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Sammendrag af dom
1. Tjenestemænd — godtgørelse af udgifter — bosættelsespenge — udtræden af tjenesten efter
eget ønske inden udløbet af en frist på to år— tilbagebetaling fra tjenestemandens side —
fristens udgangspunkt — tidspunktet for tjenestemandens indtræden i Fællesskabernes tjeneste
(Tjenestemandsvedtægten, bilag VII, art. 5, stk. 5)
2. Tjenestemænd — godtgørelse af udgifter — bosættelsespenge — udtræden af tjenesten efter
eget ønske inden udløbet af en frist på to år — tilbagebetaling fra tjenestemandens side —
formål
(Tjenestemandsvedtægten, bilag VII, art. 5, stk. 5)
3. Tjenestemænd — godtgørelse af udgifter — bosættelsespenge — betingelserne for krav herpå
— tjenestemandens og hans families bosættelse
(Tjenestemandsvedtægten, bilag VII, art. 5, stk. 3)

1. Den i artikel 5, stk. 5, i bilag VII til tjenestemandsvedtægten fastsatte frist på to
år begynder at løbe på det tidspunkt, da
tjenestemanden indtræder i Fællesskabernes tjeneste, og ikke på det tidspunkt, da
han påbegynder det virke, der er grundlag for ydelsen af bosættelsespenge.
2. Når tjenestemanden skal tilbagebetale en
forholdsmæssig andel af bosættelsespen-

gene svarende til den del af fristen på to
år, der endnu ikke er forløbet, såfremt
han inden for denne periode efter eget
ønske udtræder af Fællesskabernes tjeneste, er formålet ikke, at der skal tages
hensyn til bosættelsens varighed, idet udgifterne ved en bosættelse i en kort periode er de samme som dem, der er forbundet med en bosættelse i en længere
periode.
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Formålet hermed er, at bosættelsespenge
i fuldt omfang ved en tjenestemands placering på et bestemt tjenestested kun skal
påhvile Fællesskaberne, såfremt tjenesteforholdet mellem Fællesskaberne og tjenestemanden har fået en tilstrækkelig fast
karakter i form af, at tjenestemanden har
gjort tjeneste for Fællesskaberne i mindst
to år. Når forholdet derimod er det, at
tjenestemanden udtræder af Fællesskabernes tjeneste mindre end to år efter sin
indtræden, skal Fællesskaberne kun bære
en del af udgifterne til bosættelsen. Det
ville nemlig stride mod de principper, der
gælder for forvaltningen af offentlige

midler, såfremt Fællesskaberne fuldt ud
skulle yde bosættelsespenge til en tjenestemand, hvis tjenesteforhold ikke har fået
en fast karakter, når dette beror på tjenestemanden.
3. Når det er godtgjort, at tjenestemanden
og dennes familie har taget bopæl, er det
ingen yderligere forudsætning for tjenestemandens krav på bosættelsespenge svarende til to måneders grundløn, at han
fremlægger dokumentation for de faktiske udgifter eller for varigheden af familiens bosættelse.

RETTENS D O M (Tredje Afdeling)
30. januar 1990 *

I sag T-42/89,

Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, midlertidigt ansat og tilknyttet Det Europæiske Folkepartis gruppe i Europa-Parlamentet, Bruxelles, ved advokat Victor Elvinger, Luxembourg, og med valgt adresse i Luxembourg hos denne, 1 1 A, boulevard Joseph-Il, Monterey Palace,
sagsøger,
mod

Europa-Parlamentet,
sagsøgt,
* Processprog: fransk.
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