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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1052/2008, którą złożył Aldwyn Llewelyn (Wielka Brytania), 
w sprawie praw związanych z umowami dotyczącymi konkubinatu we 
Francji (PACS) i Wielkiej Brytanii (partnerstwa cywilne) 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję i jego partner zawarli umowę partnerstwa cywilnego w Wielkiej Brytanii 
i mieszkają we Francji. Jednak we Francji nie posiadają oni takich samych praw, co pary, 
które zawarły PACS, a szczególnie praw dotyczących opodatkowania. Natomiast w Wielkiej 
Brytanii PACS został zrównany z umową partnerstwa cywilnego. Według składającego 
petycję konwencja w sprawie podwójnego opodatkowania podpisana przez Francję i Wielką 
Brytanię zawiera art. 25, na mocy którego nie jest dopuszczalne traktowanie obywateli 
brytyjskich w inny sposób niż obywateli francuskich w kontekście opodatkowania, jeżeli 
znajdują się oni w takiej samej sytuacji. Jednak składający petycję twierdzi, iż władze 
francuskie nie uważają, że art. 25 ma zastosowanie. Składający petycję i jego partner nie 
mogą zawrzeć PACS, ponieważ podpisali już umowę partnerstwa cywilnego, a jej 
unieważnienie nie jest prostą sprawą. Francja nie uznaje partnerstwa cywilnego, a tym samym 
francuskie władze podatkowe traktują składającego petycję i jego partnera jako osoby stanu 
wolnego. Składający petycję zauważa również, że obywatele francuscy żyjący w cywilnych 
związkach partnerskich w Wielkiej Brytanii mogą również zawrzeć PACS we Francji. 
Podobnie holenderskie małżeństwa homoseksualne wydają się być w pełni uznawane we 
Francji. Składający petycję uważa, że stanowi to dyskryminację i domaga się wyjaśnień.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 15 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.
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Składający petycję, obywatel brytyjski, związał się ze swoim partnerem brytyjską umową 
partnerstwa cywilnego i aktualnie mieszka we Francji, gdzie umowa ta nie została uznana. 
Składający petycję i jego partner nie korzystają we Francji z praw, które przysługują parom, 
które zawarły PACS (francuska umowa partnerstwa cywilnego), w szczególności 
w dziedzinie podatków. Tymczasem w Wielkiej Brytanii PACS został zrównany z umową 
partnerstwa cywilnego.

Według składającego petycję art. 25 konwencji w sprawie podwójnego opodatkowania 
zawartej między Francją i Wielką Brytanią stanowi, że nie jest dopuszczalne traktowanie 
obywateli brytyjski w inny sposób niż obywateli francuskich w kontekście opodatkowania, 
jeżeli znajdują się oni w takiej samej sytuacji. Według składającego petycję władze francuskie 
nie uznają brytyjskiej umowy partnerstwa cywilnego i odmawiają mu i jego partnerowi 
możliwości korzystania z udogodnień przewidzianych przez PACS, a jednocześnie 
uniemożliwiają im zawarcie PACS z uwagi na fakt, że są oni już związani brytyjską umową 
partnerstwa cywilnego. Z tego względu składający petycję i jego partner uznawani są przez 
francuską administrację podatkową za osoby stanu wolego.

Składający petycję zauważa również, że obywatele francuscy żyjący w cywilnych związkach 
partnerskich w Wielkiej Brytanii mogą również zawrzeć PACS we Francji oraz że 
holenderskie małżeństwa homoseksualne są w pełni uznawane we Francji. Składający petycję 
uważa, że stanowi to dyskryminację obywateli Wielkiej Brytanii, zwłaszcza brytyjskich par 
homoseksualnych, i domaga się wyjaśnień.

Uwagi Komisji

Komisja zapoznała się z trudnościami, z jakimi borykają się zamieszkali we Francji 
obywatele brytyjscy, którzy zawarli umowę partnerstwa cywilnego w Wielkiej Brytanii, 
w zakresie, w jakim umowa ta jako taka nie będąc uznawana we Francji jest niemniej jednak 
przeszkodą do zawarcia umowy konkubinatu we Francji. 

Obecnie nie istnieją przepisy wspólnotowe, które przewidywałyby wzajemne uznawanie 
umów partnerstwa cywilnego w Unii Europejskiej. Regulowanie tej kwestii oraz decydowanie 
o uznawaniu umów partnerstwa cywilnego zawartych w innych państwach członkowskich 
należy zatem do samych państw członkowskich. Jednakże korzystając z tych uprawnień 
państwa członkowskie powinny przestrzegać prawa wspólnotowego. Sytuacja, w której 
znajduje się składający petycję, może dotykać kwestii związanych z prawem wspólnotowym, 
zwłaszcza z zasadą zakazu dyskryminacji ze względu na narodowość oraz z przysługującym 
obywatelom UE prawem swobodnego pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego. 
Komisja skierowała w tej kwestii w dniu 27 kwietnia 2009 r. pismo do strażniczki pieczęci, 
minister sprawiedliwości Rachidy Dati. 

Komisja przyjmuje z zadowoleniem ostateczne przyjęcie w dniu 28 kwietnia br. przez 
Zgromadzenie Narodowe wniosku w sprawie ustawy dotyczącej uznawania we Francji umów 
partnerstwa zawartych za granicą.

Podsumowanie
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Wydaje się, że sytuacja, w związku z którą ucierpiał składający petycję, została uregulowana 
przez władze francuskie.


