
рило у свим активностима која се тичу деце. У најбољем је интересу детета 
да буде подизано од стране мајке и оца,272 као што се, обрнуто, на плану 
истополних заједница у први план углавном истичу интереси истополних 
партнера.273 И многа новија истраживања такође потврђују оно што су 
осећале све генерације родитеља кроз историју – да ће деца бити најбоље 
кадра да успеју у животу ако читаво своје детињство проведу у заједни-
ци са својим биолошким родитељима.274 Отац и мајка дају свој аутентич-
ни комплементарни допринос развоју свог потомства. Да је однос мајке 
и детета најснажнија емоционална веза, не треба посебно ни помињати. 
Мајка је превасходно особа која у свом телу носи дете,275 и ниједан дру-

269 Тако и документ Конгрегације за доктрину вере Римокатоличке цркве из 1992. године, 
посвећен проблематици хомосексуалности (Some Considerations Concerning the Response 
to Legislative Proposals on the Non-Discrimination of Homosexual Persons), нарочито истиче 
да се прављење разлике по основу сексуалне оријентације у сфери усвајања деце, запо-
шљавања учитеља или војног регрутовања не сматра неправичном дискриминацијом 
(тачка 11).

270 Wardle (2001), 780.
271 С правом Lynn D.  Wardle, „Considering the Impacts on Children and Society of Lesbigay 

Parenting“, QLR, 2/2004, 568.
272 Ibid., 543.
273 Тако се у литератури примећује да је стручна расправа у погледу подизања нивоа пра-

ва припадника ЛБГТ заједнице претежно била окупирана тиме шта желе одрасли, а 
мање шта највише одговара деци (Helen M. Alvare, „The Turn toward the Self in the Law 
of Marriage & (and) Family: Same-Sex Marriage & (and) Its Predecessors“, Stanford Law & 
Policy Review, 1/2005, 175).

274 Вид. Mark Regnerus, „How different are the adult children of parents who have same-sex 
relationships? Findings from the New Family Structures Study“, Social Science Research, 2012, 
766; Wax, 402.

275 Gallagher, 103.
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ги однос, ма колико покушао да ову физичку и душевну повезаност на-
домести, то највероватније неће успети. Међутим, и у случају недостатка 
оца – деца такође пате. Истраживања говоре да су дечаци који одрастају 
без оца склони агресивном понашању и делинквенцији. Иако су у савреме-
ном свету присутни и самохрано родитељство (од стране једног родитеља), 
усвојење и слични институти, сваки од ових видова породичног живота, 
који подразумева ограничену могућност детета да проводи пуно време са 
једним или оба биолошка родитеља, према општем искуству представља 
искушење за развој детета, које такву ситуацију редовно доживљава као 
трауму. Како истополни партнери не могу истовремено бити и природ-
ни родитељи детета, у таквој заједници била би остварива само једна од 
две традиционалне родитељске улоге, због чега се заједнице у којима би 
заједно живели истополни партнери са децом често осећају као дисфунк-
ционалне. Комплементарност различитих полова очитује се и на плану 
васпитавања детета. Мушкарац и жена различито доприносе остварењу 
своје родитељске улоге. Док жена својом нежношћу детету пружа физичку 
и емоционалну утеху и одгој, мушкарац је бољи у наметању дисциплине, 
нарочито у односу на дечаке.276

Људско искуство говори да би деца одгојена у истополној заједници 
трпела конфузију у погледу властите сексуалне оријентације и идентитета. 
Питања сексуалности по природи ствари представљају једну од васпитних 
тема, где се деца такође, као и у погледу других животних садржаја, уче 
шта је добро а шта лоше.277 Стога је реално очекивати да ће деца поди-
зана од стране хомосексуалних родитеља бити свакако усмеравана у том 
правцу. Осим тога, деца одрасла у хомосексуалној заједници вероватно ће 
бити више изложена стигматизацији и вршњачком насиљу, и развити веће 
емоционалне проблеме и потешкоће у понашању.278

Заступници хомосексуалног родитељства указују на богату литературу 
из сфере социјалних наука, која поткрепљује тврдње да је хомосексуално 
родитељство једнако добро као и хетеросексуално, и да по децу није штет-
но.279 У том смислу се истичу бројна истраживања која наводно потврђују 
овај аргумент и готово непрегледан списак професионалних удружења 
која деле исти став.280 За квалитетно родитељство није одлучна биолошка 

276 Dent, 244.
277 Вид. Randall, 395.
278 Једно од таквих новијих истраживања показује да значајно мањи ризик од развијања 

емоционалних проблема показују деца која живе са венчаним биолошким родитељи-
ма, у поређењу са децом у истополним заједницама (вид. Paul Sullins, „Emotional 
Problems among Children with Same-Sex Parents: Difference by Definition“, British Journal 
of Education, Society & Behavioral Science, 2015, 113).

279 Вид. нпр. Charlotte J. Patterson, „Children of Lesbian and Gay Parents“, Association for 
Psychological Science, 5/2006, 1036; Gary J. Simson, „Religion by Any Other Name – 
Prohibitions on Same-Sex Marriage and the Limits of the Establishment Clause“, Columbia 
Journal of Gender and Law, 1/2012, 158; Tanja V učković Juroš, „Comparing the Outcomes 
of Children of Same-Sex and Opposite-Sex Partners: Overview of the Quantitative Studies 
Conducted on Random Representative Samples“, Revija za sociologiju, 1/2017, 88.

280 Вид. John  Corvino, у: J. Corvino, M. Gallagher, Debating Same-Sex Marriage, Oxford 
University Press, 2012, 47; Newton, 60.



62 Истополне заједнице у Србији? Правне недоумице и могуће уређење

 повезаност, јер и биолошки родитељи често напуштају своју децу. Тако је 
и један од централних аргумената у поменутом водећем америчком проце-
су у овој материји (Obergefell v Hodges) почивао на тврдњи да су истопол-
ни партнери једнако успешни родитељи као и хетеросексуални партнери, 
и да је легализовање истополног брака управо у најбољем интересу деце. 
Осим тога, усвојење као начин заснивања родитељства не одузима дете од 
биолошког родитеља већ од државе, као што и добијање деце вештачком 
оплодњом подразумева рођење детета које иначе не би ни било рођено.281

Међутим, ближи увид у ова истраживања показује њихову непоузда-
ност и методолошке недостатке. Имајући у виду слабост научних аргуме-
ната у погледу успешности одгајања деце од стране истополних парова, 
изричитост професионалних организација заправо чуди.282 Узорак је нај-
чешће јако мали, и ради се по правилу о само неколико десетина вреднова-
них случајева, а испитаници се редовно и не бирају случајно, већ из групе 
заинтересованих припадника ЛГБТИ заједнице.283 Истина је, међутим, да 
заправо још увек нису познати крајњи ефекти таквог родитељства на децу 
у дугорочном периоду, који феномен одгајања и подизања детета (до њего-
вог пунолетства) нужно подразумева. Поуздане податке могуће је добити 
тек након протека 20–25 година, када деца порасту и сама саопште своја 
искуства у одрастању, због чега нису познати било какви дугорочни ефек-
ти таквог родитељства.284 Испитаници су углавном богатији економски 
стабилни лезбијски парови, у контролне групе више се укључују самохрани 
хетеросексуалци, иако би репрезентативније било поређење са потпуним 
породицама које чине оба разнополна партнера, недостају лонгитудиналне 
студије, итд.285 С друге стране, многа емпиријска истраживања указују на 
знатно увећану вероватноћу да ће деца коју подижу хомосексуални роди-
тељи развити хомоеротска интересовања, нарочито у случају ћерки чије су 
мајке лезбијке.286 Разлике су нарочито изражене у поређењу са децом од-
гајаном у целовитом традиционалном браку оца и мајке, у односу на које 
деца истополних партнера показују субоптималне резултате у погледу низа 

281 Corvino, 51.
282 Gallagher (2012), 112.
283 Вид. Антонић, 123; Alvare, 180; George Rekers, Mark Kilgus, „Studies of Homosexual 

Parenting: A Critical Review“, Regent University Law Review, 2001–2002, 382. Тако у јед-
ном истраживању 49 публикованих радова који су испитивали утицај хомосексуалне 
оријентације на подизање деце аутори закључују да је свих 49 студија имало озбиљне 
методолошке пропусте (Robert L erner, Althea K. Nagai, No Basis: What the Studies Don’t 
Tell Us About Same-Sex Parenting, Washington, 2001, 103).

284 Alvare, 179; Wardle (2004), 556.
285 Wardle (1997), 847.
286 Walter R. Schumm, „Children of Homosexuals More Apt to Be Homosexuals? A Reply to 

Morrison and to Cameron Based on an Examination of Multiple Sources of Data“, Journal 
of Biosocial Science, 2010, 737; Judith Stacey, Timothy J. Biblarz, „(How) Does the Sexual 
Orientation of Parents Matter?“, American Sociological Review, 2/2001, 178. Чак и заступ-
ници истополног родитељства примећују могућу повезаност сексуалне оријентације 
родитеља и развијања сличне склоности код деце, али недовољно да би се из тога 
извукли закључци који би утицали на обликовање другачије државне политике (Ball, 
86, 103).
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истраживаних показатеља (депресије, злоупотребе дрога итд.).287 У сваком 
случају, тежина стотина научних истраживања и радова која потврђују 
значај традиционалног брака за развој и подизање потомства кроз исто-
рију не може да замени мањи број методолошки недоречених студија које 
иду за тим да наглавачке окрену читаву научну грађевину у овој материји.

С друге стране, у литератури се као аргумент у прилог признања исто-
полних бракова наводи да савремена истраживања не показују да је сексу-
ална оријентација родитеља од значаја за дететов успешан развој, и да је у 
сваком случају мање релевантна од стабилности и квалитета породичних 
веза.288 Уобичајено се тврди како је за развој деце свакако боље да живе у 
заједници венчаних, независно од тога да ли се ради о партнерима истог 
или различитог пола.289 Осим тога, њихово шире прихватање у друштву би, 
како се сматра, умањило притисак на децу која живе у таквој средини,290 
јер се деца која су рођена изван брака у јавности често стигматизују као 
„копилад“. Најзад, за државу треба да буде довољно да се одгајају срећна 
и збринута деца, због чега и само обезбеђивање дома представља разуман 
интерес. Два партнера која одгајају дете, чак и истог пола, бољи су од само 
једног. Да је за савремене државе то примарно показују и прописи који 
уређују институте као што су усвојење или хранитељство.291 У том сми-
слу се често наводи да савремени демографски подаци у свету говоре да 
сразмерно мањи број деце живи у истом домаћинству са оба биолошка ро-
дитеља.292 Заиста, иако су у нашој земљи и даље најзаступљенија домаћин-
ства брачних и ванбрачних парова са децом (36,4%), бројна су и самачка 
домаћинства (22,3%) и домаћинства брачних и ванбрачних парова без деце 
(18,5%).293 Међутим, када се погледа структура породица у Србији (према 
Попису из 2011. године), долази се до закључка да у нашој земљи и даље 
доминира традиционална породица у којој деца живе са оба родитеља у 

287 Вид. Regnerus, 764. Овај аутор примећује да већина истраживања која констатују да 
нема разлике између деце одрасле у заједници лица истог или различитог пола пате од 
слабости да поређење врше са децом разведених родитеља, што доводи до погрешних 
закључака. Нека од новијих испитивања утицаја различитих чинилаца у осам разли-
читих врста породичних односа у САД показују да деца коју су одгајали разведени 
родитељи или самци постижу значајно нижи резултат у погледу позитивних варијабли 
(нпр. образовна достигнућа, сигурност, срећа), а имају и много горе показатеље када је 
у питању нпр. злоупотреба марихуане или алкохола, пушење, делинквенција или број 
сексуалних партнера (Wardle [2015], 254). У домаћем праву вид. нпр. слично Јелена 
Јакшић, „Разлике у интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју адолесцена-
та из потпуних и непотпуних породица“, Зборник радова Филозофског факултета у 
Приштини, 2003, 48.

288 Charlotte J. Patterson, „Children of Lesbian and Gay Parents“, Child Development, 5/1992, 
243; Polikoff, 582.

289 Polikoff, 584.
290 Geaney, 187.
291 Mark Strasser, „The Future of Same-Sex Marriage“, University of Hawai’i Law Review, 1/2000, 128.
292 Тако се нпр. у САД данас у готово половини случајева самохрана мајка која живи са 

дететом никада и није удавала, док је пре неколико деценија ова бројка била готово 
седам пута мања (Wardle [2015], 240).

293 Статистички годишњак, 25.
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браку (48,9%). Брачних парова без деце има 28,3%, породице типа мајка 
са децом учествују са 13,7%, док знатно мање учешће имају породице типа 
отац са децом (3,6%), ванбрачни пар са децом (3,2%) и ванбрачни пар без 
деце (2,3%).

Иако однос родитеља и деце треба понајмање посматрати из перспек-
тиве економских аршина, у литератури се указује и на то да супружници 
у традиционалним браковима, као биолошки родитељи деце коју подижу, 
имају у том смислу незанемарљиве трошкове.294 Утолико се поставља пи-
тање да ли је оправдано да са традиционалним супружницима на плану 
пореских и других привилегија буду изједначене особе које не носе тако 
важан социјални терет.295

294 Антонић, 98. Неке процене нпр. говоре да у једно дете у САД, чак и искључујући трош-
кове колеџа, родитељи морају инвестирати приближно 200.000$.

