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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1052/2008, представена от Aldwyn Llewelyn, с британска 
националност, относно законните права, свързани с договорите за 
съвместно съжителство във Франция (PACS) и Великобритания 
(граждански партньорства) 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията и неговият партньор са сключили договор за съвместно 
съжителство във Великобритания и в момента живеят във Франция. Но във Франция те 
не се ползват от същите права като двойка, която е сключила PACS, в частност от 
права, свързани с данъчното облагане, докато във Великобритания договорът за 
съвместно съжителство (PACS) се счита за равен на договора за гражданско 
партньорство. Според вносителя на петицията член 25 от Спогодбата за избягване на 
двойното данъчно облагане между Франция и Великобритания предвижда, че 
британските граждани не могат да бъдат третирани различно от френските граждани по 
отношение на данъчното облагане, ако тяхното положение е едно и също. Според 
заинтересованото лице обаче френските органи не считат член 25 за приложим. 
Вносителят на петицията и неговият партньор не могат да сключат PACS, защото вече 
са сключили договор за съвместно съжителство във Великобритания и не е лесно той 
да бъде отменен. Франция не признава гражданското партньорство, и следователно 
вносителят на петицията и неговият партньор биват третирани от френските данъчни 
органи като принадлежащи към категорията неженени. Вносителят на петицията също 
отбелязва, че френските граждани, които живеят в гражданско партньорство във 
Великобритания, могат да сключат и договор за съвместно съжителство във Франция. 
По подобен начин, нидерландските хомосексуални бракове изглежда са напълно 
признати във Франция. Вносителят на петицията счита това за дискриминационно и 
иска разяснение.
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2. Допустимост

Петицията е обявена за допустима на 15 декември 2008 г.  Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Петицията:

Вносителят на петицията, гражданин на Великобритания, е сключил със своя партньор 
британски договор за съвместно съжителство и в момента живее във Франция, където 
неговото партньорство не е признато. Във Франция те не се ползват от същите права 
като двойка, която е сключила PACS, в частност права, свързани с данъчното облагане.  
За разлика от това във Великобритания френският договор за съвместно съжителство 
(PACS) се счита за равен на британския договор за гражданско партньорство.

Според вносителя на петицията член 25 от Спогодбата за избягване на двойното 
данъчно облагане между Франция и Великобритания предвижда, че британските 
граждани не могат да бъдат третирани различно от френските граждани по отношение 
на данъчното облагане, ако тяхното положение е едно и също. Според вносителя на 
петицията френските органи не признават британските договори за съвместно 
съжителство и отказват да предоставят на вносителя на петицията и неговия партньор 
предимствата, предвидени за PACS, като същевременно им пречат да сключат PACS, 
поради това, че те вече са сключили британски договор за съвместно съжителство. 
Поради това френската данъчна администрация разглежда вносителя на петицията и 
неговия партньор като неженени.

Вносителят на петицията отбелязва също така, че французите, сключили договор за 
съвместно съжителство във Великобритания, могат да сключат такъв договор и във 
Франция, и че нидерландските хомосексуални бракове са напълно признати във 
Франция. Той счита, че се касае за дискриминация по отношение на британските 
граждани, и по-специално по отношение на британските хомосексуални двойки, и иска 
разяснение.

 Забележки на Комисията

Комисията се запозна с трудностите, с които се сблъскват британските граждани, 
живеещи във Франция, сключили договор за съвместно съжителство във 
Великобритания, тъй като този договор не е признат като такъв във Франция. 
Същевременно френските органи пречат на партньорите да  сключат френски договор 
за съвместно съжителство. 

Понастоящем няма законодателство на Общността, което да предвижда признаването 
на съвместните съжителства в ЕС. Следователно всяка държава-членка трябва да 
регламентира сама този въпрос и да реши дали да признава съвместните съжителства,
регистрирани в други държави-членки. Все пак при упражняването на тези правомощия 
държавите-членки трябва да спазват правото на Общността. Положението на вносителя 
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на петицията би могло да повдигне въпроси, свързани с правото на Общността, по-
специално принципа за забрана на дискриминацията по национален признак и правото 
на гражданите на Съюза да пребивават свободно на територията на друга държава-
членка. На 27 април 2009 г. Комисията написа писмо по този въпрос до г-жа Rachida 
Dati - министър на правосъдието и пазител на държавния печат.  

Комисията приветства окончателното приемане на 28 април 2009 г. от Националното 
събрание на Франция на предложение за закон, предвиждащо признаването на 
съвместното съжителство на чужденци във Франция.

Заключение

Положението, на което вносителят на петицията е станал жертва, изглежда вече е 
уредено от френските органи.


