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Tárgy: A szabad mozgást gyakorló szivárványcsaládok jogi védelme, különös tekintettel Sara 
baba ügyére

Ha egy tagállam elismeri a szülői kapcsolatot, valamennyi tagállamnak el kell azt ismernie (Sara baba 
ügy1). Sara bolgár, tehát uniós polgár. A bolgár hatóságok azonban úgy vélték, hogy nem lehet két 
anyja, és megtagadták tőle az állampolgárságot. Az Európai Unió Bírósága (EUB) arra kötelezte 
Bulgáriát, hogy születési anyakönyvi kivonat előzetes követelménye nélkül állítson ki 
személyazonosító igazolványt, illetve útlevelet, és ismerje el a fogadó tagállamtól kapott okmányt2. 
2022. április 15-én a szófiai közigazgatási bíróság arra kötelezte a szófiai önkormányzatot, hogy 
állítson ki születési anyakönyvi kivonatot mindkét anya nevével, amely határozatot később az 
önkormányzat megtámadta. Hasonlóképpen, az EUB megismételte a C-2/21. sz. ügyben3 kifejtett 
érvelését, amelyben a két anya lánya Spanyolországban születési anyakönyvi kivonatot kapott. A 
lengyel hatóságok megtagadták a személyazonosító okmány kiállítását, azzal érvelve, hogy az átírás 
ellentétes lenne a lengyel joggal – annak ellenére, hogy a spanyol hatóságok jogszerűen állapították 
meg a szülő-gyermek kapcsolatot. A Parlament továbbá felszólította a Bizottságot, hogy indítson 
kötelezettségszegési eljárást Románia ellen a Bíróság C-673/16. sz. ügyben4 hozott ítélete 
végrehajtásának elmulasztása miatt.

1. A Bizottság nem biztosította a szivárványcsaládok szabad mozgását5. Készen áll-e a Bizottság 
jogi eszközök alkalmazására a szabad mozgásra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 
biztosítása érdekében? Milyen észrevételt tesz a C-673/16. sz. ügy végrehajtásával, valamint a 
C-673/16., C-490/20. és C-2/21. sz. ügyben a megfelelést biztosító jogi eszközök alkalmazásával 
kapcsolatban?

2. A C-2/21. sz. ügyben az EUB megállapította, hogy a tagállamok nem alkalmazhatják a nemzeti 
jogot a személyazonosító okmányok kiadásának megtagadására. Márpedig a C-490/20. sz. 
ügyben jogilag lehetetlen Sara nyilvántartásba vétele, mivel a nemzeti szabályozás kizárja a 
gyermekek személyi azonosító szám nélküli nyilvántartásba vételét, amely a születési 
anyakönyvi kivonat vagy a születéstől eltérő állampolgárság megszerzésével kapható meg. „A 
születési anyakönyvi kivonat két nővel mint törvényes anyával való kiállításának megtagadása 
már nem tartozik a nemzetközi magánjog hatálya alá, hanem a közigazgatási jog hatálya alá 
tartozik”6. Ez sérti a 2004/38/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdését és az Alapjogi Charta 21. 

1 C‑490/20. sz. ügy, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0490
2 Uo., 69. pont.
3 A C‑2/21. sz. ügyben hozott ítélet 52. pontja, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A62021CO0002&qid=1666107236137
4 2021. szeptember 14-i állásfoglalás az LMBTIQ-személyek jogairól az EU-ban (HL C 117., 2022.3.11., 2. o.), 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021IP0366
5 C‑673/16. sz. ügy, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673
6 De Groot, David, „Az uniós jog és a szülői jogállás tagállamok közötti kölcsönös elismerése: kontra Stolichna 
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cikkét, továbbá közvetlenül sérti az EUB ítéletét. Milyen lépéseket fog tenni a Bizottság annak 
biztosítása érdekében, hogy egy nemzeti intézkedés ne zárja ki az ítéletek végrehajtását?

3. A dokumentumok kötelező átírása károsnak bizonyult a szivárványcsaládok szabad mozgásával 
kapcsolatos ügyekben (születési anyakönyvi kivonat a C-490/20. sz. ügyben, házassági 
anyakönyvi kivonat a C-673/16. sz. ügyben). A Bizottság megbízásából készült dokumentum a 
következőket állapítja meg: „Bár az átírás önmagában nem sérti az uniós jogot, a saját 
állampolgárok családi állapotának minden körülmények között történő átírása [...] az uniós jog 
megsértését eredményezheti”7. Hogyan fogja a Bizottság ezt megakadályozni?
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7 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-citzen_-_type_a_report_-_study_on_coman_developments.pdf


