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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1052/2008, του Aldwyn Llewelyn, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
νομικά δικαιώματα σε σχέση τα σύμφωνα συμβίωσης στη Γαλλία (PACS) και τη Βρετανία 
(civil partnership)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων έχει συνάψει με τον σύντροφό του στη Βρετανία σύμφωνο συμβίωσης και 
διαμένουν μαζί στη Γαλλία. Ωστόσο, στη Γαλλία δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, φορολογικά 
κυρίως, με τα ζευγάρια που έχουν συνάψει PACS, ενώ, αντιθέτως, στη Βρετανία, το 
σύμφωνο PACS έχει εξομοιωθεί με το σύμφωνο συμβίωσης (civil partnership). Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, το άρθρο 25 της σύμβασης μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας σχετικά με την 
διπλή φορολόγηση, ορίζει ότι δεν είναι δυνατόν οι βρετανοί πολίτες να τυγχάνουν 
διαφορετικής φορολογικής μεταχείρισης σε σχέση με τους γάλλους πολίτες, εφόσον 
ευρίσκονται στην αυτή θέση. Κατά τον αναφέροντα, ωστόσο, οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι 
το άρθρο 25 δεν εφαρμόζεται. Ο αναφέρων και ο σύντροφός του δεν μπορούν να συνάψουν 
PACS, επειδή έχουν ήδη συνάψει σύμφωνο συμβίωσης(civil partnership) το οποίο είναι 
δύσκολο να διαλυθεί. Η Γαλλία δεν αναγνωρίζει την αστική ένωση και για τον λόγο αυτό ο 
αναφέρων και ο σύντροφός του θεωρούνται από τις γαλλικές φορολογικές αρχές ως μη 
συμβιούντες. Ο αναφέρων παρατηρεί επίσης ότι οι διαμένοντες στη Βρετανία γάλλοι πολίτες, 
οι οποίοι συζούν με τον σύντροφό τους στο πλαίσιο του (civil partnership) μπορούν να 
συνάψουν και PACS στη Γαλλία. Επιπλέον, οι γάμοι μεταξύ ομοφυλοφίλων που 
πραγματοποιούνται στην Ολλανδία φαίνεται πως αναγνωρίζονται πλήρως στη Γαλλία. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι πρόκειται για διάκριση και ζητεί εξηγήσεις.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά εκρίθη παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του κανονισμού)
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων, άγγλος πολίτης, συνήψε με τον σύντροφό του σύμφωνο συμβίωσης κατά τον 
αγγλικό νόμο και έκτοτε ζει στη Γαλλία, όπου το σύμφωνο αυτό δεν αναγνωρίστηκε. Αυτός 
και ο φίλος του στη Γαλλία δεν απολαύουν των αυτών δικαιωμάτων με τα ζευγάρια που 
έχουν συνάψει ΡΑCS (το γαλλικό σύμφωνο συμβίωσης), ιδίως σε θέματα φορολογίας. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αντίθετα, το ΡΑCS έχει εξομοιωθεί προς το αγγλικό σύμφωνο 
συμβίωσης.

Κατά τον αναφέροντα, το άρθρο 25 της σύμβασης μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας σχετικά με 
την διπλή φορολόγηση, ορίζει ότι δεν είναι δυνατόν οι βρετανοί πολίτες να τυγχάνουν 
διαφορετικής φορολογικής μεταχείρισης σε σχέση με τους γάλλους πολίτες, εφόσον 
ευρίσκονται στην αυτή θέση. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι γαλλικές αρχές δεν 
αναγνωρίζουν το αγγλικό σύμφωνο συμβίωσης και στερούν από τον αναφέροντα και τον 
σύντροφό του τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ΡΑCS ενώ, ταυτόχρονα, τους εμποδίζουν  
να συνάψουν PACS, επειδή έχουν ήδη συνάψει το αγγλικό σύμφωνο αστικής ένωσης. Ως εκ 
τούτου, ο αναφέρων και ο σύντροφός του θεωρούνται από τις γαλλικές φορολογικές αρχές ως 
μη συμβιούντες. 

Ο αναφέρων παρατηρεί επίσης ότι οι διαμένοντες στη Βρετανία γάλλοι πολίτες, οι οποίοι 
συζούν με τον σύντροφό τους στο πλαίσιο του (civil partnership) μπορούν να συνάψουν και 
PACS στη Γαλλία καθώς και ότι  οι γάμοι μεταξύ ομοφυλοφίλων που πραγματοποιούνται 
στην Ολλανδία αναγνωρίζονται πλήρως στη Γαλλία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι πρόκειται για 
διάκριση εις βάρος των άγγλων ομοφυλόφιλων ζευγαριών και ζητεί μια εξήγηση.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έλαβε γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διαμένοντες στη Γαλλία 
βρετανοί πολίτες, οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
δεδομένου ότι το σύμφωνο αυτό αφενός μεν δεν είναι αναγνωρισμένο ως τοιούτο στη Γαλλία, 
αφετέρου δε αποτελεί εμπόδιο για τη σύναψη Αστικού Συμφώνου Αλληλεγγύης (ΡΑCS) στη 
Γαλλία.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος κοινοτική νομοθεσία που να επιτρέπει την αναγνώριση των 
συμφώνων συμβίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ρυθμίσουν το ζήτημα αυτό και να αποφασίσουν να αναγνωρίζουν τα σύμφωνα συμβίωσης 
που έχουν συναφθεί σε άλλα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη, κατά την άσκηση της 
αρμοδιότητάς τους αυτής, οφείλουν ωστόσο να συμμορφώνονται προς το κοινοτικό δίκαιο, 
ιδίως δε προς την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω εθνικότητας και προς το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια άλλου κράτους 
μέλους. Η Επιτροπή απηύθυνε στις 27 Απριλίου 2009 επιστολή σχετικά με το ζήτημα αυτό
στην Υπουργό Δικαιοσύνης, κυρία Rachida Dati.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την τελική έγκριση από το Εθνικό 
Κοινοβούλιο, στις 28 του παρελθόντος Απριλίου, νομοσχεδίου για την αναγνώριση των 
ξένων συμφώνων συμβίωσης στη Γαλλία.
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Συμπέρασμα
Η κατάσταση της οποίας ο αναφέρων ήταν θύμα φαίνεται ότι επανορθώθηκε από τις γαλλικές 
αρχές.


