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Předmět: Právní ochrana duhových rodin uplatňujících právo na volný pohyb, zejména případ malé 
Sáry

Pokud jeden členský stát uzná rodičovský vztah, měly by jej uznat všechny členské státy (případ malé 
Sáry1). Sára je Bulharka, tedy občanka EU. Bulharské orgány však měly zato, že nemůže mít dvě 
matky, a odepřely jí občanství. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) uložil Bulharsku povinnost vydat jí 
průkaz totožnosti nebo cestovní pas, aniž by byl předem nutný rodný list, a uznat doklad získaný v 
hostitelském členském státě2. Dne 15. dubna 2022 uložil správní soud v Sofii městu Sofie povinnost 
vydat rodný list se jmény obou matek. Město toto rozhodnutí později napadlo. Podobně argumentoval 
SDEU i ve věci C-2/213, kdy dcera dvou matek získala rodný list ve Španělsku. Polské orgány odmítly 
vydat doklad totožnosti s odůvodněním, že přepis by byl v rozporu s polským právem, a to navzdory 
skutečnosti, že španělské orgány stanovily v souladu se zákonem vazbu mezi rodičem a dítětem. 
Parlament dále vyzval Komisi, aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Rumunsku kvůli 
neprovedení rozsudku Soudního dvora ve věci C-673/164.

1. Komise nezaručila duhovým rodinám právo na volný pohyb5. Je tato Komise připravena použít 
právní nástroje, aby zajistila prosazování právních předpisů týkajících se volného pohybu? Může 
se vyjádřit k provádění rozsudku ve věci C-673/16 a k použití právních nástrojů k zajištění plnění 
rozsudků ve věcech C-673/16, C-490/20 a C-2/21?

2. Ve věci C-2/21 SDEU uvedl, že členské státy nemohou odmítnout vydat doklady totožnosti na 
základě vnitrostátního práva. Ve věci C-490/20 je přitom právně nemožné Sáru zaregistrovat, 
neboť vnitrostátní právní předpisy brání registraci dítěte bez osobního identifikačního čísla (PIN). 
To lze získat buď vydáním rodného listu, nebo získáním státního občanství jiným způsobem než 
na základě narození. „Odmítnutí vydat rodný list dítěti dvou žen jakožto zákonných matek již 
nespadá do oblasti působnosti mezinárodního práva soukromého, [avšak] spadá do oblasti 
působnosti správního práva6“. To je v rozporu s čl. 4 odst. 3 směrnice 2004/38/ES a článkem 21 
Listiny základních práv a v přímém rozporu s rozsudkem SDEU. Jaké kroky Komise podnikne, 
aby zajistila, aby vnitrostátní opatření nebránilo výkonu rozsudků?

3. Povinný přepis dokladů se v případech volného pohybu duhových rodin (rodný list ve věci C-
490/20, oddací list ve věci C-673/16) ukázal jako nepříznivý. V dokumentu vypracovaném na 
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žádost Komise se uvádí: „Přestože přepis jako takový není porušením práva EU, povinnost 
přepisu osobního stavu vlastních státních příslušníků za všech okolností [...] může vést k 
porušení práva EU7“. Jak tomu Komise zabrání?
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