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Tárgy: Aldwyn Llewelyn brit állampolgár által benyújtott 1052/2008. számú petíció 
a franciaországi (PACS) és nagy-britanniai (civil partnership) regisztrált 
élettársi kapcsolatokra vonatkozó törvényben rögzített jogokról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója és partnere bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló megállapodást (civil 
partnership) kötött Angliában, és jelenleg Franciaországban él. Franciaországban azonban 
nem illetik meg őket ugyanazok a – főleg adózással kapcsolatos – jogok, mint azokat a 
párokat, akik Franciaországban kötnek bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló megállapodást 
(PACS); holott fordított esetben Angliában a PACS egyenrangú a civil partnershippel. A 
petíció benyújtója szerint a Franciaország és Anglia közötti kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezmény 25. cikke rögzíti, hogy a brit állampolgárok adózás szempontjából nem 
részesülhetnek más bánásmódban, mint az ugyanolyan helyzetben levő francia állampolgárok. 
A petíció benyújtója szerint azonban a francia hatóságok úgy vélik, hogy a 25. cikk nem 
alkalmazandó. A petíció benyújtója és élettársa nem köthet PACS-ot, mert már megkötötték a 
civil partnershipet, amelyet egykönnyen nem lehet felbontani. Franciaország nem ismeri el a 
civil partnershipet, így a francia adóhatóság a petíció benyújtóját és partnerét egyedülállóként 
kezeli. A petíció benyújtója megjegyzi továbbá, hogy azok a francia állampolgárok, akik 
partnerükkel civil partnershipet kötöttek és Angliában élnek, Franciaországban is köthetnek 
PACS-ot. Ráadásul úgy tűnik, hogy a Hollandiában azonos neműek között létrejött házasságot 
Franciaországban ugyancsak teljes mértékben elismerik. A petíció benyújtója szerint 
hátrányos megkülönböztetésről van szó, és kéri az ügy kivizsgálását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció

A petíció benyújtója brit állampolgár, aki partnerével bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 
megállapodást kötött az Egyesült Királyságban, azóta pedig Franciaországban élnek. A 
petíció benyújtója és élettársa Franciaországban nem élvezik ugyanazokat a – nevezetesen 
adózással kapcsolatos – jogokat, mint a franciaországi bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 
megállapodást (PACS) kötött párok. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban a PACS 
egyenértékű az ottani bejegyzett élettársi kapcsolattal.

A petíció benyújtója szerint a Franciaország és Anglia közötti kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezmény 25. cikke rögzíti, hogy az ugyanolyan helyzetben lévő brit, illetve francia 
állampolgárok adózás szempontjából nem részesülhetnek különböző bánásmódban. A petíció 
benyújtója szerint a francia hatóságok nem ismerik el a brit élettársi kapcsolatot, a petíció 
benyújtója és élettársa így nem részesülhet a PACS által nyújtott előnyökből, ugyanakkor a 
hatóságok nem engedélyezik azt sem, hogy PACS-ot kössenek, azzal az indokkal, hogy már 
kötöttek bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó megállapodást az Egyesült Királyságban. 
Ezért a francia adóhatóság a petíció benyújtóját és élettársát egyedülállónak tekinti.

A petíció benyújtója azt is megjegyzi, hogy azok a francia állampolgárok, aki az Egyesült 
Királyságban kötnek bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó megállapodást, 
Franciaországban is köthetnek PACS-ot, továbbá a Hollandiában azonos neműek között kötött 
házasságot Franciaországban ugyancsak teljes mértékben elismerik. Úgy véli, hogy ebben az 
esetben a brit állampolgárokkal, különösen a brit homoszexuális párokkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetésről van szó, és kéri a helyzet tisztázását.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság értesült azokról a nehézségekről, amelyekkel az Egyesült Királyságban bejegyzett 
élettársi kapcsolatot létesített, Franciaországban tartózkodó brit állampolgároknak kell 
szembenézniük, mert ezt az élettársi kapcsolatot mint olyat Franciaországban nem ismerik el, 
azonban annak akadályát képezi, hogy az érdekeltek ebben az országban PACS-ot kössenek. 

Jelenleg nem létezik olyan közösségi jogszabály, amely előírná a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok kölcsönös elismerését az Európai Unión belül. Ezért a tagállamoknak maguknak 
kell ezt a kérdést rendezni, és a más tagállamban bejegyzett élettársi kapcsolatok 
elismeréséről döntést hozni. E hatáskörük gyakorlása közben a tagállamoknak mindazonáltal 
tiszteletben kell tartaniuk a közösségi jogot. A petíció benyújtójának helyzete kérdéseket 
vethet fel a közösségi joggal, nevezetesen az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmának elvével és az uniós állampolgároknak a tagállamok területén 
való szabad tartózkodáshoz való jogával kapcsolatban. A Bizottság 2009. április 27-én levelet 
írt e témában a francia igazságügy-miniszternek, Rachida Datinak. 

A Bizottság üdvözli, hogy ez év április 28-án a francia nemzetgyűlés törvényjavaslatot 
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fogadott el a külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatok franciaországi elismeréséről.

Következtetés

Úgy tűnik, hogy a francia hatóságok rendezték a helyzetet, amelynek a petíció benyújtója is 
áldozata volt.


