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Комисия по петиции

15.2.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1068/2018, внесена от Оливер Люке, с германско 
гражданство, относно спазването от страна на Швейцария на 
задълженията ѝ съгласно споразумението за свободното движение на 
хора

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за политически действия от страна на ЕС, за да се 
гарантира, че Швейцария спазва задълженията си съгласно споразумението между ЕС и 
Швейцария за свободното движение на хора, по-специално по отношение на забраната 
за дискриминация (член 2) и правото на ефективен механизъм за подаване на жалби 
(член 11). Вносителят на петицията е практикуващ адвокат в град Берн, специализиран 
в сферата на правото в областта на правата на човека. Той твърди, че някои органи в 
рамките на швейцарската съдебна система са упражнили неправомерен финансов 
натиск върху него, както и са предприели други действия, които вносителят на 
петицията описва като съгласувани усилия за тормоз, включително изпращане на 
писмени съобщения, които го призовават настоятелно да прекрати адвокатската си 
практика в Швейцария и да се върне в Германия. Вносителят на петицията съобщава, 
че по този въпрос пред Европейския съд по правата на човека има висящ иск. Той също 
така се позовава на други петиции, внесени в Европейския парламент по подобни 
въпроси, свързани с дискриминацията на граждани на ЕС, които работят или 
пребивават в Швейцария.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 февруари 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6, (нов член 227, параграф 6)).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2019 г.

Забележки на Комисията

Вносителят на петицията отправя искане към ЕС да предприеме политически действия, 



PE639.890v04-00 2/8 CM\1250945BG.docx

BG

за да гарантира, че Швейцария спазва Споразумението между Европейската общност и 
нейните държави членки и Конфедерация Швейцария относно свободното движение на 
хора, и по-специално принципа за недискриминация (член 2) и обжалването (член 11).

Вносителят на петицията твърди, че от началото на 2017 г. е подложен на натиск от 
швейцарските органи, който той описва като съгласувани усилия за тормоз. Вносителят 
обяснява, че правна помощ е била или отнемана, или отказвана на клиентите му в 
съдебни производства, което е причинило финансов натиск. В допълнение той е 
получил две писмени съобщения, в едно от които длъжностно лице на органите на 
равнище кантони на Швейцария го моли да престане да упражнява адвокатската 
професия в Швейцария и да се върне в Германия. 

Вносителят на петицията твърди, че подобно поведение върви успоредно с 
нововъведения член 121а от Конституцията на Швейцария, който не е в подкрепа на 
свободата на движение на лицата.

Както в предишната си петиция № 0826/2018, вносителят на петицията посочва също 
така, че Швейцария не гарантира ефективни средства за правна защита. Той съобщава, 
че искът му срещу държавата за вреди, причинени, когато органите са оповестили 
публично решенията на Съда с името на вносителя на петицията и следователно са 
нарушили правилата за защита на данните, не е бил допуснат нито във Федералния съд 
на Швейцария, нито във Федералния департамент по финанси.

Членове 2 и 7, буква а) от Споразумението задължават договарящите страни да 
гарантират правото на равно третиране на гражданите по отношение на достъпа до и 
упражняването на икономическа дейност, както и на условията на живот, заетост и 
труд. 

По отношение на въвеждането на член 121а към швейцарската конституция, 
Швейцария е приложила съответния член с приемането на изменения на Закона за 
чужденците (член 21а) на 16 декември 2016 г. и на Наредбата за службата по заетостта1 
(членове 51а – 53д) на 8 декември 2017 г. Те разглеждат в частност оповестяването на и 
достъпа до свободни работни места за лицата, които търсят работа и са регистрирани в 
публичните служби по заетостта, и не са пряко свързани с настоящите твърдения или 
положението на вносителя на петицията. Комисията следи отблизо изпълнението на 
гореспоменатите закони в съвместния комитет, създаден съгласно член 14 от 
Споразумението за свободното движение на хора, който отговаря за управлението и 
правилното прилагане на споразумението. Досега Комисията не е установила 
наличието на противоречие на швейцарските закони и/или практика със 
Споразумението за свободното движение на хора.