295 Kmiec, 658.
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Једна од данас врло разматраних тема тиче се и евентуалног усвајања 
деце од стране истополних партнера. У већини европских држава које су 
најпре уводиле регистрована истополна партнерства настанак родитељског 
односа у таквој заједници није био могућ, да би касније, уз легализацију 
усвојења и приступ медицински потпомогнутој оплодњи, то водило омо-
гућавању склапања и истополног брака.296 Реч је о контроверзном питању, 
где заступници увођења ове могућности указују на то да има много деце 
којима је потребно старање, и да њиховој добробити одговара проширење 
законских опција на плану усвојења.297 С друге стране, противници исти-
чу да се ради о радикалној новини. Као што је сваки разуман законодавац 
крајње опрезан када у промет уводи нови медикамент, којем ће дати дозво-
лу тек када прође одговарајуће тестирање, тим пре се ваљда неће уводити 
нови вид родитељства на темељу обичног надања да је хомосексуално роди-
тељство упоредиво са хетеросексуалним, без одговарајућих социјалних ог-
леда на више генерације деце.298 Уосталом, није смисао института усвојења 
да се породици обезбеди дете, колико да се детету обезбеде родитељи.299 
Другим речима, примаран је најбољи интерес детета. С практичне стране, 
треба имати у виду да и у законодавствима у којима је таква могућност 
законски присутна усвојење од стране истополних партнера има углавном 
само симболичне проценте (мање од 2%), због чега се у литератури указује 
на претеривање у погледу снаге аргумента некакве нарочите заинтересова-
ности истополних партнера за такав вид родитељства.300 На међународном 
плану, Конвенција о заштити деце и сарадњи у области међународног ус-
војења из 1993. године (ратификована од стране наше земље 2013. године) 
не познаје одредбе које би се односиле на усвајање деце од стране хомо-
сексуалаца. С друге стране, Европска конвенција о усвајању деце Савета 
Европе из 2008. године у члану 7. став. 2. предвиђа да су државе слободе да 
прошире домашај Конвенције на истополне парове који су међусобно вен-

296 Boris Krešić, Zajednice života osoba istog spola u pravu zemalja Evropske unije, Sarajevo, 
2015, 117. Како се примећује, „регистровано партнерство скандинавског (или европ-
ског) типа разликује се од брачне заједнице лица различитог пола ‘само’ по једној глав-
ној одредби а то је, кратко речено, право на децу“ (Мршевић [2009], 26).

297 Ball, 75.
298 Tupi, 105.
299 Вид. М. Драшкић, у: Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних сло-

бода, 179.
300 Kmiec, 657.
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чани или који се налазе у регистрованом партнерству. Србија је потписала 
ову Конвенцију, али је још увек није ратификовала.

Према Породичном закону, осим што дете могу усвојити супружници 
или ванбрачни партнери заједно, дете може усвојити и лице које је супру-
жник или ванбрачни партнер родитеља детета (члан 101. став 1. и 2). Заје-
дничко усвојење представља правило, али је остављено као могућност да 
и министар надлежан за породичну заштиту дозволи усвојење лицу „које 
само живи ако за то постоје нарочито оправдани разлози“. Могућност ус-
војења од стране ванбрачних партнера представљала је новину у односу на 
претходно законодавство, јер је било нелогично да по мишљењу надлежног 
министра то буде омогућено ванбрачном појединцу, а да исто право нема 
и ванбрачни пар.301

Усвојење представља један од неколико могућих видова заснивања ро-
дитељства од стране истополних партнера,302 због чега не изненађује на-
стојање да се овој форми да одговарајући законски статус, премда Нацрт 
ово право тренутно не гарантује. Традиционално, усвојење је у ранијој 
судској пракси Европског суда за људска права било сматрано институ-
том унутар којег државне власти уживају широку могућност ограничења 
његове доступности хомосексуалним (превасходно геј) партнерима или 
појединцима.303 То на први поглед и не изненађује, имајући у виду да овај 
институт и није замишљен као основни вид родитељства, већ начин да се у 
нужди задовоље потребе деце којима је неопходно старање и брига.304

До извесне промене долази у предмету E. B. v France (број представ-
ке 43546/02), где је лезбијка, која се дуже времена налазила у стабилној 
заједници, тражила да усвоји дете. Суд ту није прихватио да ако нацио-
нално законодавство допушта усвојење деце самохраном родитељу да се 
његова одлука да не дозволи усвојење у конкретном случају сме заснивати 
на аргументу да је усвојитељ лице хомосексуалне оријентације.305 Како је, 
дакле, француски закон допуштао да усвоји само једно лице, представља-
ло би дискриминацију прављење разлике искључиво на темељу сексуалне 
оријентације. У предмету Gas and Dubois v France (бр. представке 25951/07) 
подносилац представке је била лезбијка која је желела да усвоји биолошко 
дете своје партнерке у истополном партнерству које је познавало францу-

301 Панов, 260.
302 Друга два су медицински потпомогнута оплодња и укључивање трећих лица као доно-

ра репродуктивних ћелија или у улози сурогат мајке. Вид. Murray Dry, „The Same-Sex 
Marriage Controversy and American Constitutionalism: Lessons regarding Federalism, the 
Separation of Powers, and Individual Rights,“ Vermont Law Review, 2/2014, 288.

303 Вид. нпр. Fretté v. France (представка бр. 36515/97). Ту је највиши француски управ-
ни суд Conseil d’État одбио захтев тужиоца сматрајући да његов животни стил може 
представљати значајан ризик за развој детета. Домаће право је иначе допуштало да 
неожењени мушкарци усвајају децу, тако да је било јасно да је захтев одбијен управо 
због сексуалне оријентације. Европски суд је такву аргументацију свеједно прихватио, 
сматрајући да заштита здравља и права деце представља легитиман циљ (Nozawa, 70).

304 Dent, 241.
305 Вид. Сандра Самарџић, „Права истополних партнера у Европској унији и Србији у 

области брачног права“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2013, 442.
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ско право (pacte civil de solidarité), иако оно није истовремено предвиђало 
и могућност таквог усвојења. Европски суд за људска права је констатовао 
да посебан статус који ужива брак и лица која у њега ступе, укључујући 
и право на усвојење детета од стране супружника биолошког родитеља, 
не подразумева да су дискриминисани истополни партнери, ако им брак 
према позитивним прописима није доступан.306

Многе европске државе (нпр. Холандија, Шпанија и Норвешка) су 
омогућиле усвајање деце од стране истополних партнера упоредо са 
легализацијом истополног брака.307 Нека законодавства (нпр. словеначко, 
чешко, и мађарско) у већини питања права регистрованих истополних 
партнера изједначавају са брачним друговима, не признајући, међутим, 
право на усвајање деце и право на биомедицински потпомогнуто зачеће.308 
Међутим, Нацрт, за разлику од закона о истополним партнерствима ових 
земаља изричито не забрањује усвајање деце, отварајући простор да већ у 
некој скорој реформи ова околност буде искоришћена за увођење ове мо-
гућности у нашем праву.

306 Другачије је, међутим, Европски суд за људска права закључио у поменутом предмету 
X. v Austria, чије су околности биле сличне. У аустријском праву усвојење од стране 
истополних партнера и није било правно могуће, јер је право признавало само роди-
тељство од стране оца и мајке. Како истополни партнер не може да ступи на место 
биолошког родитеља истог пола, такво усвојење би нарушило однос са биолошким ро-
дитељем. Суд је ипак утврдио дискриминацију, јер је стао на становиште да усвојење 
од партнера не утиче на правни однос родитеља са децом.

307 Вид. Krešić, 81.
308 Слично је и према италијанском законодавству (вид. Ruiu, Gonano, 1193).
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Од деведесетих година прошлог века подршка правима ЛГБТИ зајед-
нице постаје врло изражена, нарочито у медијима и академској средини. 
У телевизијским програмима се хомосексуалне везе идеализују, док се у 
штампаним публикацијама објављују текстови који благонаклоно посма-
трају овај феномен. Занимљиво је приметити да је за разлику од медија, где 
су се могли чути и другачији, традиционални ставови, академска заједница 
била много мање расположена за критичке тонове који су долазили од за-
ступника конзервативних схватања. Како се примећује, толерантност пре-
ма геј правима постала је лакмус тест за академску кредибилност.309 Чак је 
и поступке који су на плану освајања ЛГБТИ права у америчкој јудикатури 
вођени карактерисало иступање и спремност великог броја јавних радни-
ка и вештака да сведоче у прилог ове идеологије,310 док су, с друге стране, 
промотери традиционалних ставова неретко бивали изложени злостави, 
застрашивању, стављању на „црну листу“, губитку посла итд,311 иако је у 
исто време већина грађана референдумима успешно бранила традицио-
налну дефиницију брака као заједнице мушкарца и жене.

Ангажовање заступника ЛГБТИ права доноси успех и на плану ре-
дефинисања става у друштвеној заједници. У готово свим срединама у 
којима је кроз референдумско изјашњавање или различите видове анке-
тирања јавног мњења периодично испитиван став грађана о увођењу у 
законодавство истополних партнерстава или брака примећен је значајан 
раст подршке, и то на готово годишњем нивоу.312 Такав исход не чуди. У 
већини земаља је до промене става јавног мњења дошло постепеним али 
упорним растакањем породичних традиционалних вредности, и доноше-
њем бројних пратећих закона којима се стварају услови за легализовање 
истополних заједница. Тако нпр. Закон о забрани дискриминације иза-
зивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости по ос-

309 Wardle (1998), 747. Исти аутор закључује да је на америчким универзитетима атмос-
фера очигледно непријатељска према изражавању конзервативних културних гле-
дишта која се противе истополним браковима (Lynn D. Wardle, „A Critical Analysis 
of Constitutional Claims for Same-Sex Marriage“, Brigham Young University Law Review, 
1/1996, 20).

310 То је нпр. био случај са судским поступцима вођеним у Калифорнији. Парадоксално, 
и сами заступници државе су у тим поступцима, противно својој дужности, одбијали 
да бране дефиницију брака као заједнице искључиво мушкарца и жене (тзв. Proposition 
8, вид. Pamela S. Karlan, „The Gay and the Angry: The Supreme Court and the Battles 
Surrounding Same-Sex Marriage“, Supreme Court Review, 2010, 168).

311 Вид. Tupi, 83; Lynn D. Wardle, „A House Divided: Same-Sex Marriage and Dangers to Civil 
Rights“, Liberty University Law Review, 3/2010(b), 557.

312 Вид. Oppenheimer, Oliveira, Blumenthal, 200, 219.
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нову родног идентитета или сексуалног опредељења сматра „тешким об-
ликом дискриминације“, издвајајући их у односу на многа друга важна 
лична својства, иако кровни пропис о забрани дискриминације у Уставу 
(члан 21), у изричитом набрајању нарочито важних личних својстава, међу 
десетак именованих личних својстава (раса, пол, национална припадност, 
друштвено порекло, рођење, вероисповест, политичко или друго уверење, 
имовно стање, култура, језик, старост и психички или физички инвали-
дитет) уопште не помиње родни идентитет или сексуално опредељење.313 
Тако је и у Кривичном законику (члан 54а), противно уобичајеном факул-
тативном вредновању олакшавајућих и отежавајућих околности, вршење 
кривичног дела из мржње по основу сексуалне оријентације или родног 
идентитета, придодато традиционалним личним својствима расне, верске, 
националне или етничке припадности као обавезна отежавајућа околност. 
На линији сличне политике потврђена је и тзв. Истанбулска конвенција 
Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља 
у породици из 2011. године.314 Ову конвенцију још увек нису ратифико-
вале све државе чланице, управо имајући резерве према чињеници да је у 
делу јавности њен двосмислен текст искоришћен за промоцију хомосексу-
алности и родне идеологије, укључивањем истополних партнера у круг по-
родичних веза. Уосталом, и сам Нацрт (члан 5. став 2) изричито указује на 
то да и истополни партнер има право на заштиту од насиља „у породици“. 
Позивајући се управо на овај аргумент, неке државе (Турска) су, штавише, 
у међувремену и иступиле из Конвенције, док друге (Пољска) такође иска-
зују намеру у том правцу. Ова конвенција је у нашем праву прихваћена без 
икаквих резерви.

Другачије није ни са актуелним сетом закона чије је усвајање за-
мишљено паралелно са Законом о истополним заједницама, пре свих За-
коном о родној равноправности. Овај закон је донет премда у нашем 
законодавству већ постоји Закон о равноправности полова,315 што очиг-
ледно показује да се под овим појмом примарно не мисли на уједначавање 
неједнакости између мушкараца и жена. Док пол представља биолошку ка-
рактеристику на основу које човек може бити жена или мушкарац, род се 
везује за одређене улоге и атрибуте које друштво сматра прикладним за 
жене и мушкарце (вид. члан 6). До промене у схватању родних улога дола-
зи у другој половини прошлог века, олакшавањем установе развода брака и 
настојањем да се женама учини доступним све већи број радних места. До 
тада, од мушкарца се очекивало да обезбеђује зараду, док се жена старала о 
домаћинству и деци. С медицинским напретком на плану контроле рађања, 
долази до значајног пада наталитета и до све већег броја брачних парова 
без деце, што постаје нова социјална реалност.316 С тим је паралелно ишло 

313 Према једној упоредној анализи, у свету је 2014. године само десет устава изричито 
гарантовало једнакост и на основу сексуалне оријентације, а пет устава је штитило и 
родни идентитет (вид. Lau, 15).

