Posudek na diplomovou práci Lukáše Braune
Princip rovnosti ve francouzském rodinném právu s ohledem na párové soužití

Autor se ve své diplomové práci zabývá právním i sociologickém aspekty vývoje
úpravy vzájemných vztahů osob stejného pohlaví. K tématu přistupuje historicky, když
upozorňuje na dřívější formy kriminalizace těchto forem soužití, které bylo v moderní době
nahrazeno větší či menší mírou společenské tolerance. Jako příklad uspořádání právních
poměrů autor zvolil Francii, která patří k těm státům, které v nedávné době právně připustily
i uzavírání manželství osobami stejného pohlaví. V současné době existuje 19 států, které na
svém území (nebo na jeho části) umožňují uzavírání manželství mezi osobami stejného
pohlaví.
Autor v předložené práci postupně rozebírá kohabitaci, PACS a následně i manželství,
které je po široké společenské diskusi právně upraveno. Zajímavé je autorovo zjištění, že
zmiňované právní formy spolužití nejsou omezeny jen na osoby stejného pohlaví, nýbrž jsou
v praxi využívány i osobami různého pohlaví ( z tohoto pohledu je mimořádně zajímavé, ale
též alarmující, že PACS je uzavírán mezi osobami opačného pohlaví právě pro své majetkové
přednosti. Autor respektuje převažující názory francouzské odborné veřejnosti, když mluví o
„Mariage pour tous“, i když v určitých případech jsou některé osoby (z důvodu věku či
blízkého příbuzenského vztahu z uzavření manželství vyloučeny). Jakmile právní řád připustí
uzavření manželství osobami stejného pohlaví vzniká následně další neméně citlivý problém,
kterým je zda zákonodárce má těmto manželstvím přiznat právo k osvojení dítěte. Autor si je
závažnosti této otázky plně vědom a se znalostí věci ji rozebírá i s přihlédnutím k aktuálnímu
stavu diskuse v České republice.
Diplomant prokázal, že je způsobilý kvalifikovaně pojednat o důležité soukromoprávní otázce
a naplnit tak předpoklady vyžadované pro diplomové práce.
Práci doporučuji k obhajobě. K rozpravě navrhuji problematiku osvojení dítěte párem
osob stejného pohlaví včetně souvisejících otázek zápisu rodičů do matriky.
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