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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0829/2008, του Fernando Soares, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας στο πλαίσιο μη 
αναγνώρισης στη Γαλλία του βρετανικού αστικού συμφώνου συμβίωσης 
(Civil Partnership)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι υφίσταται διακριτική μεταχείριση στη Γαλλία, όπου δεν 
αναγνωρίζεται το βρετανικό αστικό σύμφωνο συμβίωσης το οποίο σύναψε με τον 
αποθανόντα σύντροφό του τον Οκτώβριο του 2007. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτή η μη 
αναγνώριση τον οδήγησε να πουλήσει αναγκαστικά ιδιοκτησία του στη Γαλλία, την οποία 
απέκτησε από κοινού με τον αποθανόντα σύντροφό του και να καταβάλει το 60% της αξίας 
της σε φόρους. Ο αναφέρων διατείνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει το γαλλικό 
αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης (PAC) και θεωρεί ότι η Γαλλία οφείλει να πράξει το ίδιο ως 
προς το βρετανικό αστικό σύμφωνο συμβίωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, άγγλος πολίτης, σύναψε τον Οκτώβριο του 2007 ένα αγγλικό αστικό σύμφωνο 
συμβίωσης με τον σύντροφό του, ο οποίος απεβίωσε τον Μάρτιο του 2008. Το ζευγάρι είχε 
αγοράσει τον Οκτώβριο του 2003 μια οικία στη Γαλλία, και ο σύντροφος του αναφέροντος 
τού το κληροδότησε με τη διαθήκη του. 

Ο αναφέρων υποχρεούται να καταβάλει στις γαλλικές φορολογικές υπηρεσίες πολύ υψηλά 
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τέλη μεταβίβασης περιουσίας, στα οποία δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, κάτι που θα τον 
οδηγήσει να αποχωριστεί αυτό το οίκημα. Αυτή η πολύ υψηλή φορολογική υποχρέωση 
οφείλεται στο γεγονός ότι στη Γαλλία το αγγλικό σύμφωνο δεν αναγνωρίζεται και δεν 
θεωρείται ισότιμο με το γαλλικό σύμφωνο (το PACS - pacte civil de solidarité, αστικό 
σύμφωνο αλληλεγγύης), κάτι που θα επέτρεπε να αποφύγει ο αναφέρων αυτήν τη βαριά 
φορολογία για μεταβίβαση αγαθού μεταξύ συντρόφων, ενώ στην Αγγλία τα ζευγάρια που 
έχουν δεσμευτεί βάσει του PACS επωφελούνται από τις νομικές διατάξεις που προβλέπονται 
από το αγγλικό σύμφωνο.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η άρνηση των γαλλικών αρχών να παράσχουν τα προνόμια που 
προβλέπονται στο γαλλικό σύμφωνο σε ένα ζευγάρι που έχει συνάψει αγγλικό σύμφωνο, 
συνιστά διάκριση λόγω ιθαγένειας, και ότι όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης στων οποίων τη 
νομοθεσία προβλέπεται σύμφωνο αυτού του είδους θα έπρεπε να αναγνωρίζουν τα σύμφωνα 
που έχουν συναφθεί στα άλλα κράτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιθαγένεια.

Αξιολόγηση και σχόλια

Η Επιτροπή έχει ήδη παρέμβει στις γαλλικές αρχές για το θέμα των δυσχερειών που 
αντιμετωπίζουν στη Γαλλία οι βρετανοί πολίτες που έχουν συνάψει αστικό σύμφωνο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να επωφεληθούν από την αναγνώρισή του 
στη Γαλλία ούτε να συνάψουν αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης εφόσον δεν είναι εργένηδες. Η 
Επιτροπή επίσης υπογράμμισε ότι ο αντίκτυπος μιας τέτοιας κατάστασης σε προσωπικό, 
διοικητικό, κληρονομικό ή ακόμη και οικονομικό επίπεδο, θα μπορούσε να εμποδίσει τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες της Ένωσης να απολαύουν πλήρως του δικαιώματος διαμονής τους 
στη Γαλλία. Επίσης ανέφερε ότι οι εν λόγω δυσχέρειες θέτουν ζητήματα σε σχέση με το 
κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που 
εισάγονται λόγω ιθαγένειας και το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους. 

Προκειμένου να επιλύσει τις εν λόγω δυσχέρειες, η γαλλική εθνοσυνέλευση ενέκρινε στις 28 
Απριλίου 2009 μια τροποποίηση του αστικού κώδικα (νέο άρθρο 515-7-1) δυνάμει του 
οποίου «οι συνθήκες σύναψης και τα αποτελέσματα ενός καταχωρημένου αστικού συμφώνου 
όπως και οι αιτίες και οι συνέπειες της λύσης του διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του 
κράτους στο οποίο ανήκει η αρχή η οποία προέβη στην καταχώρηση»1. Δεν εναπόκειται στην 
Επιτροπή να ερμηνεύσει αυτήν την εθνική διάταξη, ωστόσο, προκύπτει από 
προπαρασκευαστικές εργασίες ότι μια τέτοια τροποποίηση υποτίθεται ότι θα θέσει τέλος στις 
δυσχέρειες τις οποίες αντιμετωπίζει ο αναφέρων. Η απάντηση που έλαβε ο αναφέρων από τις 
γαλλικές φορολογικές αρχές φαίνεται επομένως πως δεν συνάδει με τον εν λόγω στόχο. 

Συμπέρασμα

Προκειμένου να συνεχίσει την εξέταση της εν λόγω υπόθεσης, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να 
μάθει αν ο αναφέρων προέβη στο μεταξύ σε νέα διαβήματα στις γαλλικές αρχές και αν 
επιβεβαιώθηκε η θέση που έλαβαν. Προς τούτο, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στον 
αναφέροντα, ο οποίος επίσης επικοινώνησε μαζί της απευθείας.

                                               
1 Τροποποίηση που δημοσιεύθηκε στις 13 Μαΐου 2009 στην Επίσημη Εφημερίδα.
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4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις γαλλικές αρχές στις 29 Οκτωβρίου 2009 προκειμένου να τις 
ενημερώσει ότι οι καταγγελίες πολιτών της Ένωσης που η Επιτροπή εξακολουθεί να 
λαμβάνει αποκαλύπτουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες όσον αφορά την 
εφαρμογή σε φορολογικό επίπεδο. Επεσήμανε ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουν οι 
γαλλικές αρχές ότι η τροποποίηση της γαλλικής νομοθεσίας παράγει πλήρη αποτελέσματα.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του άρθρου 515-7-
1 του γαλλικού αστικού κώδικα όπως τροποποιήθηκε από τις γαλλικές διοικητικές αρχές.