314 „Службени гласник РС – Међународни уговори“, 12/13.
315 „Службени гласник РС“, 104/09.
316 Bala, 202.
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и одвајање црквених и грађанских бракова. Нарочито је на смањење зна-
чаја традиционалне породице у друштву утицало либерализовање развода 
брака, јер је тиме послата порука да стабилност ових институција није од 
примарног интереса.317 У складу са тим, традиционалну потпуну породицу 
(биолошких родитеља са децом) замењују нови видови заједница у којима 
класичне социјалне улоге оца и мајке постају ирелевантне и непрепозна-
тљиве категорије.318 Влада Републике Србије је унутар своје стратегије раз-
воја за период 2020–2025, у оквиру усвојеног Акционог плана за поглавље 
23, као један од својих циљева дефинисала не само унапређење положаја 
ЛГБТИ заједнице, већ и „остваривање и промовисање принципа родне 
равноправности“,319 на темељу чега је овај закон недавно и усвојен.

Како се традиционални поглед у погледу услова различитости полова у 
одлукама страних судова често бранио из перспективе специфичних ком-
плементарних улога које отац и мајка остварују у односу на децу, управо је 
позивањем на актуелне промене у породичном праву овај аргумент обез-
вређиван, указивањем на то да се ради о својеврсним родним стереотипи-
ма.320 У ЛГБТИ литератури се закони који забрањују истополну интиму и 
бракове управо сматрају прототипом родне дискриминације, јер подразу-
мевају да сваки сексуални или брачни однос подразумева једну жену и јед-
ног мушкарца, што као захтев два мушкарца или две жене a priori не могу 
да задовоље.321 Стога и не изненађује што се кроз нејасан и вишезначан 
концепт „рода“ новоустановљеним прописима из ове материје стварају ус-
лови за реформу брачних и породичних односа. Родно засноване класичне 
односе мушкарца и жене, који наводно жену посматрају као супружниково 
власништво, њене приходе подложним његовој контроли, који јој онемо-
гућавају приступ одређеним занимањима, а мушкарцу признају повласти-
цу да над супругом врши насиље и да је силује322 – утолико треба потпуно 
прилагодити новој стварности. Како се традиционалне улоге у породици 
мењају, постаје сасвим нормално да нпр. мушкарци преузимају на себе негу 

317 Alvare, 140. Статистички подаци показују да су разведени бракови у Србији у порасту. 
У периоду 1989–2019. бележи се константан пад закључених бракова, па је 2019. годи-
не склопљено за готово трећину бракова мање него 1989. године, уз приближно исти 
број развода (Жене и мушкарци у Републици Србији, Републички завод за статистику, 
2020, 11). Овај тренд је још израженији у САД, где данас нпр. мање од 40% пунолет-
них афро-американаца има брачни статус. Док је шездесетих година близу 70% свих 
америчких пунолетних грађана било у браку, данас је то мало преко 50% (вид. Wardle 
[2015], 240).

318 Randall, 403.
319 Република Србија. Преговарачка група за поглавље 23, Акциони план. Поглавље 23. 

Правосуђе и основна права, 2020, 183.
320 Deborah A. Widiss, Elizabeth L. Rosenblatt, Douglas NeJaime, „Exposing Sex Stereotypes in 

Recent Same-Sex Marriage Jurisprudence“, Harvard Journal of Law & Gender, 2/2007, 488.
321 Susan Frelich Appleton, „Missing in Action – Searching for Gender Talk in the Same-Sex 

Marriage Debate“, Stanford Law & Policy Review, 1/2005, 108.
322 Ibid., 111. Већина аутора промене на плану захтевања криминализације силовања у 

браку (вид. у том правцу и Истанбулску конвенцију Савета Европе о спречавању и 
борби против насиља над женама и насиља у породици) препознаје управо као резул-
тат овог процеса (Vela Barba, 57).
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детета а супруге издржавање породице, да у друштву уважене жене заузи-
мају слободнији животни стил у погледу практиковања сексуалних односа 
итд., због чега се и у услову различитости полова, као претпоставке брака 
(супруг је увек мушкарац, а супруга жена), препознаје родни стереотип.323

С друге стране, треба имати у виду да ће промовисање хомосексуалне 
оријентације у контексту увођења у српско друштво прописа о родној рав-
ноправности имати и своје шире последице, које ће се, примера ради, врло 
брзо одразити и у сфери образовања. Није искључено да у том смислу из-
међу онога што буду поучавали наставници и оних правила које васпитно 
усађују родитељи наступи конфликт, где би деца у школи била учена да је 
бити „геј океј“ и да представља само један од више једнако вредних начина 
испољавања личности и сексуалности, а где би родитељи, супротно, детету 
указивали да то није тако.324 Ако смо до пре неку годину са дозом више зна-
тижеље него забринутости пратили информације о уношењу у сликовнице 
и ђачке уџбенике земаља у региону слика срећних истополних породица, 
такви садржаји ће у најскорије време наћи место у домаћим школским 
курикулумима.325 Уосталом, на томе приљежно ради и наш законодавац. 
Тако је још ранија Стратегија превенције и заштите од дискриминације326 
упозоравала да се и право на образовање мора ефективно уживати без 
дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета, 
понављајући препоруку Поверенице за заштиту равноправности у погледу 
„увођења афирмативних и тачних приказа истополне сексуално-емотивне 
оријентације, трансродности, трансполности и интерсексуалности у све 
уџбенике (како природних, тако и друштвених наука).

У том циљу, већ се врши елиминисање из уџбеника основних и средњих 
школа свих садржаја који се оцењују као дискриминаторни по основу хо-
мосексуалне оријентације. Тако је Повереница за заштиту равноправности 
наложила уклањање из уџбеника „Неуропсихијатрија“ извесне илустра-
ције, сматрајући да „слика није у функцији бољег разумевања текста“, и да 
имплицира да су „лезбејке егзибиционистички настројене, промискуитет-
не и склоне оргијама“, док је нпр. уџбенику из „Психологије“ замерено што 
се појава хомосексуалности „описује у поглављу Проституција, односно 
тематској целини Поремећаји социјалног понашања“.327

Насупрот томе, у законодавству већине савезних држава САД роди-
тељи имају одређена права у погледу оптирања да ли ће њихова деца бити 

323 Ibid., 116.
324 Randall, 407.
325 О феномену тзв. школске „квир инклузије“ вид. детаљно Антонић, 150.
326 „Службени гласник РС“, бр. 60/2013. Тако је и Акциони план за примену ове страте-

гије за период од 2014. до 2018. године налагао израду „радног текста (модела) Зако-
на о регистрованим истополним заједницама и отварање јавне дебате у функцији ја-
чања свести код широког круга грађана о потреби законског регулисања истополног 
партнерстава“.

327 Мишљење бр. 07–00–564/2017–02 од 5.4.2018. године. Вид. http://ravnopravnost.gov.
rs/misljenje-po-prituzbi-zbog-diskriminatornog-sadrzaja-u-udzbenicima-na-osnovu-
seksualne-orijentacije-u-oblasti-obrazovanja-cir/
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изложена сексуалним садржајима.328 Штавише, у појединим савезним др-
жавама (нпр. у Аризони или Луизијани) забрањена је презентација хомо-
сексуалности у образовању која би овај феномен представила у позитивном 
светлу.329 Иако у нашем образовном систему не постоји предмет који се од-
носи на сексуално образовање, ово питање могло би бити од значаја бар у 
контексту опредељења ученика за верску наставу или грађанско васпитање 
(вид. члан 60. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања). 
Унутар наставног плана и програма предмета грађанског васпитања веро-
ватно ће се тврдити како сексуална пракса и односи подразумевају не само 
вагиналну него и аналну и оралну пенетрацију, и да тај избор представља 
само један уобичајени вид „изражавања личности и сексуалности“, једнаке 
вредности.

Не треба пренебрегнути ни то да је Србија, закључењем тзв. Вашинг-
тонског споразума, отворено преузела обавезу да промовише хомосексуал-
ност. Наиме, тачком 13. овог акта Србија се обавезала да ће „радити на 
томе да у 69 земаља у којима је хомосексуалност кажњива дође до њене 
декриминализације“.

С друге стране, поједине државе су својим прописима онемогућиле геј 
пропаганду. Најпознатији закон против пропаганде хомосексуалности 
донет је у Русији 2013. године. Овај федерални пропис (135-ФЗ) према свом 
називу служи заштити деце од информација које причињавају штету њихо-
вом здрављу и развоју, и утврђује прекршајну одговорност за пропаганду 
нетрадиционалних сексуалних односа међу малолетним лицима. Закон је 
имао огромну подршку у домаћој јавности, али је био осуђен од Венецијан-
ске комисије Савета Европе и многих међународних организација које се 
баве заштитом људских права као дискриминаторан. Европски суд за људ-
ска права је у предмету Bayev v Russia (представка бр. 67667/09) оценио да 
закон стигматизује припаднике ЛГБТИ заједнице и охрабрује хомофобију. 
Штавише, закључено је да слични прописи доприносе насиљу против ЛГБ-
ТИ омладине, која има право на властити родни и сексуални идентитет и 
слободу изражавања. Позивање на заштиту здравља и потенцијалну штету 
по малолетна лица оцењено је као неутемељено, док је аргумент заштите 
морала у целости одбачен као, у материји ЛГБП питања, генерално непри-
мењив.330 Ипак, последњих дана закон сличан руском донет је и у чланици 
Европске уније Мађарској.

328 Вид. Kevin Rogers, Richard Fossey, „Same-Sex Marriage and the Public-School Curriculum: 
Can Parents Opt Their Children out of Curriculum Discussions about Sexual Orientation 
and Same-Sex Marriage“, Brigham Young University Education and Law Journal, 2/2011, 438. 
Највише опција у том смислу пружа законодавство Тексаса, где се препознаје да роди-
тељи играју важну улогу у образовном процесу њихове деце и да је њихово мишљење 
ту такође важно. Теме у погледу којих они могу оптирати да њихова деца буду изузе-
та из наставе тичу се, осим сексуалног образовања, еволуције, инструкција о вирусу 
ХИВ-а, сецирања животиња, прославе празника Вештица (Halloween), итд. (ibid., 460).

329 Вид. Ibid., 461.
330 Тако и Комитет за права детета, у свом коментару бр. 20. из 2016. године о правима 

деце током периода адолесценције, у чл. 33. осуђује насиље, стигматизацију и дискри-
минацију ЛГБТИ омладине, наглашавајући њихову слободу изражавања и захтевајући 
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Позивање на наводни говор мржње представља врло делотворно 
оружје у рукама промотера ЛГБТИ идеологије. За разлику од САД, које 
предност дају слободи говора, у европском праву се у име заштите једна-
кости слобода изражавања ограничава.331 Тако Закон о забрани дискрими-
нације (члан 11) говором мржње назива „изражавање идеја, информација 
и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље про-
тив лица или групе лица због њиховог личног својства, у јавним гласилима 
или другим публикацијама, на скуповима и местима доступним јавности, 
исписивањем и приказивањем порука или симбола и на други начин“. Са-
гласно томе, Повереница за заштиту равноправности је у већем броју слу-
чајева констатовала да је учињен говор мржње према ЛГБТ особама.332

Како су сличне радње 2009. унете и у наше кривично законодавство 
као кажњиве (члан 387. став 4. – ширење или на други начин чињење јав-
но доступним текстова, слика или свако друго представљање идеја или 
теорија које заговарају или подстрекавају мржњу, дискриминацију или 
насиље, против било којег лица или групе лица, заснованих на раси, боји 
коже, верској припадности, националности, етничком пореклу или неком 
другом личном својству), у сличним примерима није искључена ни могућ-
ност кривичног прогона. Уосталом, и Акциони план за поглавље 23. наро-
чити нагласак ставља управо на злочине из мржње по основу сексуалне 
оријентације и родног идентитета.333

Такве тенденције забрињавају, будући да се прописи о забрани дис-
криминације у њиховој примени нажалост лако могу злоупотребити у 
функцији ограничавања слободе говора. Штавише, иако рад који пред-
стављамо читаоцу користи богату упоредну литературу и садржи науч-
ну апаратуру, преносећи обрисе врло живе расправе и аргументације ко-
ришћене у страној доктрини у овој материји, не можемо искључити да се у 
неком ставу који се преноси или заступа препозна наводно ширење идеја 
које заговарају или подстрекавају мржњу или дискриминацију. У прилог 
таквом тумачењу, нажалост, говори и досадашња пракса Повереника за 
заштиту равноправности као самосталног државног органа и независног 

да државе ефективно заштите ове особе од сваког облика злоставе. Венецијанска ко-
мисија (мишљење бр. 707/2012, чл. 65) сматра да слични закони не могу бити у интере-
су деце, којима морају бити доступне релевантне информације не само о сексуалности 
него и о хомосексуалности. Штавише, Парламентарна скупштина Савета Европе (Ре-
золуција 1948 из 2013. године) је констатовала да такви закони дају легитимитет ства-
рању предрасуда и непријатељства, и да генеришу атмосферу мржње према ЛГБТИ 
особама. Иако се до пре само пар деценија у литератури сматрало правно могућим и 
допуштеним да се забрани јавно промовисање хомосексуалног понашања (вид. нпр. 
Wardle [1998], 751), то не само да више није случај већ се такво поступање сматра про-
тивправним и потенцијално кажњивим.

331 Marc D. Stern, „Same-Sex Marriage and the Churches“, Douglas Laycock, Anthony R. 
Picarello, Robin Fretwell Wilson (eds.), Same-Sex Marriage and Religious Liberty: Emerging 
Conflicts, Rowman & Littlefield Publishers, 2008, 3. Тако је у једном примеру у Шведској 
кривично гоњен пастор за говор мржње зато што је истицао да хомосексуалност пред-
ставља грех. Првостепена одлука је касније ипак преиначена (ibid., 6).

