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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0829/2008 dėl numanomos diskriminacijos dėl pilietybės 
Didžiojoje Britanijoje galiojančios registruotos partnerystės nepripažinimo 
Prancūzijoje pagrindu, kurią pateikė Didžiosios Britanijos pilietis Fernando 
Soares

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina Prancūzijoje patiriąs diskriminaciją, nes nepripažįstama 
registruotos partnerystės sutartis, 2007 m. spalio mėn. jo ir mirusio partnerio sudaryta 
Didžiojoje Britanijoje. Pasak peticijos pateikėjo, dėl tokio nepripažinimo jis buvo priverstas 
parduoti nuosavybės teise priklausiusį turtą Prancūzijoje, įsigytą kartu su mirusiu partneriu, ir 
kaip mokesčius sumokėti šešiasdešimt procentų jo vertės. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
Jungtinė Karalystė pripažįsta prancūzišką Civilinį solidarumo paktą (PACS), ir mano, kad 
Prancūzija lygiai taip pat turėtų pripažinti Didžiojoje Britanijoje registruotą partnerystę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas, Anglijos pilietis, 2007 m. sudarė anglišką registruotos partnerystės 
sutartį su savo gyvenimo draugu, mirusiu 2008 m. kovo mėn. 2003 m. spalio mėn. pora 
Prancūzijoje įsigijo namą, kurį vėliau peticijos pateikėjo gyvenimo draugas jam paliko 
testamentu.

Peticijos pateikėjas turėtų sumokėti Prancūzijos mokesčių tarnyboms labai didelius 
nuosavybės perdavimo mokesčius, kurių jis neišgali susimokėti, todėl gali būti priverstas 
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palikti tą namą. Toks labai didelis mokestis turėtų būti mokamas dėl to, kad Prancūzijoje 
angliška partnerystė nepripažįstama ir neprilyginama prancūziškai partnerystei (PACS –
civiliniam solidarumo paktui), kuri padėtų išvengti tokio didelio apmokestinimo vienam 
partneriui perleidžiant turtą kitam, o Anglijoje poros, sudariusios civilinio solidarumo paktą, 
naudotųsi angliškai partnerystei taikomomis įstatymų nuostatomis.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Prancūzijos valdžios institucijų atsisakymas leisti porai, 
sudariusiai anglišką partnerystės susitarimą, naudotis lengvatomis, taikomomis prancūziškai 
partnerystei, esąs jo diskriminavimas dėl pilietybės, ir kad visos Europos Sąjungos valstybės 
narės, kurių teisėje numatoma partnerystė, turėtų pripažinti partnerystes, sudarytas kitose 
valstybėse narėse, neatsižvelgdamos į pilietybę.

Vertinimas ir pastabos

Komisija jau kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas dėl sunkumų, su kuriais Prancūzijoje 
susiduria Didžiosios Britanijos piliečiai, Didžiojoje Britanijoje sudarę registruotos 
partnerystės sutartis, kurie negali nei pasiekti savo partnerystės pripažinimo Prancūzijoje, nei 
sudaryti civilinio solidarumo pakto, nes nėra viengungiai. Ji pabrėžė, kad tokios padėties 
poveikis asmeninėje, administracinėje, turtinėje ir ekonominėje plotmėje galėtų kliudyti 
Europos Sąjungos piliečiams visateisiškai naudotis savo teise gyventi Prancūzijoje. Be to, ji 
nurodė, kad dėl tokių sunkumų kiltų klausimų dėl Bendrijos teisės, būtent dėl diskriminacijos 
draudimo principo dėl pilietybės ir dėl ES piliečių teisės laisvai gyventi kitos valstybės narės 
teritorijoje.

Siekdama pašalinti šiuos sunkumus, Nacionalinė Asamblėja 2009 m. balandžio 28 d. priėmė 
Civilinio kodekso pakeitimą (515-7-1 straipsnį), pagal kurį „įregistruotos partnerystės 
sudarymo sąlygoms ir padariniams bei jos panaikinimo priežastims ir padariniams taikomos 
valstybės, kurios institucija ją įregistravo, pagrindinės nuostatos“1. Komisija neprivalo 
aiškinti šios nacionalinės teisės nuostatos; vis dėlto parengiamieji darbai rodo, kad tokiu 
pakeitimu siekta padaryti galą sunkumams, su kuriais susiduria peticijos pateikėjas. 
Atsakymas, kurį peticijos pateikėjas gavo iš Prancūzijos mokesčių institucijų, nedera su tokiu 
tikslu.

Išvada

Siekdama, kad nurodytas atvejis būtų nagrinėjamas toliau, Komisija norėtų sužinoti, ar per 
praėjusį laikotarpį peticijos pateikėjas dar kreipėsi į Prancūzijos institucijas ir ar jos patvirtino 
savo priimtą poziciją. Šiuo tikslu Komisija raštu kreipėsi į tiesiogiai su ja susisiekusį peticijos 
pateikėją.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„2009 m. spalio 29 d. Komisija susisiekė su Prancūzijos valdžios institucijomis norėdama 
joms pranešti, kad ES piliečių skundai, kuriuos Komisija tebegauna, rodo, jog dar kyla su 
mokesčių taikymu susijusių sunkumų. Ji pabrėžė, kad Prancūzijos valdžios institucijoms 
svarbu įsitikinti, ar pakeitus Prancūzijos teisės aktus padarytas poveikis.
                                               
1 Pakeitimas 2009 m. gegužės 13 d. paskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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Komisija toliau atidžiai stebės, kaip taikomas Prancūzijos civilinio kodekso 515-7-1 
straipsnis, pakeistas Prancūzijos administracinės valdžios institucijų.“


