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Temats: Lūgumraksts Nr. 0829/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Fernando Soares, par iespējamo diskrimināciju valstspiederības dēļ saistībā ar 
Apvienotās Karalistes civilās partnerības neatzīšanu Francijā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš Francijā tiekot diskriminēts, jo šeit netiek atzīta 
viņa un viņa nelaiķa partnera 2007. gada oktobrī Apvienotajā Karalistē noslēgtā civilā 
partnerība. Atsaucoties uz lūgumraksta iesniedzēja teikto, šīs neatzīšanas rezultātā viņš bija 
spiests pārdot īpašumu Francijā, kuru viņš bija iegādājies kopā ar savu nelaiķa partneri, un 
samaksāt nodokli sešdesmit procentu apjomā no tā vērtības. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, 
ka Apvienotā Karaliste atzīst Francijas civiltiesiskās solidaritātes paktu (PACS) un uzskata, ka 
Francijai būtu tāpat jārīkojas ar Apvienotās Karalistes civilo partnerību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs, Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, 2007. gada oktobrī 
noslēdza Apvienotās Karalistes civilo partnerību ar savu draugu, kas 2008. gada martā 
nomira. Pāris 2003. gada oktobrī nopirka māju Francijā, un lūgumraksta iesniedzēja draugs 
testamentā to esot atstājis viņam. 

Lūgumraksta iesniedzējam esot vajadzējis maksāt nodokļu dienestiem ievērojamu īpašuma 
nodošanas maksu, ko viņš nevarējis samaksāt, tāpēc piespiedu kārtā viņam vajadzēja šķirties 
no šīs mājas. Šī aplikšana ar ļoti augstu nodokli esot tāpēc, ka Francijā Apvienotās Karalistes 
partnerība neesot atzīta un pielīdzināta Francijas partnerībai (PACS, civiltiesiskās solidaritātes 
pakts), kas ļautu nemaksāt šo lielo nodokli īpašuma nodošanai starp partneriem, savukārt 
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Apvienotajā Karalistē uz pāriem, kas noslēguši PACS, attiektos tiesību normas, kas paredzētas 
Apvienotās Karalistes partnerībai.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Francijas varas iestāžu atteikums pārim, kas noslēdzis 
Apvienotās Karalistes partnerību, izmantot Francijas partnerībai paredzētās priekšrocības ir 
diskriminācija valstspiederības dēļ un ka visām dalībvalstīm, kuru tiesību aktos ir iekļauta 
partnerība, vajadzētu atzīt partnerības, kas noslēgtas citās valstīs, neskatoties uz 
valstspiederību.

Novērtējums un komentāri

Komisija jau ir vērsusies pie Francijas varas iestādēm saistībā ar grūtībām, ar ko Francijā 
saskaras Apvienotās Karalistes valstspiederīgie, kas civilo partnerību noslēguši Apvienotajā 
Karalistē un kas nevar izmantot tās atzīšanas priekšrocības Francijā, ne arī noslēgt 
civiltiesiskās solidaritātes paktu, jo nav neprecējušies. Tā uzsvēra, ka šādas situācijas ietekme 
personīgajā, administratīvajā, patrimoniālajā un arī ekonomiskajā ziņā kavē attiecīgos 
Savienības pilsoņus pilnībā izmantot savas uzturēšanās tiesības Francijā. Tā arī norādīja, ka 
šīs grūtības rada jautājumus attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši uz diskriminācijas 
aizlieguma, kas veikta valstspiederības dēļ, principu un uz pilsoņu tiesībām brīvi uzturēties 
citas dalībvalsts teritorijā.

Lai atrisinātu šīs problēmas, 2009. gada 28. aprīlī Nacionālā asambleja pieņēma grozījumu 
civilkodeksā (jauns, 515-7-1. pants), saskaņā ar kuru „reģistrētas partnerības veidošanas 
nosacījumi un sekas, kā arī tās pārtraukšanas cēloņi un sekas ir pakļauti tās valsts autoritātes 
materiālajiem noteikumiem, kas to ir reģistrējusi”1. Komisijas kompetencē nav interpretēt šos 
valsts noteikumus, taču no sagatavošanās darba izriet, ka šāds grozījums, domājams, izbeigs 
tāda veida grūtības, ar kādām ir saskāries lūgumraksta iesniedzējs. Tātad atbilde, ko 
lūgumraksta iesniedzējs saņēma no Francijas nodokļu iestādēm, šķiet, nesaskan ar šo mērķi.

Secinājumi

Lai turpinātu šī gadījuma pārbaudi, Komisija vēlētos zināt, vai pa šo laiku lūgumraksta 
iesniedzējs Francijas varas iestādēs ir veicis jaunus pasākumus un vai to ieņemtā pozīcija tika 
apstiprināta. Tādēļ Komisija uzrakstīja lūgumraksta iesniedzējam, kas ar to bija sazinājies arī 
tieši.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„2009. gada 29. oktobrī Komisija sazinājās ar Francijas varas iestādēm, lai informētu par 
Savienības pilsoņu sūdzībām, ko Komisija joprojām saņem un kas atklāj, ka vēl aizvien 
pastāv problēmas ar nodokļu piemērošanu. Tā uzsver, ka Francijas varas iestādēm ir svarīgi 
nodrošināt, lai izmaiņas Francijas tiesību aktos sniegtu nepieciešamo rezultātu.

Komisija turpinās uzraudzīt, kā tiek piemērots administratīvo iestāžu grozītais Francijas 
civilkodeksa 515-7-1. pants.”

                                               
1 Grozījums 2009. gada 13. maijā publicēts Oficiālajā Vēstnesī.