332 Вид. детаљније http://ravnopravnost.gov.rs/misljenja-i-preporuke/misljenja-i-preporuke-u-
postupku-po-prituzbama/seksualna-orijentacija/

333 Вид. Акциони план за поглавље 23, 213.
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надзорног тела у Републици Србији. Томе доприноси и чињеница да ин-
криминација из члана 387. став 4. не садржи основе искључења кривичне 
противправности које налазимо код кривичних дела против части и угле-
да, где се, нпр. учинилац повреде угледа због расне, верске, националне или 
друге припадности (члан 174. Кривичног законика), који „јавно изложи 
порузи лице или групу због припадности одређеној раси, боји коже, вери, 
националности, етничког порекла или неког другог личног својства“ неће 
казнити „ако је излагање дато у оквиру озбиљне критике у научном, књи-
жевном или уметничком делу, у извршавању службене дужности, нови-
нарског позива, политичке делатности, у одбрани неког права или заштите 
оправданих интереса, ако се из начина изражавања или из других окол-
ности види да то није учинио у намери омаловажавања, или ако докаже 
истинитост свог тврђења, или да је имао основаног разлога да поверује у 
истинитост онога што је износио или проносио (члан 176. Кривичног за-
коника). Парадоксално је да се од јавних делатника у процесу доношења 
или измена закона о родној равноправности, забрани дискриминације и 
истополним заједницама очекује учествовање у јавној расправи, а да се, ис-
товремено, другим механизмима и пријавама, ова могућност потенцијално 
суштински негира.

Срећом, домаћи судови по тужбама ради заштите од дискриминације 
ипак не проширују зону говора мржње науштрб слободе говора. Тако по 
тужби Поверенице за заштиту равноправности, у парници где је професор 
права Бранислав Ристивојевић тужен због текста („Насиље у породици и 
насиље над породицом“) објављеног у часопису „Нова српска политичка 
мисао“, Врховни касациони суд није прихватио да критика извесних за-
конских решења, чак и уз употребу оштрих речи (да је за пораст обима 
насиља у породици можда заслужно и „манично приказивање тзв. рија-
лити шоу програма на телевизијским каналима са националном покриве-
ношћу у којима се најнепосредније подстичу акти насиљима у односима 
међу људима који живе у истом домаћинству или полицијска заштита све-
чаном шетњом хомосексуалаца на градским улицама којом приликом се 
отворено слави примитивна насилничка, приземна, огољена и простачка 
сексуалност“), заслужује да буде оцењена као дискриминаторна. „Тужени 
је смео и могао и јавно да изнесе свој вредносни суд о предметној теми јер 
то представља слободу изражавања, која је неопходна за опстанак и развој 
демократског друштва и која не може представљати дискриминацију само 
због оштро употребљених речи. Уколико би се свако изношење ставова о 
манифестацијама ЛГБТ припадника на оштрији начин унапред сматрало 
дискриминацијом, друштво би било обесхрабрено да учествује у јавној 
расправи о питањима који се тичу заједнице живота. Уколико би се некоме 
забранило изношење вредносног суда о одређеној теми, то би представља-
ло мешање у право на слободу изражавања и повреду члана 10. Европске 
конвенције за заштиту људских права и основних слобода.“.334

334 ВКС, Рев 195/2019 од 29.1.2020. године, вид. https://www.vk.sud.rs/sr-lat/rev-1952019–
363-diskriminacija
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Како можемо закључити, обезвређивање чињенице да су брак и ро-
дитељство у већини случајева нераскидиво повезани – није случајно. Ме-
шањем социјалних улога позивањем на наводну родну равноправност, 
позивањем на наводну сексуалну слободу, где се са вагиналним сношајем 
изједначавају анални и орални коитус, раздвајањем природне везе брака и 
породице односно родитељства и обезвређивањем природног родитељства 
мајке и оца као идеалног типа породичних веза ствара се утисак да је у тој 
материји све једнако вредно, иако то ни у ком случају није тако.



13. „НЕМОРАЛНОСТ“ 
ИСТОПОЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

У време почетка борбе припадника ЛГБТИ заједнице за признање у 
јавности су се често чули приговори да је таква пракса неморална. Сход-
но овом погледу, ради се о девијантном понашању, чије легализовање води 
ризику да оно постане модел у савременом друштву. Док морални код за-
снован на традиционалној породици почива на браку као основној ћелији 
друштва, секуларизована представа о браку и породици, која одликује 
савремени дискурс, велича сексуални промискуитет, брачну неверност и 
хомосексуално понашање.335 Чак су и познати грчки философи Сократ, 
Платон и Аристотел хомосексуалност сматрали нечим неморалним и 
срамним,336 иако се у радовима поборника ЛГБТИ права често велича от-
вореност грађана Старог века према таквим односима.337 Другим речима, 
чињеница да је хомосексуално понашање у већем броју држава у међув-
ремену декриминализовано није могла да код обичног човека драстично 
утиче на традиционални поглед на ове односе. Партнерима у истопол-
ним заједницама се пребацује промискуитет и честа промена сексуалних 
партнера,338 због чега се ни такве заједнице не разумеју као повољно окру-
жење за одгајање деце. У прилог томе говори и сценографија тзв. парада 
поноса у свету (нпр. Берлину или Рио де Жанеиру), где су учесници често 
разголићени.

С друге стране, приговору неморалности истополних заједница заме-
ра се на чињеници да неморалност у овом случају нема општи карактер, 
будући да чак и неке верске заједнице имају позитиван став према хомо-
сексуалности339 Другим речима, то што исламски или већински хришћан-
ски поглед хомосексуалност сматра девијантним не даје право грађанској 
држави да таквом већинском ставу да предност у односу на мишљење 
мањине. Осим тога, често се истиче да промискуитетност одликује читав 
људски род. Супружници су неверни једни другима и у традиционалном 

335 Randall, 397.
336 Вид. John M. Finnis, „Law, Morality, and ‘Sexual Orientation’“, Notre Dame Law Review, 

1994, 1055 и даље. Тако нпр. Платон у 1. књизи Закона јасно указује на то да су односи 
мушкараца и мушкараца, односно жена и жена – противприродни. У том смислу се 
у стручном дискурсу и данас као синоними често користе и нешто снажнији изрази 
„настраност“ или „изопаченост“, који иду за тим да опишу оно што одступа од тзв. 
„природне употребе“ људских репродуктивних органа.

337 Вид. нпр. Eskridge, 1441.
338 Тако једна студија из Сан Франциска показује да је чак 43% геј-мушкараца имало од-

носе са више од 500 партнера, од којих су 79% били потпуни странци (вид. Tupi, 103).
339 Perry, 1904.
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браку. Штавише, за разлику од ранијег Закона о браку и породичним одно-
сима, где је обавеза верности погађала само брачне (не и ванбрачне друго-
ве), актуелни Породични закон ову обавезу више и не помиње. Уосталом, 
аргумент да истополни бракови повређују морал заједнице одбациван је 
и на правном терену. Тако је нпр. Врховни суд САД у случају Lawrence v. 
Texas,340 заступајући својеврсни морални релативизам, заузео став да не-
моралност извесне праксе не представља довољан разлог да би она и даље 
остала забрањена.341

У исходу, аргументи који се тичу неморалности у савременом дискурсу 
више немају неку нарочиту тежину. И поред тога што, примера ради, сло-
бода јавног окупљања према позитивним прописима може бити ограниче-
на ако, између осталог, угрожава морал (вид. члан 8. тач. 1. Закона о јавном 
окупљању),342 ова околност није утицала на организовање парада поноса 
у нашој земљи,343 чије је одржавање, истина, у више наврата у претходном 
периоду отказивано, али превасходно из разлога спречавања нарушавања 
безбедности људи и имовине. Уосталом, Уставни суд Србије је у неким од-
лукама у забрани одржавања Параде поноса у Београду у протеклој деце-
нији препознао повреду слободе окупљања.344

340 539 U.S. 558 (2003). Вид. Brandon Burkart, Kay Rousslang, „Recognition of Same-Sex 
Marriage“, Georgetown Journal of Gender and the Law, 3/2008, 1038.

341 Вид. Hermann, 5.
342 Штавише, у домаћој управноправној пракси се типично тумачи да „повреда јавног 

морала представља фактичко питање које се мора ценити у складу са схватањи-
ма грађана која преовлађују у одређеним срединама и временским периодима“ (У 
2553/92 од 9.9.1992, вид. https://sirius.rs/cyr/praksa/vqGyFA). Другим речима, на први 
поглед, постоје довољни законски разлози да се овај основ ограничења слободе јавног 
окупљања макар озбиљно узме у обзир.

343 У упоредном праву нека законодавства забрањују јавно приказивање хомосексуал-
ности као неморално. Вид. нпр. нигеријско (Chukwu, 195) или руско право.

344 Вид. нпр. Уж 8591/2013.



14. УТИЦАЈ ПРИЗНАВАЊА 
ИСТОПОЛНИХ БРАКОВА НА ДАЉИ РАЗВОЈ 

ИНСТИТУЦИЈЕ БРАКА

Против легализовања истополних заједница често се истиче да оно у 
перспективи може водити признавању бракова између крвних сродника 
и полигамних бракова, потенцијално отварајући могућност и неких дру-
гих упоредивих односа (нпр. одговарајућег партнерства између човека и 
животиње). Ако се из установе брака елиминише различитост полова као 
централна ознака, нејасно је због којих разлога би требало задржати мо-
ногамне бракове као једино прихватљиве.345 Имајући у виду да исламска 
вера допушта полигамију, у будућности би се основано могло поставити 
питање правног допуштења не само полигамних бракова већ уопште и 
тзв. полиаморије, као неформалне заједнице са више партнера која одго-
вара нерегистрованој истополној заједници. Штавише, двобрачност (члан 
187. Кривичног законика) би у том случају вероватно такође морала бити 
декриминализована.346 То што се емотивној вези са животињама одриче 
постојање „два лица као нужна за истополни или традиционални хетеро-
сексуални брак“347 оставља отвореним због чега се једнако централним 
обележјем брака не сматра и различитост полова. У сваком случају, ако су 
приватни хомосексуални односи, до скоро у већини земаља света кажњи-
ви, данас подигнути на ниво људског права, за очекивати је да и понашања 
као што су двобрачност, родоскрвнуће или проституција (код нас кажњива 
као прекршај) у врло скорој будућности постану декриминализована.

345 Антонић, 102; Dent, 257.
346 Поједини аутори одбацују поређење различитости полова и полигамије сматрајући да 

у другом случају постоје разлози који оправдавају даљу забрану полигамних бракова. 
Наиме, историја мормонских заједница у САД показује да су инцест, силовање, злостава 
и принудни бракови девојчица били уобичајени, што наводно не одликује истополна 
партнерства (Chatlani, 128). Штавише, исти аутор сматра да историјски развој инсти-
туције брака показује да је различитост полова представљала услов само зато што је 
била дубоко укорењена у религиозну традицију, због чега оправдање ове разлике данас 
представља дискриминацију (ibid., 127). Други пак писци поређење одбацују позивајући 
се на патријархалност заједница у којима су такви бракови допуштени, или зато што 
права у таквом односу ужива искључиво мушкарац, или зато што економски моменти 
подразумевају његову доминацију у односу на супруге. Како отуда суштински недостаје 
слобода избора, негира се универзалност таквог тобожњег људског права (Samar [2007], 
357). Трећи пак указују на то да се полигамија и хомосексуална оријентација налазе на 
два потпуно различита колосека, јер не постоји група лица која је према својој природи 
сексуално оријентисана према више лица истовремено (Macedo, 201).

347 Simson, 164.



15. ИСТОПОЛНИ БРАКОВИ И АСИСТИРАНЕ 
РЕПРОДУКТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Једна од најзначајнијих промена у породичном праву у новијој исто-
рији тиче се увођења нових могућности вештачке оплодње. Како партнери 
истог пола не могу остварити родитељство у заједничкој вези природним 
путем, индивидуална потреба за децом, осим преко усвојења, ту се може 
остварити превасходно путем асистираних репродуктивних технологија. 
Ипак, ове технологије у упоредном законодавству углавном су резервиса-
не за хетеросексуалне парове,348 и подвргнуте бројним ограничењима. У 
сваком случају, у овој материји још увек недостају озбиљна истраживања 
у погледу дугорочне процене добробити деце рођене овим путем,349 што 
свакако налаже опрез приликом правног омогућавања нових технологија 
у овој материји.

Према постојећим прописима, корисници права на биомедицински 
потпомогнуту оплодњу су превасходно пунолетна и пословно способна 
жена и мушкарац који воде заједнички живот, и то изричито супружници 
или ванбрачни партнери који су способни да врше родитељску дужност, и 
у таквом су психосоцијалном стању на основу ког се оправдано може оче-
кивати да ће бити способни да обављају родитељске дужности у интересу 
детета (члан 25. став 1. Закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи). 
Према речима законодавца, тек „изузетно“, право на БМПО има и „пуно-
летна и пословно способна жена која живи сама и која је способна да врши 
родитељску дужност под истим условима психосоцијалног стања и очува-
них интереса детета. У сваком случају, услов да жена живи сама не може 
се тумачити у правцу омогућавања овог права женском лицу које живи у 
лезбијској заједници.

Зачеће уз биомедицинску помоћ готово на сваком кораку потенцијал-
но ствара правне недоумице, у којима је извесним правилима потребно 
разјаснити ко ће се сматрати оцем или мајком детета. Уз помоћ донираних 
репродуктивних ћелија и ембриона рађају се деца која се одвајају од једног 
или оба биолошка родитеља, што у исходу може довести да у случају нпр. 
сурогат материнства већи број особа (укључујући донора и сурогат мајку) 
може имати квази-родитељска права.350 Тако, примера ради, у варијација-
ма донације јајне ћелије, поред жене која носи и рађа дете, као претендент 

348 Вид. детаљно Lynn D. Wardle, „Global Perspective on Procreation and Parentage by Assisted 
Reproduction“, Capital University Law Review, 2/2006, 425.

