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Temats: To varavīksnes ģimeņu tiesiskā aizsardzība, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties, 
konkrēti, mazulītes Sāras lieta

Ja viena dalībvalsts atzīst radniecības saiti, tas jādara arī visām pārējām dalībvalstīm (mazulītes 
Sāras lieta1). Sāra ir bulgāriete, tātad ES pilsone. Tomēr Bulgārijas iestādes uzskatīja, ka viņai nevar 
būt divas mātes, un atteica viņai pilsonību. Eiropas Savienības Tiesa (EST) nosprieda, ka Bulgārijai ir 
jāizdod Sārai personas apliecība vai pase, neprasot vispirms iegūt dzimšanas apliecību, un jāatzīst 
uzņēmējas dalībvalsts izdots dokuments2. 2022. gada 15. aprīlī Sofijas Administratīvā tiesa nolēma, 
ka Sofijas pašvaldībai ir pienākums izsniegt dzimšanas apliecību ar abu māšu vārdiem. Pašvaldība 
šo lēmumu vēlāk apstrīdēja. Tāpat EST atkārtoja savu argumentāciju lietā C-2/213, kur meita, kurai ir 
divas mātes, bija ieguvusi dzimšanas apliecību Spānijā. Polijas iestādes atteicās izsniegt personu 
apliecinošu dokumentu, apgalvojot, ka transkripcija būtu pretrunā Polijas tiesību aktiem, neraugoties 
uz to, ka Spānijas iestādes ir likumīgi noteikušas vecāku un bērna saikni. Turklāt Parlaments aicināja 
Komisiju sākt pārkāpuma procedūras pret Rumāniju par to, ka tā nav izpildījusi Tiesas spriedumu lietā 
C-673/164.

1. Komisija nav garantējusi varavīksnes ģimeņu pārvietošanās brīvību5. Vai šī Komisija ir gatava 
izmantot juridiskos instrumentus, lai nodrošinātu tiesību aktu par pārvietošanās brīvību izpildi? 
Vai tā var komentēt lietā C‑673/16 pieņemtā sprieduma izpildi un juridisko instrumentu 
izmantošanu ar mērķi nodrošināt lietās C‑673/16, C‑490/20 un C‑2/21 pieņemto spriedumu 
izpildi?

2. Lietā C-2/21 EST norādīja, ka dalībvalstis nevar izmantot valsts tiesību aktus, lai atteiktu personu 
apliecinošu dokumentu izsniegšanu. Tomēr lietā C-490/20 norādīts, ka Sāru nav juridiski 
iespējams reģistrēt, jo valsts tiesību akti nepieļauj bērna reģistrāciju bez personas identifikācijas 
numura (PIN), ko var iegūt, vai nu iegūstot dzimšanas apliecību, vai pilsonību citā veidā, kas nav 
pilsonības iegūšana piedzimstot. “Atteikums izsniegt dzimšanas apliecību, kurā kā likumīgās 
mātes norādītas divas sievietes, vairs neietilpst starptautisko privāttiesību jomā, bet gan ir 
administratīvo tiesību jomā.”6 Tas ir Direktīvas 2004/38/EK 4. panta 3. punkta un Pamattiesību 
hartas 21. panta pārkāpums un ir tiešā pretrunā EST spriedumam. Kādus pasākumus Komisija 
veiks, lai nodrošinātu, ka valsts pasākums nekavē spriedumu izpildi?

1 Spriedums lietā C‑490/20, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0490
2 Turpat, 69. punkts.
3 Rīkojums lietā C‑2/21, 52. punkts, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?qid=1666107236137&uri=CELEX%3A62021CO0002
4 2021. gada 14. septembra rezolūcija par LGBTIK tiesībām ES, OV C 117, 11.3.2022., 2. lpp., https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021IP0366
5 Spriedums lietā C‑673/16, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673
6 De Groot, David, “EU law and the mutual recognition of parenthood between Member States: the case of 

V.M.A. v Stolichna Obshtina”, Global Citizenship Observatory, Īpašais ziņojums 2021/01, 9. lpp., 
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/69731
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3. Ar varavīksnes ģimeņu pārvietošanās brīvību saistītajās lietās negatīvu ietekmi radīja prasība 
veikt dokumentu (dzimšanas apliecība lietā C-490/20, laulības apliecība lietā C-673/16) 
transkripciju. Komisijas pasūtītā dokumentā norādīts: “Lai gan transkribēšana pati par sevi nav 
ES tiesību aktu pārkāpums, pienākums transkribēt savas valsts valstspiederīgo civilstāvokli 
jebkurā gadījumā [...] var izraisīt ES tiesību aktu pārkāpumu.7” Kā Komisija to novērsīs?

Iesniegšanas datums: 17.10.2022

Termiņš: 18.1.2023

7 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-citzen_-_type_a_report_-_study_on_coman_developments.pdf


