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Przedmiot: Ochrona prawna tęczowych rodzin korzystających ze swobody przemieszczania się, w 
szczególności sprawa Sary

Jeżeli jedno państwo członkowskie uznaje stosunek rodzicielstwa, wszystkie państwa członkowskie 
również powinny go uznać (sprawa Sary1). Sara jest Bułgarką, a zatem obywatelką UE. Władze 
bułgarskie uznały jednak, że nie może ona mieć dwóch matek i odmówiły przyznania jej 
obywatelstwa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zobowiązał Bułgarię do wydania 
dziecku dowodu tożsamości lub paszportu bez uprzedniego wymogu przedstawienia aktu urodzenia 
oraz do uznania dokumentu otrzymanego w przyjmującym państwie członkowskim2. 15 kwietnia 2022 
r. sąd administracyjny w Sofii zobowiązał gminę Sofia do wydania aktu urodzenia z nazwiskami obu 
matek; decyzja ta została następnie podważona przez gminę. TSUE powtórzył swoje stanowisko w 
sprawie C-2/213, w której córka dwóch matek uzyskała akt urodzenia w Hiszpanii. Władze polskie 
odmówiły wydania dokumentu tożsamości, argumentując, że umiejscowienie byłoby sprzeczne z 
polskim prawem, mimo że władze hiszpańskie zgodnie z prawem ustanowiły związek rodzic-dziecko. 
Ponadto Parlament wezwał Komisję do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Rumunii w związku z niewdrożeniem przez nią 
wyroku Trybunału w sprawie C-673/164.

1. Komisja nie zagwarantowała tęczowym rodzinom swobody przemieszczania się5. Czy Komisja 
jest gotowa wykorzystać narzędzia prawne w celu zapewnienia egzekwowania przepisów 
dotyczących swobody przemieszczania się? Czy Komisja może wypowiedzieć się na temat 
wdrożenia sprawy C-673/16 i wykorzystania narzędzi prawnych w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami w sprawach C-673/16, C-490/20 i C-2/21?

2. W sprawie C-2/21 TSUE orzekł, że państwa członkowskie nie mogą uzasadnić prawem 
krajowym odmowy wydania dokumentów tożsamości. Tymczasem w sprawie C-490/20 
rejestracja Sary jest prawnie niemożliwa, ponieważ przepisy krajowe nie dopuszczają rejestracji 
dziecka bez osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN), który można uzyskać albo poprzez 
uzyskanie aktu urodzenia, albo obywatelstwa innego niż przy urodzeniu. „Odmowa wydania aktu 
urodzenia dwóm kobietom jako pełnoprawnym matkom nie wchodzi już w zakres prawa 
prywatnego międzynarodowego, [ale] wchodzi w zakres prawa administracyjnego”6. Narusza to 
art. 4 ust. 3 dyrektywy 2004/38/WE, art. 21 Karty praw podstawowych i bezpośrednio narusza 

1 Sprawa C‑490/20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0490
2 Ibidem, pkt 69.
3 Pkt 52, sprawa C‑2/21, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?qid=1666107236137&uri=CELEX%3A62021CO0002
4 Rezolucja z 14 września 2021 r. w sprawie praw osób LGBTIQ w UE, Dz.U. C 117 z 11.3.2022, s. 2, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021IP0366
5 Sprawa C‑673/16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673
6 De Groot, David, „Prawo Unii i wzajemne uznawanie rodzicielstwa między państwami członkowskimi: sprawa 

V.M.A. przeciwko Stolichnie Obshtina”, Global Citizenship Observatory, sprawozdanie specjalne 2021/01, s. 
9, https://cadmus.eui.eu/handle/1814/69731
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wyrok TSUE. Jakie działania podejmie Komisja w celu zapewnienia, aby środek krajowy nie 
uniemożliwiał wykonania wyroków?

3. Obowiązkowe umiejscowienie dokumentów okazało się krzywdzące w sprawach dotyczących 
swobody przemieszczania się tęczowych rodzin (akt urodzenia w sprawie C-490/20, akt 
małżeństwa w sprawie C-673/16). W dokumencie zleconym przez Komisję stwierdza się, że: 
„Chociaż umiejscowienie jako takie nie stanowi naruszenia prawa UE, zobowiązanie do 
umiejscowienia stanu cywilnego jednego z własnych obywateli w każdych okolicznościach [...] 
może prowadzić do naruszenia prawa Unii”7. W jaki sposób Komisja zamierza temu zapobiec?
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7 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-citzen_-_type_a_report_-_study_on_coman_developments.pdf