349 Alvare, 178.
350 Ibid., 155.
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на материнство може се појавити и генетска мајка.351 У упоредном праву 
нарочито сурогат-материнство и даље представља етички контроверзан 
институт, према којем сурогат мајка дете носи и рађа за другог, којем ће 
након рођења предати новорођенче. Иако овај институт у већини земаља 
и у Србији није дозвољен (Преднацрт грађанског законика предвидео је 
рађање за другог, на основу уговора о рађању, вид. чл. 2177–2186),352 у ли-
тератури се примећује да би његово увођење могло водити подстицању 
трговине децом и експлоатацији сиромашних жена, које према упоредним 
искуствима најчешће преузимају ову улогу, нарочито у случају озакоњења 
модела присутног у упоредном праву, који омогућава плаћање сурогат 
мајци трошкова и давања награде.

Иако многи аутори упућују на истраживања која наводно показују да 
изостанак везе са биолошким родитељима не утиче на добробит деце,353 
емоционална повезаност деце са биолошким родитељима осећа се као 
природна ствар. Деца зачета вештачким репродуктивним технологијама 
по правилу жуде да упознају своје биолошке родитеље, желећи да попуне 
празнину у властитом породичном стаблу.354 Породичноправни прописи 
врло строго уређују право деце на контакт са својим родитељем, на сваки 
начин указујући на његову важност за развој детета. Кривични прописи 
сматрају кажњивим ако се на неки начин онемогућава одржавање личних 
контаката малолетног лица са родитељем или другим сродником (члан 191. 
став 3. КЗ). Штавише, у домаћем кривичном законодавству налазе се и 
прописи који спречавају промену породичног стања детета (члан 192. КЗ), 
где се, нпр. заменом детета у породилишту, прекида веза са биолошким 
родитељима.

Допуштање да и истополним партнерима буду једнако доступне асис-
тиране репродуктивне технологије може створити и друге потешкоће. Како 
истополни партнери не могу имати међусобно заједничко потомство, могу 
им бити блиске идеје да мешавину генетског материјала остваре тако што 
ће, примера ради, прва жена у заједници носити и родити дете, дакле бити 
мајка у традиционалном значењу, а друга омогућити да неко од њених би-
олошких сродника (нпр. отац) обезбеди мушку репродуктивну ћелију. Ако 
би то, међутим, био случај, ту би, налик ситуацијама потомства оствареног 
родоскрвнућем, остало нејасно да ли би даваоца сперматозоида сматрали 
оцем или дедом детета.

351 Вид. Драшкић, 214.
352 Штавише, укључивање у поступак биомедицински потпомогнуте оплодње жене која 

има намеру да дете после рођења уступи трећем лицу са или без плаћања какве нак-
наде, или у циљу остваривања какве друге материјалне или нематеријалне користи, 
или нуђење услуге сурогат мајке од стране жене или другог лица под истим условима 
– кажњава се затвором од три до десет година (вид. члан 66. Закона о биомедицински 
потпомогнутој оплодњи).

353 Ball, 74.
354 Schumm (2015), 19.
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Српско законодавство извесна права већ сада признаје и трајнијим 
заједницама лица истог пола. Тако је нпр. према Породичном закону (члан 
197. став. 3. тачка 5) право на заштиту од насиља у породици признато и 
лицима која су међусобно била или су још увек у емотивној или сексуалној 
вези, као што и Законик о кривичном поступку низ процесних права при-
знаје и лицима која, поред ванбрачне, живе и у некој другој трајној заједни-
ци живота.355 Под обе ове синтагме неспорно се могу подвести и истополни 
партнери. Независно од тога, процењено је да је смисленије једним закон-
ским прописом објединити различита права и привилегије, које би у раз-
личитим областима друштвеног живота уживали партнери у истополним 
заједницама. Међутим, овде се може поновити претходно изнета критика 
да сходна примена Породичног закона („закона којим се уређују породич-
ни односи“, члан 7. став 1. Нацрта) на већину питања која традиционално 
спадају у домен брачног и породичног права има за циљ да овај пропис по-
стави као матични закон, равноправан Породичном закону, који истополне 
заједнице формално признаје као вид породичних заједница у Србији.

1) Склапање и престанак 
регистроване истополне заједнице

Нацрт најпре предвиђа увођење тзв. регистроване истополне заједни-
це. Осим чињенице да је склапају два пунолетна лица истог пола, дефини-
ција регистроване истополне заједнице саобразна је дефиницији брака, али 
уз једну важну разлику. Аутори Нацрта, не случајно, наглашавају да свака 
истополна заједница представља не само заједницу живота већ „заједницу 
породичног живота“ (члан 2), желећи тако да и на плану дефиниције ство-
ре нормативне претпоставке за касније пуно изједначавање ове форме са 
браком и на плану усвојења и других питања.

Истополну заједницу склапају два пунолетна лица истог пола у циљу 
заједнице живота, давањем потврдних и сагласних изјава воља пред надлеж-
ним органом (члан 8. став 1. Нацрта). Предвиђене су исте сметње за склапање 
заједнице као у случају брака, уз занемарљиве разлике. Тако нпр. истополну 
заједницу не може склопити малолетно лице са навршених 16 година ни по 
изузетку. Поступак склапања истополне заједнице уређен је врло слично као 

355 „Службени гласник РС“, 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19 и 27/21 – одлу-
ка УС.
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поступак закључења брака, уз мање разлике.356 Чин њеног склапања такође 
је замишљен пред матичаром и сведоцима,357 на свечан начин и (по пра-
вилу) у службеној просторији. Заједница се уписује у регистар истополних 
заједница, у погледу којег се сходно примењује Закон о матичним књигама 
(члан 7. став 3. Нацрта).358 Правило о споразумном избору презимена (члан 
34. Нацрта) начелно одговара сличној одредби из члана 348. Породичног 
закона, када се ради о супружницима. Правила о престанку, ништавости и 
рушљивости истополне заједнице готово су идентична сличним правилима 
из Породичног закона у погледу брака. Треба приметити да Нацрт, уместо 
о разводу, говори о раскиду истополне заједнице, предвиђајући судски и 
споразумни раскид. Споразумни раскид се остварује давањем споразумне 
изјаве партнера код матичара, под условом да партнери немају заједничку 
имовину, и да „у тој заједници не живи малолетно дете“.

Ни питање форме склапања регистроване истополне заједнице није 
правно ирелевантно. Симптоматично је да Нацрт инсистира да форма 
склапања буде свечана, и у важнијим аспектима идентична са формом 
закључења традиционалног брака.359 Тиме је разлика између две установе 
на овом плану сведена тек на другачији назив.360 Како је у српском праву 
грађански брак и иначе одвојен од црквеног брака, и ослобођен религи-
озних примеса, укључивање услова свечане форме разлику на формалном 
плану своди искључиво на околност да ли се ради о лицима истог или раз-
личитог пола.361

2) Ванбрачна заједница и
нерегистрована истополна заједница

Према Породичном закону под ванбрачном заједницом се подразуме-
ва „трајнија заједница живота жене и мушкарца“, тзв. ванбрачних партне-

356 Истополну заједницу тако нпр. није могуће склопити преко пуномоћника. С дру-
ге стране, матичар овде будућим истополним партнерима неће препоручити да се 
упознају са могућностима и предностима планирања породице.

357 У европском праву се у погледу органа надлежног за регистрацију партнерства срећу 
два решења. Једно ово овлашћење дозначује органима управе, најчешће матичару. Дру-
гу групу чини земље у којима је за склапање заједнице надлежан суд. У Француској 
партнерство може регистровати и нотар (вид. Krešić, 108).

358 „Службени гласник РС“, 20/09, 145/14 и 47/18.
359 Неке од разлика своде се нпр. на непостављање услова да у просторији предвиђеној 

за склапање истополне заједнице буде истакнута државна застава, и да матичар преко 
груди носи ленту у бојама заставе Републике Србије (вид. члан 299. став 2. ПЗ).

360 Тако је у литератури указивано да се грађанско партнерство у енглеском праву, уведе-
но законом 2004. године, од брака разликује само по имену и свечаној форми закључи-
вања (Bamforth, 139). Према српском праву преостаје разлика само у називу.

361 Слични приговори били су од стране црквених великодостојника истицани и прили-
ком увођења грађанског партнерства у енглеско право (вид. Paul Johnson, Robert M. 
Vanderbeck, „Sacred Spaces, Sacred Words: Religion and Same-Sex Marriage in England 
and Wales“, Journal of Law and Society, 2/2017, 237), као прелазног корака ка каснијем 
увођењу истополног брака.
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ра, између којих нема брачних сметњи (члан 4. став 1).362 У домаћој поро-
дичноправној доктрини се сматра да ванбрачну заједницу такође одликује 
заједница живота (уз заједничко становање), која није закључена на неко 
одређено време (довољна је намера партнера да заједница траје у време-
ну), и где између партнера нема каквих брачних сметњи (партнери су срод-
ници, засновали су другу ванбрачну заједницу, постоје какве мане воље 
итд.).363 Изједначавање ванбрачне заједнице са браком није ограничено 
искључиво на имовинскоправну сферу, већ се протеже и на друге односе. 
Ова заједница производи правна дејства на плану права на усвајање дете-
та, на издржавање и заједничку имовину ванбрачних партнера, као и на 
заштиту од насиља у породици. Појам ванбрачне заједнице из Породичног 
закона производи правна дејства и ван породичног права, па нпр. у кри-
вичном праву кривично дело ванбрачне заједнице са малолетником, како 
се сматра, не обухвата и ситуацију када пунолетно лице живи у ванбрачној 
заједници са малолетником истог пола.364

Иако Устав прописује да се „ванбрачна заједница изједначава са бра-
ком, у складу са законом“, ова изједначеност није потпуна. То не треба да 
изненади, имајући у виду да се ванбрачни партнери овде ипак нису оба-
везали пред државним органом. Тако је и у другим правним системима 
закључивано да није дискриминаторно да ванбрачни партнери (различи-
тог пола) немају нека права која поредак признаје супружницима.365

Нацрт нерегистровану истополну заједницу изједначава са ванбрач-
ном заједницом, прописујући да се њено постојање утврђује на исти на-
чин и под истим условима као и ванбрачна заједница (члан 66. став 2). 
Наиме, поред регистроване истополне заједнице, као својеврсног панда-
на браку, Нацрт многа права гарантује и партнерима у нерегистрованој 
заједници, која одговара ванбрачној заједници партнера различитог пола. 
Нерегистровану истополну заједницу Нацрт (члан 2. став 2) такође сма-
тра видом „заједнице породичног живота“ два лица истог пола, која нису 
склопила истополну заједницу пред надлежним органом, а међу којима не 
постоје сметње за склапање такве заједнице. Посебно се прописује услов 
да ова форма заједнице траје најмање три године (члан 66. став 1). Ову 
заједницу Нацрт недоследно на више места (чл. 67–68) назива „неформал-
ном“ заједницом, као што су, уосталом, и наслови наведених чланова је-
зички непрецизни.

Успостављену начелну изједначеност ванбрачне заједнице и нере-
гистроване истополне заједнице нарушава произвољно упућивање Нацрта, 
који у погледу одређених дејстава ову заједницу уподобљава регистрова-

362 Неки прописи проширују уобичајену дефиницију ванбрачне заједнице. Тако нпр. За-
коник о кривичном поступку, осим трајне заједнице живота одређене законом, под 
појам ванбрачне заједнице подводи и заједницу „у којој је рођено заједничко дете без 
обзира на њено трајање“ (члан 2. став 24).

363 Драшкић, 163.
364 Тако нпр. Зоран Стојановић, Коментар Кривичног законика, Београд, 202010, 631.
365 У канадском праву вид. нпр. Bala, 195.
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ној истополној заједници (у погледу личних права [изузев презимена], оба-
веза у погледу издржавања деце партнера, хитних и свакодневних одлука 
у вези са дететом које живи са родитељем који је у истополној заједници и 
имовинских односа, вид. члан 67), а у погледу појединих дејстава (у домену 
наслеђивања, пореског система, пензионог осигурања, социјалне заштите и 
обавезног здравственог осигурања и здравствене заштите, права и обаве-
за из радних односа, приступа јавним и тржишним услугама) ванбрачној 
заједници (члан 68).

3) Општа права и обавезе 
у истополној заједници

Дејства истополних заједница (како регистрованих тако и нерегистро-
ваних, члан 30. Нацрта) која се тичу одлучивања о питањима од значаја 
за заједнички живот (став 1), међусобног помагања и пружања неге и 
помоћи у случају болести (став 3), нешто су прецизнија од дејстава бра-
ка према Породичном закону, чак их по наглашавању ових околности и 
надмашујући. Како вези истополних партнера и иначе недостаје могућ-
ност природног рађања и потомства, у литератури се нарочито потенцира 
емоционалност ове заједнице и однос љубави. Уосталом, ако је за брач-
ност довољан тај критеријум, онда је логичан закључак да и истополни 
партнери заслужују брачну заједницу.366 Иначе, како се сматра, у погле-
ду општих права и дужности су и ванбрачни партнери изједначени са 
супружницима,367 због чега ни изједначавање партнера у регистрованим 
и нерегистрованим истополним заједницама не делује нелогично. Нејас-
но је, међутим, због чега се опет нарочито наглашава право партнера ис-
тополне заједнице на „заштиту приватности породичног живота“ (став 
2). Очигледно се и у том делу овим заједницама жели признати заштита 
као форми породице, што би због непосредне везе са чл. 8. ст. 1. Европске 
конвенције о људским правима омогућило делотворну заштиту и пред Ев-
ропским судом за људска права.

