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FAMILIEGJENFORENING OG OPPHOLDSRETT
EFTA-domstolen avga i dag en rådgivende uttalelse som svar på spørsmål forelagt for den av
Forvaltningsdomstolen i Fyrstedømmet Liechtenstein (”Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums
Liechtenstein”), vedrørende direktivet om fri personbevegelighet (direktiv 2004/38/EF om EØSborgere og deres familiemedlemmers rett til å bevege og oppholde seg fritt på medlemsstatenes
område).
Ifølge artikkel 16 i direktivet har EØS-borgere som har hatt sammenhengende lovlig opphold i
fem år i en EØS-stat rett til varig opphold der. Denne rett er ikke underlagt et vilkår om at man
har tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv. Spørsmålene som ble forlagt EFTA-domstolen
gjaldt i hovedsak hvorvidt en EØS-borger med varig oppholdsrett, som er pensjonist og mottaker
av sosiale velferdsgoder i vertsstaten, har rett til å kreve familiegjenforening selv om også
familiemedlemmet vil kreve sosiale velferdsgoder.
Klageren for den nasjonale domstol er en tysk statsborger som har varig oppholdsrett i
Liechtenstein. Etter at klageren giftet seg med en tysk statsborger, søkte han om tillatelse til
familiegjenforening. Søknaden ble avslått på grunnlag at han ikke kunne bevise at han hadde
tilstrekkelige økonomiske ressurser til å forsørge seg selv og sin kone uten å måtte ty til sosiale
velferdsgoder.
I saken som står for den nasjonale domstol har klageren bestridt avslaget. Han hevdet at i
henhold til direktivet trengte han ikke å godtgjøre tilstrekkelige midler til livsopphold for at hans
kone skal kunne bo sammen med ham i Liechtenstein.
EFTA-domstolen fant at retten til varig opphold i artikkel 16 nr. 1 i direktivet må forstås slik at
en EØS-borger med varig oppholdsrett, som er pensjonist og mottaker av sosiale velferdsgoder i
vertsstaten, har en rett til å kreve familiegjenforening selv om også familiemedlemmet vil kreve
sosiale velferdsgoder.
Dommen er tilgjengelig i fulltekst på Internett, se www.eftacourt.int.
Denne pressemelding er ikke et offisielt dokument. Vennligst merk at EFTA-domstolen ikke kan
kommentere saken.
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