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BÚSETURÉTTUR – STJÚPBARN LAUNÞEGA – AFLEIDDUR RÉTTUR RÍKISBORGARA 

ÞRIÐJA RÍKIS 

 

Með dómi sem kveðinn var upp í dag veitti EFTA-dómstóllinn ráðgefandi álit um spurningar 

frá Héraðsdómi Oslóar varðandi túlkun á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 

492/2011 frá 5. apríl 2011 um frjálsa för launafólks innan Sambandsins („reglugerðin“). 

Málið varðar synjun kærunefndar útlendingamála á beiðni Q, sem er ríkisborgari þriðja ríkis, 

og barns hennar A, sem er EES-ríkisborgari, um dvalarleyfi. Q og barn hennar A höfðu áður 

fengið dvalarleyfi í Noregi sem fjölskyldumeðlimir C, grísks ríkisborgara sem var launþegi í 

Noregi. Þegar beiðnin var lögð fram voru Q og C gift og C var stjúpfaðir A. C hafði hins vegar 

sótt um skilnað í Grikklandi. 

Fyrsta spurning Héraðsdóms Oslóar varðar hvort barn, sem er EES-borgari, njóti sjálfstæðs 

búseturéttar í öðru EES-ríki. Ef svo er, er enn fremur spurt hvort aðalumönnunaraðili barnsins, 

sem er ríkisborgari þriðja ríkis, eigi rétt á að dvelja með barninu í gistiríkinu. Dómstóllinn telur 

að barn launþega, sem er EES-borgari, og ríkisborgari þriðja ríkis sem annast barnið, eigi 

afleiddan búseturétt á grundvelli 10. gr. reglugerðarinnar. Skiptir þá engu hvort barnið er 

sameiginlegt barn EES-borgarans og maka sem er ríkisborgari þriðja ríkis eða einungis barn 

makans.  

Í ljósi þessa svars dómstólsins taldi hann að önnur spurning varðaði það hvort skilnaður hefði 

áhrif á afleiddan búseturétt barnsins og ríkisborgara þriðja ríkisins. Dómstóllinn taldi að barn 

sem er einungis afkomandi maka EES-borgara, sem er ríkisborgari þriðja ríkis, og hefur fengið 

búseturétt á grundvelli 10. gr. reglugerðarinnar vegna tengsla við EES-borgarann, haldi slíkum 

rétti þótt hann hafi sótt um skilnað frá foreldri þess. 

Að lokum spurði Héraðsdómur Oslóar hvort sú niðurstaða að hjónaband EES-borgara og 

ríkisborgara þriðja ríkis væri málamyndahjúskapur hefði áhrif á búseturétt barnsins í tilvikum 

þar sem bæði EES-borgarinn og barnið teldu hjónabandið ósvikið. Niðurstaða dómstólsins er 

sú að ef um málamyndahjúskap sé að ræða geti stjórnvöld gripið til allra nauðsynlegra 

ráðstafana til að synja eða afturkalla réttindi sem hljótast af slíkri misnotkun. Gæta verði þó 

meðalhófs og réttra málsmeðferðarreglna. 

Dóminn í heild sinni er að finna á vefslóð EFTA-dómstólsins: www.eftacourt.int. 

Fréttatilkynning þessi er ekki opinbert skjal. Dómurinn sjálfur gildir. 
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