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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1052/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais 
Aldwyn Llewelyn, par juridiskajām tiesībām saistībā ar kopdzīves vienošanos 
Francijā (PACS) un Lielbritānijā (civilās partnerattiecības). 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs un viņa partneris ir noslēguši civilo partnerattiecību vienošanos 
Lielbritānijā, taču dzīvo Francijā. Tomēr Francijā viņiem nav līdzvērtīgas tiesības kā pārim, 
kas noslēdzis PACS, jo īpaši attiecībā uz nodokļiem, turpretim Lielbritānijā PACS tiek 
pielīdzināts civilajām partnerattiecībām. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja informāciju, 
konvencijas par nodokļu dubulto uzlikšanu, kas noslēgta starp Franciju un Lielbritāniju, 
25. pantā noteikts, ka nodokļu jautājumos aizliegts pret Lielbritānijas valstspiederīgajiem 
izturēties citādi nekā pret Francijas valstspiederīgajiem, ja tie atrodas vienādā situācijā. Tomēr 
saskaņā ar iesniedzēja informāciju, Francijas iestādes 25. pantu neuzskata par piemērojamu. 
Lūgumraksta iesniedzējs un viņa partneris nevar noslēgt PACS, jo viņi jau ir noslēguši civilo 
partnerattiecību vienošanos, un to nav iespējams vienkārši anulēt. Francija neatzīst civilās 
partnerattiecības, tādēļ Francijas nodokļu pārvalde lūgumraksta iesniedzēju un viņa partneri 
uzskata par neprecētiem. Lūgumraksta iesniedzējs ir norāda, ka Lielbritānijā civilās 
partnerattiecībās dzīvojoši Francijas pilsoņi var noslēgt PACS Francijā. Turklāt Francijā tiek 
pilnībā atzītas Nīderlandē noslēgtās viendzimuma laulības. Iesniedzējs uzskata, ka tas rada 
diskrimināciju un pieprasa skaidrojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

"Lūgumraksts
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Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Lielbritānijas pilsonis, ir noslēdzis šajā valstī civilo 
partnerattiecību vienošanos, taču dzīvo Francijā, kur viņa partnerattiecības netiek atzītas. 
Viņam un viņa partnerim Francijā nav tādas pašas tiesības kā pārim, kas noslēdzis PACS
(Francijas civilo partnerattiecību vienošanos), jo īpaši attiecībā  uz nodokļiem. Turpretī 
Apvienotajā Karalistē PACS tiek pielīdzināts šīs valsts civilajām partnerattiecībām.

Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, 25. pants konvencijā par nodokļu dubulto uzlikšanu starp 
Franciju un Lielbritāniju paredz, ka nodokļu jautājumos aizliegts izturēties pret Lielbritānijas 
pilsoņiem citādi nekā pret Francijas pilsoņiem, ja viņi atrodas vienādā situācijā. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja pausto informāciju Francijas iestādes neatzīst Lielbritānijā noslēgtas 
civilo partnerattiecību vienošanās un atsakās piešķirt priekšrocības, ko lūgumraksta 
iesniedzējam un viņa partnerim paredz PACS, un tajā pašā laikā liek šķēršļus viņiem noslēgt 
PACS, jo viņi jau ir noslēguši civilo partnerattiecību vienošanos Lielbritānijā. Tādēļ Francijas 
nodokļu iestāde uzskata lūgumraksta iesniedzēju un viņa partneri par neprecētiem.

Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka Francijas valstspiederīgie, kas noslēguši civilo 
partnerattiecību vienošanos Apvienotajā Karalistē, var noslēgt PACS Francijā un ka 
Nīderlandē noslēgtās viendzimuma laulības ir pilnībā atzītas Francijā. Viņš uzskata, ka tiek 
diskriminēti Lielbritānijas valstspiederīgie, jo īpaši viendzimuma pāri no šīs valsts, un prasa 
sniegt paskaidrojumu.

Komisijas komentāri

Komisija ir pieņēmusi zināšanai problēmas, ar kurām ir saskārušies Lielbritānijas pilsoņi, kas 
dzīvo Francijā un ir noslēguši civilo partnerattiecību vienošanos Apvienotajā Karalistē, un 
kuras nozīmē, ka šīs partnerattiecības neatzīst kā tiek atzītas Francijā noslēgtas civilattiecības, 
un ka turklāt partneriem tiek likti šķēršļi noslēgt Civilās solidaritātes paktu šajā valstī. 

Pašlaik nav tādu Kopienas tiesību aktu, kas paredz atzīt civilās partnerattiecības Eiropas 
Savienībā. Tādēļ risināt šo jautājumu un lemt par civilajām partnerattiecībām, kas noslēgtas 
citās dalībvalstīs, ir katras dalībvalsts ziņā. Īstenojot šīs pilnvaras, dalībvalstīm tomēr ir 
jāievēro Kopienas tiesību akti. Situācija, kurā ir nonācis lūgumraksta iesniedzējs, varētu 
aktualizēt jautājumus attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši diskriminācijas aizlieguma 
principu valstspiederības dēļ un Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām brīvi uzturēties citā 
dalībvalstī. Komisija 2009. gada 27. aprīlī par šo jautājumu uzrakstīja vēstuli zīmogglabātājai, 
tieslietu ministrei Rachida Dati. 

Komisija atzinīgi vērtē to, ka Nacionālā Asambleja šā gada 28. aprīlī galīgi pieņēma tiesību 
akta priekšlikumu atzīt Francijā ārvalstnieku partnerattiecības. 

Slēdziens

Šķiet, ka Francijas iestādes ir atrisinājušas situāciju, kurā tika pārkāptas lūgumraksta 
iesniedzēja tiesības."