Врло је широка по домашају одредба према којој партнери истополне 
заједнице (дакле и нерегистроване) „имају једнака процесна права и про-
цесни положај у свим судским и управним поступцима као и супружници“ 
(став 4). Иако су у погледу многих права и ванбрачни партнери различитог 
пола изједначени са супружницима, није уобичајено да се ванпроцесним 
прописом уређују права и дужности странака и других учесника у разли-
читим поступцима, тим пре што наша процесна правила многа права већ 
признају и истополним партнерима.

366 Simson, 176. Како исти аутор примећује, повезаност љубави и брака је природна, по-
пут стиха из једне песме Френка Синатре да љубав и брак иду једно с другим налик 
коњу и кочијама („Love and marriage go together like a horse and carriage“).

367 Панов, 156.
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4) Издржавање

Нацрт уводи дужност издржавања истополног партнера (члан 35. 
Нацрта), било да се ради о регистрованој или нерегистрованој заједници. 
Иначе, када се ради о ванбрачној заједници лица различитог пола, ван-
брачни партнер који нема довољно средстава за издржавање, а неспособан 
је за рад или је незапослен, има право на издржавање од другог ванбрачног 
партнера, сразмерно његовим могућностима (члан 152. став 1. Породич-
ног закона). У овој материји се сходно примењују одредбе о издржавању 
супружника, што значи да се начелно примењују иста правила (нпр. о мо-
гућем повраћају поклона након престанка заједнице [члан 190. ПЗ] или о 
престанку издржавања ако поверилац издржавања склопи нову ванбрачну 
заједницу [члан 167. став 3 ПЗ]), осим тамо где због особености ове зајед-
нице такво изједначавање није могуће у потпуности. Дакле, и оно може 
трајати до пет година од престанка заједнице, што налаже потребу да се 
овај моменат поуздано утврди, што за разлику од брака представља про-
блем.368 Осим тога, споран је и редослед у издржавању. Овде предност у 
односу на крвне сроднике има супружник, што би значило да би исто пра-
во требало да има и ванбрачни партнер. Међутим, у домаћем наследном 
праву, овај није законски наследник. Стога није правично да ванбрачни 
партнер „буде први на листи алиментационих дужника, пре лица која као 
крвни сродници могу да постану конкретни законски наследници“.369 За-
конодавац очигледно превиђа да би се исте нелогичности могле пренети и 
на планирану нерегистровану истополну заједницу.

По угледу на евентуално издржавање малолетног пасторка од маћехе 
или очуха (вид. члан 159. Породичног закона), Нацрт уводи дужност парт-
нера истополне заједнице да издржава дете другог партнера, ако дете нема 
сродника који су по Породичном закону дужни да га издржавају, или ако 
сродници за то немају могућности. Нацрт не прави разлику да ли се ради 
о малолетном или пунолетном детету. Ова обавеза би се наставила и по-
сле смрти родитеља детета, ако је до смрти тог родитеља и другог партне-
ра постојала заједница живота. Након поништења или раскида заједнице 
ово право би престало. Обавеза издржавања детета истополног партнера 
постојала би независно од тога да ли се ради о регистрованој или нере-
гистрованој заједници. Међутим, слична дужност законом није устано-
вљена у односу на дете ванбрачног партнера, што отвара питање циљева 
увођења такве дужности. Како је читава интенција Нацрта настојање да се 
истополне заједнице представе као вид породичног живота, једнако вред-
ног као брак и ванбрачна заједница, појачавањем обавезаности у односу на 
дете истополног партнера очигледно се хоће створити утисак да су хомо-
сексуалци у поређењу са заједницом лица различитог пола спремнији да 
издржавају децу својих партнера, како би се, уз повезивање са децом, још 

368 Ibid., 154.
369 Ibid., 155.
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више нагласило да и ове заједнице представљају форму породичног живо-
та, иако не постоји ниједан оправдани основ за заснивање такве обавезе.

Иако је и у погледу издржавања замишљена сходна примена закона 
којим се уређују породични односи (члан 7. став 1. Нацрта), у погледу из-
весних форми предвиђених Породичним законом (нпр. издржавања мајке 
детета од оца детета за време од три месеца пре порођаја и годину дана 
после порођаја) то фактички није могуће.

5) Друга лична права

Нацрт полази од тога да са партнерима истополне заједнице истовре-
мено може да живи и дете којем је један од партнера родитељ. У том сми-
слу, предвиђа се да партнер, који није родитељ детета, у хитном случају 
када прети опасност по здравље и живот детета има право да донесе 
одлуку о предузимању неопходних и неодложних радњи, у складу са ин-
тересима детета и о томе обавести партнера-родитеља (члан 37. став 1). 
Штавише, свакодневне одлуке у вези са дететом (нпр. да покупи дете из вр-
тића, или да оде на родитељски састанак)370, које живи са родитељем који 
је у истополној заједници, може доносити и партнер који није родитељ, уз 
пристанак родитеља и у најбољем интересу детета. Нејасно је због чега би 
законодавац истополном партнеру омогућио право на доношење таквих 
одлука. Реч је односима карактеристичним за старање о личности детета, 
који чине садржину превасходно родитељског права. Родитељи тако могу 
поверити дете другом лицу само под условом да то лице испуњава услове 
за старатеља, и то само привремено (вид. члан 69. став 4). Како је онда 
уопште могуће на истополног партнера пренети чак и одлучивање о инте-
ресима детета, када исти ни не може бити старатељ детета?

6) Имовински односи, пензијско и 
здравствено осигурање, социјална и дечја заштита

Имовинска питања су Нацртом (чл. 38–47) уређена по угледу на имо-
винске односе супружника. Треба имати у виду да када је реч о имовинским 
односима ванбрачних партнера имовина коју су они стекли радом у току 
трајања заједнице живота представља њихову заједничку имовину (чл. 191. 
ст. 1. Породичног закона). Како, међутим, ванбрачна заједница, за разлику 
од брака, најчешће нема јасно утврдив почетак, није једноставно закључити 
посебну имовину ванбрачног партнера, као скуп права и обавезе пре засни-
вања ове заједнице.371 Реч је, међутим, о потешкоћи која би се сходно мора-
ла решавати и на плану имовинских односа истополних партнера.

370 Вид. https://nova.rs/vesti/drustvo/zasto-u-zakonu-o-istopolnim-zajednicama-nema-usvajanja-
dece/

371 Панов, 155.
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Признавање права хомосексуалним партнерима представљало би не-
занемарљив финансијски терет за друштво на плану здравственог, пен-
зијског и инвалидског осигурања. Не улазећи дубље у ову проблематику, 
довољно је констатовати да носиоци економске политике земље морају 
озбиљније проценити финансијске ефекте могућих промена на овом пла-
ну. Због старења становништва, издвајања за пензије чине све већи удео 
БДП. Србија има јако високе пензијске расходе, по чему се налази у горој 
позицији у односу на готово све земље Европе, при чему је број корисника 
социјалних престација и осигураника (лица која плаћају доприносе за оба-
везно социјално осигурање) готово изједначен (1:1,1). При томе, број по-
родичних пензија у 2018. години чини око 20% свих пензија.372 Како ће се 
увођењем истополних заједница очекиване промене на плану породичних 
односа нужно одразити и на ово питање (вид. члан 51. Нацрта), разуман 
законодавац би пре било каквих радикалних захвата, нарочито имајући у 
виду осетљивост финансијске равнотеже нашег система пензијског и ин-
валидског осигурања, ваљано проценио и ове чисте економске последице 
у овој материји.373

Наиме, у погледу права која уживају чланови породице, према пропи-
сима којима се уређује пензијско осигурање, чланом породице сматра се и 
партнер истополне заједнице и дете које овај издржава (члан 51. Нацрта). 
Нацртом није прецизирано да ли би се ова лица сматрала члановима уже 
или шире породице, иако Закон о пензијском и инвалидском осигурању 
прави ову разлику (вид. члан 34).374 По аналогији са другим правилима, 
вероватно би се тумачило да се ради о члановима уже породице, под које се 
иначе подводе супружник, ванбрачни партнер и деца. Није прихватљиво 
да се ова права подводе под одговарајућа правила прописа о пензијском и 
инвалидском осигурању тако што се истополни партнери сматрају „чла-
ном породице“ осигураника или корисника пензије. Ако држава процењује 
да упоредиво право треба признати овим лицима, то треба учинити у ма-
тичном закону о пензијском и инвалидском осигурању, без указивања да 
се ради о „породичној“ пензији. У сваком случају, реч је о правном и еко-
номском захвату који захтева озбиљније образложење и процену.

Слично правило предвиђено је и у погледу права на здравствену 
заштиту и других права из здравственог осигурања, с тим што се ис-
тополном партнеру овде изричито признаје право као „супружнику и 
члановима уже породице“ (вид. чл. 210. став 3. и 234. став 4. Закона о 
здравственој заштити,375 као и члан 18. став 2. тачка 1. Закона о здрав-

372 Вид. Статистички годишњак, 102.
373 Треба подсетити да је могућност остварења права на породичну пензију лица која су 

живела у ванбрачној заједници са преминулим и иначе новина у нашем законодавству 
(тек од краја 2019. године), при чему је, у циљу спречавања могућих злоупотреба у 
виду фиктивних заједница, посебно прецизирано да ванбрачна заједница (али и брач-
на) морају трајати најмање три године, или да се са умрлим корисником право имало 
заједничко дете (члан 28. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању).

374 „Службени гласник РС“, 34/03, 64/04 – одлука УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. 
закон, 63/06 – одлука УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 
46/19 – одлука УС и 86/2019.

375 „Службени гласник РС“, 25/19.
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ственом осигурању).376 Реч је о неусклађеној одредби, јер Закон о здрав-
ственом осигурању (члан 19) изричито разликује права супружника, која 
се остварују док је са осигураником у браку, и ванбрачног партнера, који 
право остварује тек подношењем пријаве на осигурање у својству члана 
уже породице.377 Стога је нејасно по ком основу би се партнер у исто-
полној нерегистрованој заједници уопште изједначавао са супружником. 
Осим тога, и овде важи изнети приговор да истополне заједнице према 
нашем правном поретку не представљају вид породичног живота, па се 
ово право партнеру не може признавати као субјекту који представља 
члана „уже породице“. Ако се и у овом делу жели признати право исто-
полном партнеру, то је боље учинити изменом матичног закона о здрав-
ственом осигурању.

Припадајуће право партнерима истополне заједнице и деци коју издр-
жавају признато је и сходном применом правила која уређују материју со-
цијалне и дечје заштите (члан 54. Нацрта). Појам корисника права и услу-
га социјалне заштите матичним законом је иначе врло широко одређен, и 
свакако нема разлога да истополни партнери не буду такође уживаоци ових 
права. С тим у вези, не постоји потреба да се у Нацрту као корисници ових 
права нарочито издвајају „деца коју [истополни] партнери издржавају“, јер 
су малолетна лица и иначе њихови корисници, ако им је услед животних 
околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно 
да без подршке система социјалне заштите не могу да достигну оптимални 
ново развоја (члан 41. став 2. Закона о социјалној заштити).378 Када се пак 
ради о остваривању права на новчану социјалну помоћ, породицом се у сми-
слу овог права сматрају и супружници и ванбрачни партнери (вид. члан 81. 
став 2. истог закона), са чим би били изједначени и истополни партнери.

7) Право на накнаду штете

У случају повреде права личности, штете у случају смрти или телесног 
повређивања или оштећења здравља, другом партнеру се гарантује право 
на накнаду материјалне и нематеријалне штете, у складу са законом који 
уређује облигационе односе (члан 55. Нацрта). У питању је једна противреч-
на одредба, која истополном партнеру даје право на накнаду нематеријалне 
штете не само за ситуацију смрти блиског лица (вид. члан 200. став 1. Закона 
о облигационим односима) већ и за „повреде права личности“ партнера.379 
Тако би истополни партнер имао право на накнаду нематеријалне штете по 
основу нпр. увреде партнера, што није признато ни супружницима ни ван-

376 Ibid.
377 Ово право се, сходно Правилнику о начину и поступку укључивања у обавезно здрав-

ствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана (члан 4. тачка 3), 
може остварити само ако је трајна заједница живота трајала најмање две године.

378 „Службени гласник РС“, 24/11.
379 „Службени гласник РС“, 29/78, 39/85, 45/89 – одлука USJ и 57/89, „Службени лист 

СРЈ“, 31/93, „Службени лист СЦГ“, 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, 
18/2020.
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брачним партнерима.380 По овом основу, партнеру би се признала накнада 
не само нематеријалне него и материјалне штете, па би, рецимо, истополни 
партнер могао да потражује уобичајене трошкове сахране, лечења или зара-
де изгубљене због неспособности за рад (члан 193. ЗОО). Треба, међутим, 
имати у виду да је право на накнаду штете услед смрти блиског лица, повре-
де тела или оштећења здравља непреносиво (члан 197. ЗОО). Како се ради 
о праву које „настаје из повреде нематеријалних добара, као што су осећања 
и телесни интегритет неког, оно је право личне природе“. Стога се оно „не 
може пренети на друга лица, пре свега, због непостојања правног основа за 
то, а осим тога и зато што би у случају пружања такве могућности дошло до 
неоснованог богаћења тих лица“.381 Како, дакле, испада, овим правилом из 
Нацрта би се истополном партнеру признала права која другим грађанима 
нису доступна. Иако су у правном поретку некада присутни изузеци (нпр. 
право детета лица које је из политичких, верских, националних или идео-
лошких разлога било лишено живота на накнаду нематеријалне штете за 
душевне болове, у случају да између њих постојала трајна заједница, чл. 26. 
ст. 4 Закона о рехабилитацији),382 нејасно је због чега би се овај однос у том 
смислу издвајао.

