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Tárgy: A Fernando Soares, brit állampolgár által benyújtott, 0829/2008. számú 
petíció a Franciaországban a brit bejegyzett élettársi viszony elismerésének 
megtagadásával összefüggésben az állampolgárság alapján történő állítólagos 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy megkülönböztetést alkalmaznak vele szemben 
Franciaországban, ahol nem ismerik el az időközben elhunyt partnerével 2007 októberében 
Nagy-Britanniában kötött, bejegyzett élettársi viszonyát. A petíció benyújtója szerint ezen 
elismerés megtagadása azt eredményezte, hogy kénytelen volt értékesíteni az elhunyt 
élettársával közösen vásárolt franciaországi ingatlanát, és értékének 60 százalékát illeték 
formájában kifizetni. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Egyesült Királyság elismeri a 
francia hivatalos élettársi egyezséget (PACS), és úgy véli, hogy Franciaországnak 
hasonlóképpen kellene eljárnia a brit bejegyzett élettársi viszony esetében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 10. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

„A petíció benyújtója, aki angol állampolgár, 2007. októberben Nagy-Britanniában bejegyzett 
élettársi viszonyt kötött a partnerével, aki 2008. márciusban elhunyt. A pár 2003 októberében 
vásárolt egy házat Franciaországban, amelyet a petíció benyújtójának élettársa végrendeletileg
a petíció benyújtójára hagyott.
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A petíció benyújtójának a francia adóhatóságnak jelentős tulajdonátruházási illetéket kellene 
fizetnie, amelyet nem tud vállalni, és csak úgy tudna kifizetni, ha megválik a háztól. Ez a 
magas illeték állítása szerint abból adódik, hogy a brit élettársi viszonyt Franciaországban 
nem ismerik el, és nem sorolják a francia hivatalos élettársi szerződéssel (PACS) azonos 
kategóriába, amely mentesít e magas illeték megfizetése alól az élettársak közötti 
vagyonátruházás esetén, míg Nagy-Britanniában a francia hivatalos élettársi szerződést kötött 
párok élvezhetik az angol élettársi viszonyra vonatkozó jogszabályok előnyeit.

A petíció benyújtója szerint állampolgárságon alapuló megkülönböztetést jelent az, hogy a 
francia hatóságok nem engedélyezik a brit élettársi viszonyt kötött pároknak, hogy a francia 
élettársi viszony előnyeit élvezhessék, és úgy gondolja, hogy az Unió valamennyi 
tagállamának, amely rendelkezik élettársi viszonyra vonatkozó jogszabályokkal, el kellene 
ismernie a más tagállamokban kötött élettársi viszonyt, az állampolgárságtól függetlenül.

Értékelés és észrevételek

A Bizottság már megkereste a francia hatóságokat az Egyesült Királyságban bejegyzett 
élettársi viszonyt kötött brit állampolgárok Franciaországban felmerült problémája ügyében, 
akiknek sem az élettársi viszonyát nem ismerik el Franciaországban, sem francia hivatalos 
élettársi szerződést nem köthetnek, mivel nem hajadonok illetve nőtlenek. Hangsúlyozta, 
hogy egy ilyen helyzetnek a személyi, közigazgatási, vagyoni vagy akár gazdasági téren 
kifejtett hatása akadályozhatja az Unió érintett polgárait tartózkodási joguk szabad 
gyakorlásában Franciaországban. Azt is megjegyezte a Bizottság, hogy e nehézségek a 
közösségi joggal összefüggő kérdéseket is felvetnek, mindenekelőtt az állampolgárság alapján 
gyakorolt megkülönböztetés tilalmának elvével és az uniós polgárok másik tagállam területén 
való szabad tartózkodásának jogával kapcsolatban. 

E problémák megoldása érdekében a Francia Nemzetgyűlés 2009. április 28-án elfogadta a 
polgári törvénykönyv módosítását (új 515-7-1. cikk), melynek értelmében „a bejegyzett 
élettársi viszony létesítésének feltételei és következményei, valamint e viszony felbontásának 
okai és következményei azon tagállam anyagi jogi rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, 
amelynek hatósága azt bejegyzi.”1. A Bizottságnak nem feladata e nemzeti rendelkezés 
értelmezése, azonban az előkészítő munkálatokból következik, hogy egy ilyen jellegű 
módosításnak a petíció benyújtójának esetével azonos jellegű problémák megoldása volt a 
célja. A francia adóhatóság által a petíció benyújtójának adott válasz tehát úgy tűnik, nem 
koherens e célkitűzéssel. 

Következtetés

Az ügy további vizsgálata érdekében a Bizottság szeretné tudni, hogy a petíció benyújtója 
időközben eljárt-e újra a francia hatóságoknál, és azok megerősítették-e az állásfoglalásukat. 
A Bizottság ezért levelet írt a petíció benyújtójának, aki közvetlenül megkereste a 
Bizottságot.”

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.
                                               
1 A Francia Közlönyben 2009. május 13-án közzétett módosítás.
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A Bizottság 2009. október 29-én felvette a kapcsolatot a francia hatóságokkal, és tájékoztatta 
az utóbbiakat, hogy a Bizottsághoz az uniós polgárok részéről továbbra is beérkező panaszok 
alapján a szabályok alkalmazásának adóügyi vonatkozásai változatlanul problematikusak. A 
Bizottság hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a francia hatóságok biztosítsák, hogy a 
francia jogszabályok megváltoztatása maradéktalanul kifejtse hatását.

A Bizottság a jövőben is szorosan figyelemmel kíséri a francia polgári törvénykönyv 
módosított 515-7-1 cikkének a francia közigazgatási hatóságok által történő alkalmazását.


