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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0829/2008, adresată de Fernando Soares, de cetățenie britanică, 
privind presupusa discriminare pe criterii de naționalitate în cazul 
nerecunoașterii în Franța a parteneriatului civil britanic

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pretinde că face obiectul unei discriminări în Franța, unde parteneriatul civil 
britanic, în care el și partenerul său, în prezent decedat, au intrat în octombrie 2007, nu este 
recunoscut. Potrivit petiționarului, această nerecunoaștere l-a obligat să vândă o proprietate 
franceză achiziționată împreună cu partenerul său decedat, fiind necesară plata unei taxe de 
șaizeci procente din valoarea sa. Petiționarul susține că Marea Britanie recunoaște pactul civil 
de solidaritate francez (PAC) și consideră că Franța ar trebui să procedeze similar în cazul 
parteneriatului civil britanic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2010

Petiționarul, cetățean englez, a încheiat în octombrie 2007 un parteneriat civil englez cu 
partenerul său, care a decedat în martie 2008. Cuplul cumpărase în octombrie 2003 o casă în 
Franța, iar partenerul petiționarului i-ar fi lăsat-o moștenire acestuia prin testament. 

Petiționarul ar trebui să plătească serviciilor fiscale franceze taxe de succesiune foarte 
ridicate, pe care nu le poate achita, ceea ce l-ar constrânge să renunțe la casa respectivă. 
Această taxare fiscală foarte ridicată are drept cauză faptul că parteneriatul englez nu ar fi 
recunoscut în Franța și asimilat parteneriatului francez (PACS sau pact civil de solidaritate), 
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lucru care ar permite evitarea acestei taxe consistente în momentul transmisiunii unui bun 
între parteneri, în timp ce în Anglia cuplurile angajate într-un PACS ar beneficia de 
dispozițiile legale prevăzute de parteneriatul englez.

Petiționarul susține că refuzul autorităților franceze de a permite ca un cuplu care a încheiat 
un parteneriat englez să beneficieze de avantajele prevăzute de parteneriatul francez ar 
constitui o discriminare pe bază de naționalitate și că toate statele membre ale Uniunii 
Europene care prevăd în legislația acestora un parteneriat ar trebui să recunoască 
parteneriatele încheiate în alte state membre fără să ia în considerare naționalitatea.

Evaluare și observații

Comisia a intervenit deja pe lângă autoritățile franceze în legătură cu dificultățile cu care se 
confruntă în Franța cetățenii britanici care au încheiat un parteneriat civil în Regatul Unit și 
care nu pot nici să beneficieze de recunoașterea acestuia în Franța, nici să încheie un pact civil 
de solidaritate întrucât nu sunt celibatari. Comisia a subliniat că impactul unei astfel de situații 
pe plan personal, administrativ, patrimonial sau chiar economic ar fi de natură să împiedice 
cetățenii în cauză ai Uniunii să se bucure pe deplin de dreptul acestora de a locui în Franța. De 
asemenea, Comisia a precizat că aceste dificultăți ar ține de chestiuni legate de dreptul 
comunitar, în special de principiul interzicerii discriminării pe motiv de naționalitate și de 
dreptul cetățenilor Uniunii la liberă ședere pe teritoriul unui alt stat membru.

Pentru a rezolva aceste dificultăți, Adunarea Națională a adoptat la 28 aprilie 2009 un 
amendament la codul civil (articol nou 515-7-1) în temeiul căruia „condițiile de formare și 
efectele unui parteneriat înregistrat, precum și cauzele și efectele dizolvării acestuia fac 
obiectul dispozițiilor materiale ale statului de care aparține autoritatea care a efectuat 
înregistrarea parteneriatului”1. Nu intră în atribuțiile Comisiei să interpreteze această 
prevedere națională; cu toate acestea, sunt necesare lucrări pregătitoare pentru ca un astfel de 
amendament să pună capăt dificultăților de genul celor cu care s-a confruntat petiționarul. 
Răspunsul pe care l-a primit petiționarul din partea autorităților fiscale franceze pare așadar 
incoerent cu acest obiectiv.

Concluzie

Pentru a continua examinarea cazului în speță, Comisia ar dori să știe dacă petiționarul a 
efectuat între timp alte demersuri pe lângă autoritățile franceze și dacă a fost confirmată 
poziția luată de acestea. În acest scop, Comisia a scris petiționarului care, de asemenea, o 
contactase direct.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Comisia a contactat autoritățile italiene franceze la 29 octombrie 2009 pentru a le aduce la 
cunoștință că plângerile cetățenilor Uniunii pe care Comisia continuă să le primească arată că 
există încă dificultăți de aplicare în plan fiscal. Aceasta a subliniat importanța pentru 
autoritățile franceze de a se asigura că modificarea legislației franceze produce toate efectele.

                                               
1 Amendament publicat la 13 mai 2009 în Jurnalul Oficial.
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Comisia va continua să urmărească îndeaproape aplicarea articolului 515-7-1 din Codul civil 
francez, astfel cum a fost modificat de autoritățile administrative franceze.