Предвиђено је и право на правичну новчану накнаду у случају смр-
ти или тешког инвалидитета члана уже породице, где се сврставају и ис-
тополни партнери, деца партнера и деца издржавана од партнера. Иако 
је постојала идеја да се ово право уреди сагласно члану 201. ЗОО, прене-
брегнути су различити услови остваривања правичне накнаде за члано-
ве уже породице (став 1) и ванбрачног друга (став 4). У исходу је нпр. и 
партнер у нерегистрованој истополној заједници изједначен са правима 
која ужива супружник, иако Закон о облигационим односима за ванбрач-
ног друга досуђује накнаду само ако се ради о трајнијој заједници живота. 
Ипак, имајући у виду временски оквир трајања нерегистроване истополне 
заједнице (од најмање три године), ту вероватно фактички не би дошло до 
неједнакости са положајем партнера у ванбрачној заједници.

8) Насиље у породици

Према  Закону о спречавању насиља у породици, насиље у породици 
може се, између осталог, учинити према лицу „са којима се учинилац нала-
зи у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском од-
носу“, као и према другом лицу „са којим живи или је живео у заједничком 
домаћинству (члан 3. став 3). Ову одредбу Нацрт проширује, утврђујући 
да „статус члана породице“ имају и „партнер, бивши партнер, дете партне-
ра или бившег партнера из истополне заједнице, односно нерегистроване 
истополне заједнице“. Није неопходно заштиту везивати за „статус члана 

380 Традиционално, ово право није признавано истополним партнерима ни у англоаме-
ричком праву (вид. Culhane, 1141).

381 М. Тороман, у:  Коментар Закона о облигационим односима (ред. Б. Благојевић, В. 
Круљ), Београд, 19832, 730.

382 „Службени гласник РС“, 92/11.
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породице“, већ сасвим задовољавају широко постављени основи „партнер-
ског односа“ и чињенице „живота у заједничком домаћинству“.

9) Наслеђивање

На сва питања у вези са наслеђивањем партнера истополне заједнице 
примењују се одредбе Закона о наслеђивању,383 „при чему је партнер исто-
полне заједнице у праву наслеђивања изједначен са супружником“ (члан 
47. Нацрта). Треба, међутим, приметити да су Нацртом нерегистрованом 
партнеру дата већа права од оних која ужива ванбрачни партнер различи-
тог пола. Наиме, према Закону о наслеђивању (вид. чл. 8. ст. 1) ванбрачни 
партнер не улази у круг законских наследника, нити у круг оставиочевих 
нужних наследника (вид. члан 39. ст. 1),384 што отвара питање наследноп-
равног положаја партнера у нерегистрованој истополној заједници. Разлог 
зашто до сада у материји наслеђивања ванбрачни партнер није био изјед-
начен са супружником углавном се доводи у везу са принципом правне 
сигурности, имајући у виду да изостанак формалних претпоставки ван-
брачне заједнице (изузев неодређеног услова „трајности“) у нашем пра-
ву отежава доказивање њеног заснивања и престанка.385 Значај имовин-
ских односа не оправдава укључивање фактичких заједница мушкарца и 
жене у законске наследне редове, независно од интензитета емоционалних 
веза.386 Чак ни Преднацрт грађанског законика није у члану 2602. пред-
видео ванбрачног партнера као законског наследница оставиоца. Иако 
такав наследноправни статус ванбрачних партнера у савременом европ-
ском законодавству вероватно представља изузетак, није прихватљиво да 
се посебним законом положај истополних партнера ставља изнад права 
које уживају ванбрачни партнери према матичном закону о наслеђивању. 
Слична пракса, међутим, среће се и у упоредном законодавству (нпр. пра-
вима Мађарске, Чешке, Немачке, Швајцарске, Белгије, Данске, Шведске, 

383 „Службени гласник РС“, 46/95, 101/03 – одлука УС и 6/15.
384  Дејан Ђурђевић, Институције наследног права, Београд, 202011, 78, 208. Са ванбрач-

ним другом, али и са сваким другим лицем (укључујући и истополног партнера) може 
се закључити уговор о доживотном издржавању.

385 Због тога се у неким правним системима као услов за стицање права на законско 
наслеђивање захтева да се ванбрачна заједница региструје, или да траје дефинисани 
минимални број година (Љубица Јанић, „Право законског наслеђивања супружника, 
ванбрачних партнера и партнера из истополних заједница у српском праву de lege lata 
и de lege ferenda“, у: Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије, Ниш, 
2016, 118, фн. 32). Утолико се данас у већини европских законодавстава и фактичким 
(нерегистрованим) истополним заједницама одриче законско наслеђивање (вид. Јова-
на Миловић, „Истополни партнери као законски наследници у упоредном законодав-
ству“, у: Правни аспекти савремених друштвених кретања у Републици Србији, свеска 
2, Косовска Митровица, 2020, 165). Уосталом, нема сметњи да се истополни партнер 
одреди као сукцесор и завештањем.

386 Јелена Видић, „Наследноправни положај сродника у правној нисходној линији, су-
пружника и ванбрачног партнера“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 
2/2011, 312.
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Финске, Холандије и Енглеске),387 што се може објаснити поменутим аргу-
ментом да само регистроване заједнице, неважно да ли су истополне или 
традиционалне, обезбеђују довољну правну сигурност у погледу утврђи-
вања њиховог постојања. Међутим, остаје нејасно зашто би нерегистрова-
не истополне заједнице уживале право које не уживају ванбрачни партне-
ри различитог пола.

10) Порези

Давање истополним партнерима супружничког или квази-супружнич-
ког статуса имало би значајне последице и на плану пореског права.388 У 
погледу права, обавеза или повластица који се тичу пореских и других фи-
скалних давања, партнери сваке истополне заједнице (регистроване и нере-
гистроване) су према Нацрту (члан 48) изједначени са супружницима. Тако 
би, примера ради, у случају комплементарног годишњег пореза на доходак 
грађана, код којих порески обвезник има право на лични одбитак ако из-
држава брачног друга као члана породице (вид. члан 88. став. 1. тачка 2. у 
вези са чланом 10. став 1. тачка 4. Закона о порезу на доходак грађана), та-
кав одбитак био могућ и у односу на истополног партнера. Штавише, изри-
чито се забрањује (члан 49. Нацрта) неповољније поступање у том погледу 
према партнерима истополне заједнице у односу на правни положај супру-
жника. Оваква формулација је спорна, јер посредно онемогућава дефини-
сање било какве пронаталитетски оријентисане пореске политике Србије у 
будућности. Еквивалентно пореском ослобођењу супружника оставиоца, 
односно супружника поклонодавца (члан 21. став 1. тачка 1. Закона о поре-
зима на имовину) обавезе плаћања порезâ на наслеђе и поклон ослобођен 
је и партнер истополне заједнице. Међутим, слично ослобођење није пред-
виђено за ванбрачног партнера, чиме се опет уводи неједнакост.

Слично важи и у погледу ослобођења плаћања пореза на промет не-
покретности у случају стицања непокретности на основу наслеђивања, 
уговора о поклону и другим случајевима стицања непокретности без нак-
наде (члан 50. Нацрта). Иако се у Нацртом наведеним ситуацијама осло-
бођење признаје сваком партнеру истополне заједнице (како регистроване 
тако и нерегистроване), тако нешто Законом о порезима на имовину није 
признато и ванбрачним партнерима. Тако нпр. порез на наслеђе и поклоне 
не плаћа наследник првог наследног реда, супружник и родитељ оставио-
ца, односно поклонопримац првог наследног реда и супружник поклоно-
давца (члан 21. став 1. тачка 1). Другим речима, партнерима у истополној 
нерегистрованој заједници признаје се ослобођење које не могу да уживају 
ванбрачни партнери различитог пола.

387 Ibid., 290.
388 Тако у САД пореско право пружа низ врло значајних пореских олакшица супруж-

ницима, које се првенствено огледа у могућности да супружници поднесу пореску 
пријаву заједнички. Иако то није обавезно, готово сви венчани парови то чине како би 
смањили пореске обавезе (вид. Kubasek, Glass, Cook, 969)
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11) Кривични поступак и лишење слободе

Члан 31. Нацрта предвиђа да истополни партнер (не само регистро-
вани већ и нерегистровани) има иста права као и супружник у погледу 
правила кривичног поступка, притвора или издржавања казне затвора или 
мере безбедности, у складу са одредбама кривичног материјалног, процес-
ног и извршног права. У ставу 2. је ово право, у делу који се односи на 
издржавање казне затвора, мере безбедности или мере притвора преци-
зирано утолико што се истополни партнер изједначава са супружником у 
вези с правом примања пакета, правом на посете свог партнера и посете 
у посебним просторијама. Нејасно је зашто се у ставу 1. помињу одредбе 
кривичног закона, када набројана права уопште нису у вези са кривичним 
материјалним прописима.

Ово право уопште не мора бити засновано Нацртом, јер постојећи 
кривични процесни и извршни прописи са ванбрачном заједницом и 
иначе изједначавају „другу трајну заједницу живота“, као „заједницу два 
лица која по трајању и узајамним обавезама има одлике породичног жи-
вота (члан 2. став 25. Законика о кривичном поступку). Штавише, у до-
маћој кривичнопроцесној доктрини се ова одредба управо тумачи тако 
што се под такву другу трајну заједницу живота подводи и „истополна 
заједница“.389 Исту формулацију („друга трајна заједница живота“) познаје 
и Закон о извршењу кривичних санкција (вид. нпр. члан 118).390 Ако је 
неопходно извесно прецизирање ових права, то је могуће учинити одго-
варајућим изменама у самим матичним прописима. Штавише, синтагма 
„друге трајније заједнице живота“, коју користе ови прописи, може се ис-
користити као прихватљив модел правног регулисања истополних заједни-
ца и у другим матичним областима, ако не буде донет посебан закон који 
уређује истополна партнерства.

12) Болест и болничко лечење

У случају болести истополног партнера, други партнер има право да 
буде обавештен о његовом здравственом стању, да учествује у доношењу 
одлука у погледу третмана, као и друга права која према Закону о здрав-
ственој заштити и Закону о правима пацијената „припадају супружници-
ма“ (члан 32. Нацрта). Тиме се ова лица изједначавају са члановима уже 
породице, што представља кованицу којом се у највећем броју ситуација 
означавају титулари права према овим прописима. Посебно је наглаше-
но право на давање пристанка уместо партнера који за то није способан 

389 Вид. Момчило Грубач, Тихомир Васиљевић, Коментар Законика о кривичном пос-
тупку, 201413, 35; Слободан Бељански, у: Г. П. Илић et al., Коментар Законика о кри-
вичном поступку, Београд, 20147, 64.

390 „Службени гласник РС“, 55/14 и 35/19.



16. Нацрт закона о истополним заједницама и важније недоумице 93

и право на посету партнеру на болничком лечењу. За посебним дефини-
сањем наведених права нема нарочите потребе. Закон о правима пације-
ната чланове породице и иначе врло широко одређује, подводећи под ову 
категорију, осим супружника, ванбрачног партнера, деце, браће, сестара, 
родитеља, усвојитеља и усвојеника и „друга лица која живе у заједничком 
породичном домаћинству са пацијентом“.391 Међутим, како истополне 
заједнице према нашем правном поретку не представљају вид породичних 
заједница односно породичног домаћинства, ова права примереније је про-
ширити одговарајућом изменом у матичном закону, тако што би се исто 
право, примера ради, осим члановима уже породице, признало и лицу које 
са пацијентом живи у „другој трајнијој заједници живота“, „истополном 
партнерству“ и тсл.

13) Други релевантни прописи

Многи некривични процесни закони у погледу низа одредаба ванбра-
чне партнере изједначавају са супружницима. Тако нпр. сведок у парнич-
ном (вид. члан 249. Закона о парничном поступку)392 или управном пос-
тупку (вид. члан 125. став 2. Закона о општем управном поступку)393 може 
да ускрати одговор на поједина питања ако би својим одговором изложио 
кривичном гоњењу, знатној имовинској штети или тешкој срамоти, између 
осталих, и ванбрачног партнера, као што су и у кривичном поступку (вид. 
члан 94. ЗКП) ванбрачни партнери ослобођени од дужности сведочења. С 
обзиром на особеност процесних ситуација и разлога због којих се поједи-
ним субјектима дозначују одређена процесна права, у сваком конкретном 
случају би требало процењивати да ли би се односно право могло проши-
рити и на лица у „другој трајнијој заједници живота“.

Кривичним материјалним прописима је признато да се и ванбрачни 
партнери могу наћи у конфликту да пријаве припремање или учињено кри-
вично дело свог партнера, или да им после извршеног дела помогну (вид. 
чл. 331–333 Кривичног законика), због чега може бити спорно да ли би 
одредба о некажњавању због сродничких веза обухватала и некажњавање 
истополних партнера по овом личном основу. У случају да таква потреба 
буде процењена, нема сметњи да одговарајућа будућа измена у Кривичном 
законику не обухвати и „друге трајније заједнице живота“.

391 „Службени гласник РС“, 45/13 и 25/19 – др. закон.
392 „Службени гласник РС“, 72/11, 49/13 – одлука УС, 74/13 – одлука УС, 55/14, 87/18 и 

18/20.
393 „Службени гласник РС“, 18/16 и 95/18 – аут. тумач.



