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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0829/2008, imressqa minn Fernando Soares, ta’ nazzjonalità 
Britannika, dwar allegata diskriminazzjoni minħabba nazzjonalità f’rabta 
man-nuqqas ta’ rikonoxximent fi Franza tas-Sħubija Ċivili Britannika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li se jkun iddiskriminat fi Franza fejn mhix rikonoxxuta s-Sħubija 
Ċivili Britannika li daħlu fiha huwa u s-sieħeb tiegħu, illum mejjet, f’Ottubru 2007. Skont il-
petizzjonant, minħabba dan in-nuqqas ta’ rikonoxximent huwa kien imġiegħel ibiegħ 
proprjetà fi Franza akkwistata flimkien mas-sieħeb tiegħu, illum mejjet, u jħallas sittin fil-
mija tal-valur tagħha bħala taxxa. Il-petizzjonant isostni li r-Renju Unit jirrikonoxxi l-patt 
Franċiż ta’ solidarjetà ċivili (PAC) u jqis li Franza għandha tagħmel l-istess dwar is-Sħubija 
Ċivili Britannika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-ewwel ta’ Settembru 2009.

“Il-petizzjonant, ċittadin Ingliż, f’Ottubru 2007 daħal fi sħubija ċivili Ingliża mas-sieħeb 
tiegħu, li miet f’Marzu 2008. F’Ottubru 2003, il-koppja kienet xtrat dar fi Franza u sieħeb il-
petizzjonant kien se jħallihielu fit-testment. 

Il-petizzjonant se jkollu jħallas spejjeż kbar ħafna ta’ trażmissjoni tal-proprjetà lis-servizzi 
fiskali Franċiżi, spejjeż li huwa ma jistax jaffronta, u dan se jġiegħlu jħalli din id-dar. Din it-
taxxa għolja ħafna hija dovuta għall-fatt li fi Franza s-sħubija Ingliża mhijiex rikonoxxuta u 
mhux meqjusa bħas-sħubija Franċiża (il-PAC jew il-patt ċivili ta’ solidarjetà), li kieku 
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jippermetti li tiġi evitata din it-taxxa daqshekk kbira meta ssir it-trażmissjoni ta’ beni bejn is-
sieħba, filwaqt li fl-Ingilterra l-koppji li qegħdin f’PAC jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet 
legali previsti mis-sħubija Ingliża.

Il-petizzjonant isostni li r-rifjut tal-awtoritajiet Franċiżi li jippermettu lil koppja li tkun daħlet 
fi sħubija Ingliża tibbenefika mill-vantaġġi previsti mis-sħubija Franċiża jikkostitwixxi 
diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, u li l-Istati Membri kollha tal-Unjoni li fil-
leġiżlazzjoni tagħhom jipprevedu sħubija għandhom jirrikonoxxu s-sħubiji li jkunu saru fl-
Istati l-oħra, mingħajr ma tiġi kkunsidrata n-nazzjonalità.

Evalwazzjoni u kummenti

Il-Kummissjoni diġà tkellmet mal-awtoritajiet Franċiżi rigward id-diffikultajiet li jiltaqgħu 
magħhom fi Franza ċ-ċittadini Britanniċi li daħlu fi sħubija ċivili fir-Renju Unit u li la jistgħu 
jibbenefikaw mir-rikonoxximent tagħha fi Franza u lanqas jistgħu jidħlu f’PAC minħabba li 
mhumiex persuni waħedhom. Hija enfasizzat li l-impatt ta’ sitwazzjoni bħal din fuq il-livelli 
professjonali, amministrattiv, patrimonjali kif ukoll dak ekonomiku jkun ta’ natura li ma 
jippermettix liċ-ċittadini konċernati tal-Unjoni li jgawdu għalkollox mid-dritt tagħhom li 
jirresiedu fi Franza. Hija qalet ukoll li dawn id-diffikultajiet iqajmu mistoqsijiet rigward il-liġi 
Komunitarja, b’mod partikolari rigward il-prinċipju tal-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni 
abbażi tan-nazzjonalità u d-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li jirresiedu b’mod ħieles fit-territorju 
ta’ Stat Membru ieħor. 

Sabiex issolvi dawn id-diffikultajiet, l-Assemblea Nazzjonali fit-28 ta’ April 2009 adottat 
emenda tal-Kodiċi Ċivili (Artikolu ġdid 515-7-1) li tgħid li l-kundizzjonijiet tal-formazzjoni u 
l-effetti ta’ sħubija li tiġi rreġistrata kif ukoll il-kawżi u l-effetti tat-taħlil tagħha huma suġġetti 
għad-dispożizzjonijiet sostantivi tal-Istat tal-awtorità li tagħmel ir-reġistrazzjoni tagħha1. 
Mhijiex kompetenza tal-Kummissjoni li tinterpreta din id-dispożizzjoni nazzjonali, 
madankollu, mill-ħidma preparatorja jirriżulta li tali emenda kienet mistennija ttemm id-
diffikultajiet bħal dawk li qed jaffronta l-petizzjonant. It-tweġiba li l-petizzjonant irċieva mill-
awtoritajiet fiskali Franċiżi għaldaqstant tidher mhux koerenti ma’ dan l-objettiv. 

Konklużjoni

Sabiex tkompli tanalizza dan il-każ speċifiku, il-Kummissjoni tixtieq tkun taf jekk il-
petizzjonant sadattant ħax passi ġodda mal-awtoritajiet Franċiżi u jekk il-pożizzjoni li ħadu 
ġietx ikkonfermata. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni kitbet lill-petizzjonant li wkoll kien 
ikkuntattjaha direttament.”

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Franċiżi fid-29 ta’ Ottubru sabiex tinfurmahom li 
l-ilmenti taċ-ċittadini tal-Unjoni, ilmenti li l-Kummissjoni għadha qed tirċievi, juru li 
għadhom jeżistu diffikultajiet ta’ applikazzjoni fil-livell tat-taxxa. Hija enfasizzat l-
importanza għall-awtoritajiet Franċiżi biex jassiguraw li l-bidla fil-leġiżlazzjoni Franċiża  
jkollha l-effetti kollha meħtieġa.
                                               
1              Emenda ppubblikata fit-13 ta’ Mejju 2009 fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Il-Kummissjoni se tkompli ssegwi mill-qrib l-applikazzjoni tal-Artikolu 515-7-1 tal-Kodiċi 
Ċivili Franċiża kif emendata mill-awtoritajiet amministrattivi Franċiżi.


