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Aihe: Oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttävien sateenkaariperheiden oikeussuoja ja 
erityisesti Sara-vauvan tapaus

Jos yksi jäsenvaltio tunnustaa vanhemmuuden, kaikkien jäsenvaltioiden olisi tunnustettava se (Sara-
vauvan tapaus1). Sara on bulgarialainen eli EU:n kansalainen. Bulgarian viranomaiset katsoivat 
kuitenkin, ettei hänellä voinut olla kahta äitiä, ja epäsivät häneltä Bulgarian kansalaisuuden. Euroopan 
unionin tuomioistuin velvoitti Bulgarian myöntämään hänelle henkilötodistuksen tai passin vaatimatta 
etukäteen syntymätodistusta ja tunnustamaan isäntäjäsenvaltiolta saadun asiakirjan2. Sofian hallinto-
oikeus velvoitti 15. huhtikuuta 2022 Sofian kaupungin myöntämään syntymätodistuksen, jossa oli 
molempien äitien nimet. Kaupunki riitautti tämän päätöksen myöhemmin. Unionin tuomioistuin toisti 
perustelunsa asiassa C-2/213, jossa kahden äidin tytär oli saanut syntymätodistuksen Espanjassa. 
Puolan viranomaiset kieltäytyivät myöntämästä henkilötodistusta sillä perusteella, että transkriptio olisi 
Puolan lainsäädännön vastainen, vaikka Espanjan viranomaiset olivat vahvistaneet laillisesti 
vanhemman ja lapsen välisen suhteen. Lisäksi parlamentti kehottaa komissiota käynnistämään 
rikkomismenettelyn Romaniaa vastaan, koska se ei ole pannut täytäntöön tuomioistuimen asiassa C-
673/164 antamaa tuomiota.

1. Komissio ei ole taannut sateenkaariperheiden vapaata liikkuvuutta5. Onko komissio valmis 
käyttämään oikeudellisia välineitä vapaata liikkuvuutta koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon 
varmistamiseksi? Voiko se kommentoida asian C-673/16 täytäntöönpanoa ja oikeudellisten 
välineiden käyttöä lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi asioissa C-673/16, C-490/20 
ja C-2/21?

2. Euroopan unionin tuomioistuin totesi asiassa C-2/21, että jäsenvaltiot eivät voi vedota 
kansalliseen oikeuteensa evätäkseen henkilötodistuksen. Asiassa C-490/20 Saraa on kuitenkin 
oikeudellisesti mahdotonta rekisteröidä, koska kansallinen lainsäädäntö estää lapsen 
rekisteröinnin ilman henkilökohtaista tunnistenumeroa (PIN), joka voidaan saada joko 
syntymätodistuksen perusteella tai lapsen saatua kansalaisuuden muuten kuin syntymän 
perusteella. Se, että kieltäydytään antamasta syntymätodistusta, jossa kaksi naista on juridisesti 
lapsen äitejä, ei enää kuulu kansainvälisen yksityisoikeuden soveltamisalaan, vaan se kuuluu 
hallinto-oikeuden soveltamisalaan6. Tämä rikkoo direktiivin 2004/38/EY 4 artiklan 3 kohtaa ja 
perusoikeuskirjan 21 artiklaa ja on suoraan ristiriidassa Euroopan unionin tuomioistuimen 

1 Asia C‑490/20, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0490&from=en
2 Sama kuin edellä, kohta 69.
3 Kohta 52, asia C‑2/21, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CO0002&from=FI
4 Päätöslauselma 14. syyskuuta 2021 hlbtiq-henkilöiden oikeuksista EU:ssa (EUVL C 117, 11.3.2022, s. 2). 
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5 Asia C‑673/16, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0673&from=FI
6 De Groot, David, ”EU law and the mutual recognition of parenthood between Member States: the case of 
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https://cadmus.eui.eu/handle/1814/69731
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tuomion kanssa. Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, ettei kansallinen 
toimenpide estä tuomioiden täytäntöönpanoa?

3. Asiakirjojen pakollinen transkriptio osoittautui haitalliseksi sateenkaariperheiden vapaata 
liikkuvuutta koskevissa asioissa (syntymätodistus asiassa C-490/20, vihkitodistus asiassa C-
673/16). Komission tilaamassa asiakirjassa todetaan, että vaikka transkriptio sellaisenaan ei ole 
EU:n oikeuden vastainen, omien kansalaisten siviilisäädyn transkriptiota koskeva velvoite 
kaikissa olosuhteissa voi johtaa EU:n lainsäädännön rikkomiseen7. Voiko komissio ilmoittaa, 
miten se aikoo estää tämän?
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7 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-citzen_-_type_a_report_-_study_on_coman_developments.pdf