17. РЕФЕРЕНДУМ

Како питање увођења истополних заједница у домаћи правни поредак 
у јавности изазива спорења и конфликте, често се чује предлог да је ово 
питање најцелисходније препустити грађанима, организовањем референ-
дума. Устав Републике Србије указује на то да на захтев већине народних 
посланика или најмање 100.000 бирача Народна скупштина расписује ре-
ферендум о питању из своје надлежности (члан 108. став 1). Међутим, ис-
товремено се ограничава да предмет референдума, између осталог, не могу 
бити ни „закони који се односи на људска и мањинска права и слободе“ 
(члан 108. став 2), па се поставља питање да ли таква одредба онемогућа-
ва референдум о доношењу закона који уређује права припадника ЛГБТИ 
заједнице. Иако би се очекивало да ова одредба искључује организовање 
референдума искључиво у погледу уставом већ гарантованих и признатих 
људских и мањинских права, језичким тумачењем могла би се евентуално 
закључити и апсолутна немогућност организовања референдума о слич-
ним питањима. Међутим, још увек актуелан Нацрт закона о референдуму 
и народној иницијативи,394 који би требало да разради ове уставне одред-
бе, рекло би се, даје одговор на ово питање. Ту се прецизира (члан 44. став 
2) да предмет законодавног референдума не може бити несагласан Уставу, 
општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међуна-
родним уговорима, „нити се њиме може смањивати достигнути ниво људ-
ских и мањинских права“, или угрожавати начела грађанске демократије и 
владавине права. Имајући у виду да та питања још увек нису уређена Ус-
тавом, како се не може се тврдити да су права предвиђена Нацртом грађа-
нима већ призната, не постоје сметње да се важније недоумице у вези са 
истополним заједницама разреше референдумом. Занимљиво је примети-
ти да се референдум често помиње као пожељан и из перспективе заступ-
ника истополних бракова. Како се у хомосексуалном миљеу неретко осећа 
да супститути брака у виду различитих грађанских унија шаљу поруку да 
су хомосексуални односи ипак инфериорни у односу на хетеросексуалне, у 
народном изјашњењу се, штавише, види начин да се овај степеник преско-
чи и права ЛГБТИ заједнице убрзано остваре.395

394 Вид. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/301019/301019-vest12.html
395 Geaney, 197.



18. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Увођење закона који темељно редефинишу саме основе заједничког 
живљења у заједници потребује озбиљну јавну расправу, која би утврди-
ла најбоље модалитете будућих решења, нарочито када односни пропис, 
као што је то случај са Нацртом закона о истополним заједницама, има 
за циљ да уреди велики број крајње разнородних правних питања. Ни у 
ком случају, дакле, није прихватљиво да се такав закон доноси напречац, 
нарочито имајући у виду контроверзност материје која се уређује, крајњу 
разноликост упоредних решења и нерасположење домаће јавности. У 
Француској је, примера ради, како се сликовито наводи, увођењу сличног 
закона претходила „најдужа парламентарна дебата у савременој францус-
кој историји“.396 Не видимо ниједан озбиљан разлог да таква расправа не 
буде поведена и у нашој средини. Ту треба имати у виду и чињеницу да 
се, сходно Уставу (члан 20. став 2), достигнути ниво људских и мањинских 
права не може смањивати. То налаже посебан опрез приликом увођења но-
вих права у домаћи правни систем, поготово када се ради о темама у погле-
ду којих постоји снажан отпор већине грађана и нарочити разлози који 
оправдавају привилеговани положај брака и породице.

Нацрт Закона о истополним заједницама номотехнички је незадовоља-
вајуће осмишљен. Недоречености има прилично (нпр. појам „неформалне“ 
истополне заједнице из чл. 67–68. Нацрта), а и самим његовим писцима је 
често нејасно да ли се у погледу одређених питања правни положај исто-
полних партнера уподобљава браку, ванбрачној заједници лица различитог 
пола или истополној регистрованој заједници. У погледу већине права за-
конописци не праве разлику између могућности партнерâ у регистрованој 
и нерегистрованој истополној заједници, често занемарујући да у нашем 
правном поретку многа права призната супружницима нису истовреме-
но призната и ванбрачним друговима. Тиме се, парадоксално, партнери у 
истополној нерегистрованој заједници у многим ситуацијама доводе у по-
вољнији положај од ванбрачних партнера различитог пола.

На то се надовезује настојање да су у закон сместе сва значајнија пи-
тања која оптерећују положај припадника ЛГБТ заједнице. Иако такав 
приступ, на први поглед, делује сврсисходно, он занемарује да је материја 

396 Ivana Isailović, „Same Sex but Not the Same: Same-Sex Marriage in the United States and 
France and the Universalist Narrative“, American Journal of Comparative Law, 2/2018, 272. 
Број амандмана на закон је био највиши у 30 година, док су демонстрације у Паризу и 
другим градовима окупиле стотине хиљада људи (Réjane Sénac, „Comparing Resistance 
in a Centralized Secular Republic and the Dynamics of Change in a ‘Quasi-Federal’ 
Constitutional Monarchy“, у: B. Winter, M. Forest, R. Sénac (eds.), Global Perspectives on 
Same-Sex Marriage. A Neo-Institutional Approach, Palgrave Macmillan, 2018, 106).
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која се на овај начин уређује (породичног и наследног права, права из-
вршења кривичних санкција, медицинског права, процесних права итд.) 
крајње хетерогена, и да је правно могуће, а у погледу неких правних тема и 
примереније, да се у матичним прописима учине одговарајуће измене које 
ће поједина права признати и лицима која живе у истополним партнерст-
вима („другој трајнијој заједници живота“ или према некој другој форму-
лацији). Овако се може десити да нека решења, неусклађена са матичним 
законодавством, остану „испод радара“ стручне јавности.

Поред појединачних интереса грађана, постојање социјалне кохезије 
могуће је само уз уважавање и извесних општих интереса, на темељу којих 
је могућ закључак да извесни институти, од нарочитог значаја за друштво, 
оправдано имају привилеговани положај. Целокупно људско искуство го-
вори да заједница мушкарца и жене (првенствено у форми брака, али и 
у виду ванбрачне заједнице) представља идеално окружење за породични 
живот. У сваком случају, ако се и другим заједницама живота хоће обез-
бедити једнако повољан правни третман, таквом чину морају претходити 
озбиљнија научна истраживања која би јасно доказала друштвене пред-
ности промене односа према традиционалном браку и породичном живо-
ту. То се, како смо видели, још увек није догодило.

Доношење закона који регистровану заједницу истополних партнера 
у већини права и обавеза суштински изједначава са браком – противно 
је Уставу. Устав дефинише извесне институције као основне и конститу-
тивне елементе друштвеног живота, спречавајући тако да се законодавном 
акцијом измени природа ових темељних одредаба. Устав не познаје никак-
ву форму заједнице истополних партнера. Језичко-граматичко тумачење, 
као примаран метод тумачења у уставном праву,397 не допушта да се под 
уставну дефиницију брака, као заједнице мушкарца и жене (члан 62. став 
2), подведу и истополне заједнице. То не искључује да се одређена устав-
на правила протумаче у складу са захтевима времена, али не и противно 
несумњивој вољи уставотворца. Осим тога, еволуционистичко тумачење 
норме, према њеном наводном значењу у тренутку тумачења, тешко да 
може бити исправно када и матични породичноправни прописи брачну 
и ванбрачну заједницу дефинишу искључиво као заједницу мушкарца и 
жене. Штавише, за тим нема ни неке практичне потребе, јер ће очекивани 
нови закон о референдуму и народној иницијативи знатно олакшати изме-
ну највишег правног акта.

С друге стране, иако се у дефиницији ванбрачне заједнице према Уста-
ву (члан 62. став 5) изричито не помињу мушкарац и жена као партнери, 
као што је случај са браком, што отвара теоријску могућност да се ванбрач-
на заједница евентуалним тумачењем разуме и као неформална заједница 
живота лица истог пола, таква интерпретација представљала би удар на 
читав досадашњи породичноправни поредак. Иако је ванбрачна заједница 
изједначена са браком само у складу са (Породичним) законом (члан 62. 
став 5. Устава), који пак ову заједницу такође дефинише искључиво као 

397  Тамаш Корхец, „Уставно-судско тумачење и расуђивање“, Правни живот, 12/2018, 559.
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унију мушкарца и жене, није прихватљиво да се широк круг права који 
произлази из припадности овој заједници, аутоматски дозначује заједници 
живота која приликом писања овог члана уставотворцу уопште није пада-
ла на памет. Штавише, како се правно уређење односа истополних партне-
ра првенствено тиче дефинисања међусобних права и обавеза, прецизније 
је ову форму означити као партнерство а не заједницу, нарочито имајући 
у виду потенцијалне тенденције да се и у погледу односа са децом оно у бу-
дућности уподоби ванбрачној заједници, као наводно вишем родном појму 
(свих установа које не представљају брак).

У судској пракси Европског суда за људска права још увек није постиг-
нут консензус у погледу тога шта све обухвата синтагма „породичног жи-
вота“. Особама хомосексуалне оријентације није доступно право на брак, 
док су се њихова права углавном разматрала у контексту права на пошто-
вање приватног живота. Стога не изненађује што у разматрањима права на 
поштовање породичног живота домаћи коментатори Конвенције за зашти-
ту људских права и основних слобода у круг лица која чине породицу не 
сврставају и истополне партнере.398 Ту су се, истина, у пракси овог суда у 
последњој деценији десили извесни помаци, али још увек недовољно да би 
се извео закључак о некаквом пуном изједначавању положаја хомосексуал-
ног односа са животним заједницама лица различитог пола. Оно у погледу 
чега, међутим, постоји сагласност јесте потреба да се и овим заједницама 
пружи одговарајућа заштита допуштањем да их правни поредак препозна. 
Стога се можемо сложити са захтевом да и у српском друштву треба разми-
слити о увођењу регистрованог истополног партнерства, које, међутим, 
не треба уподобљавати нити браку, нити ванбрачној заједници (лица раз-
личитог пола). Претходно је, како нам се чини, неопходно изменом Устава 
обезбедити основ који ће омогућити препознавање таквог партнерства у 
домаћем правном поретку, што свакако не би дотицало посебну заштиту 
породице, мајке, самохраног родитеља и детета (члан 66. Устава).

Регистровано истополно партнерство треба уредити као институт 
sui generis, са образложено утемељеним правима истополних партнера у 
различитим областима друштвеног живота, али свакако не кроз измене 
Породичног закона. Нарочито је неприхватљиво да закон о истополним 
заједницама допусти себи уређење материје која се тиче односа са децом. 
„Најбољи интерес детета“, као темељни критеријум државне интервенције 
у породичне односе, још увек не препознаје истополне партнере као био-
лошким родитељима равноправне, изван односа у којима и они сами, на 
темељу хетеросексуалних веза, представљају биолошке родитеље. Иако ис-
тополне везе могу имати карактеристику стабилности и емоционалне пос-
већености, оне по својој природи не омогућавају међусобно потомство, те 
је родитељство ту могуће или само као непотпуно (уз помоћ потпомогну-
те оплодње, али само уз једног истополног партнера као биолошког роди-
теља) или у виду усвојења, које би, опет, морало да у првом плану полази 

398 Вид. М. Драшкић, у: Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних сло-
бода, 171–174.
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од интереса детета а не задовољења родитељских порива. Стога сматрамо 
да у закон о истополним партнерима не треба уносити одредбе о издржа-
вању детета партнера или о доношењу одлука у вези са његовим дететом 
(члан 36. и 37. Нацрта). С друге стране, није спорно да, осим правила о 
регистрацији, предмет таквог закона треба да буду имовинска и сва дру-
га права и обавезе истополних партнера која се тичу уређења међусобних 
односа.399 Чини нам се неприхватљивим да се правни положај регистро-
ване истополне заједнице и у погледу форме склапања уподобљава браку. 
Систему регистрације заједнице сасвим би одговарало да се верификација 
овог правног односа повери јавним бележницима. Осим тога, сматрамо да 
не постоје довољни разлози да у нашем правном поретку, осим регистро-
ваног истополног партнерства, буде признат и фактички нерегистровани 
истополни партнерски однос.

Често се у јавности, чак и од промотера права ЛГБТИ заједнице, ука-
зује на то да признавање права истополних партнера представља један од 
услова за улазак у Европску унију.400 Такво условљавање не може се искљу-
чити. Извршење одлука Европског суда за људска права често подразумева 
притисак на носиоце политичке власти у правцу реформе законодавства, 
нарочито у односу на државе које су, попут Србије, у процесу придружи-
вања Европској унији. Суочена са таквим избором, није искључено да би 
домаћа јавност, принуђена да бира између традиционалних вредности и 
прихватања нове концепције брака и породице, одабрала ово друго. Надај-
мо се, међутим, да ћемо као друштво наћи довољно снаге да одолимо овим 
притисцима, чувајући достојанство брака мушкарца и жене и породичних 
односа заснованих на нераскидивој вези родитеља и деце.

399 У домаћој литератури се указује на то да би било пожељно да претходно буде јасно 
дефинисан став грађана, након чега би требало најпре кренути са утврђивањем имо-
винских права истополних партнера (Самарџић, 445).

400 Сличан утисак имају и страни коментатори. Вид. нпр.  Игор Вуковић, Кривично право 
Општи део, Београд, 2021, стр. 472 фн. 1349, у погледу поменуте анти-ЛГБТИ одредбе 
у српском кривичном законодавству.
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