Комисията счита, че този случай би могъл да се отнесе най-много до отделен случай на 
неправилно прилагане на Споразумението относно свободното движение на хора, като 
липсват каквито и да било признаци за съществуването на обща практика или за 
неспазване от страна на швейцарското законодателство на Споразумението относно 
свободното движение на хора. Швейцарските съдилища, които имат достъп до всички 
свързани с конкретния случай факти, имат по-добри възможности от Комисията да 
разгледат този въпрос.

1 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910007/201807010000/823.111.pdf

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910007/201807010000/823.111.pdf
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Член 11 от Споразумението относно свободното движение на хора предвижда правото 
на обжалване пред компетентните органи (и в крайна сметка пред компетентните 
съдебни органи) във връзка с прилагането на разпоредбите на споразумението. В същия 
член се изисква и жалбите да се разглеждат в приемлив срок. В петицията не се посочва 
никаква информация, че тези разпоредби не са спазени. 

В Споразумението не се предвиждат правила за защита на данните и следователно то 
не обхваща случаите, свързани с иск за отговорност на държавата, в случай че такива 
правила не се спазват, както се твърди в петицията. В допълнение Комисията няма 
правомощия да взема решение относно юрисдикцията на националните органи на 
Швейцария. Вносителят на петицията се приканва да се свърже отново с компетентните 
институции, за да изясни въпроса за юрисдикцията. В случай че вносителят на 
петицията не е в състояние да определи компетентния орган, Комисията проявява 
готовност да постави този въпрос на вниманието на швейцарските органи.

Заключение

Комисията счита, че този случай би могъл да се отнесе най-много до отделен случай на 
неправилно прилагане на Споразумението относно свободното движение на хора, което 
е въпрос, който може да се разгледа по-добре от съдилищата на Швейцария. В 
петицията не се посочва никаква информация относно предполагаемото нарушение на 
правото на обжалване, гарантирано в член 11 от Споразумението относно свободното 
движение на хора.

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 30 март 2020 г.

Забележки на Комисията

След отговора на Комисията от 24 юли 2019 г. вносителят на петицията изпрати редица 
допълнителни документи, включително препратки към статии, интервюта и извлечения 
от решения на швейцарските съдилища, за да обоснове твърденията си, че съдебната 
система в Швейцария не е независима, и съмненията си, че Швейцария манипулира 
производствата в Европейския съд по правата на човека. Вносителят на петицията 
отправя искане към ЕС да предприеме политически действия, за да гарантира, че 
Швейцария спазва Споразумението между Европейската общност и нейните държави 
членки и Конфедерация Швейцария относно свободното движение на хора. 

Комисията не може да счита информацията, представена от вносителя на петицията, за 
предоставяне на достатъчно обосновани доказателства за пристрастие на швейцарските 
съдилища, които биха доказали дискриминация или нарушение на правото на 
обжалване като защитена съгласно Споразумението за свободно движение на хора. 
Изискването да се извърши авансово плащане за започването на съдебно производство 
в съда в Швейцария, отхвърлянето на жалбите на вносителя на петицията (когато са 
обяснени основанията за такова решение) или глобяването на вносителя на петицията 
за повтарящи се искове само по себе си изглежда не нарушава правото на обжалване.

Комисията също така отбелязва, че вносителят на петицията е получил необходимата 
информация за това как да подаде иск за вреди срещу швейцарските органи. 

Комисията не е компетентна да разглежда жалбите на вносителя на петицията до 
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Европейския съд по правата на човека, които Съдът е определил като недопустими, 
както и твърденията му за манипулиране на процедурите в Съда.

Заключение 

Въз основа на предоставената информация Комисията не може да установи наличието 
на нарушение на правото на обжалване или на принципа на недопускане на 
дискриминация, гарантирано от Споразумението за свободно движение на хора.

5. Отговор от Комисията (REV.II), получен на 22 юли 2021 г.

Забележки на Комисията

След отговора на Комисията от 24 юли 2019 г. и допълнителния отговор на Комисията 
от 30 март 2020 г. вносителят на петицията изпрати редица допълнителни документи, 
включително препратки към статии, интервюта и извадки от решения на швейцарски 
съдилища, за да обоснове твърденията си, че швейцарската съдебна система не е 
независима, подозренията си, че швейцарският съд и адвокатура системно го 
дискриминират, тъй като той произхожда от държава – членка на ЕС, и не е 
самостоятелно зает адвокат от швейцарски произход. 

Вносителят на петицията отправя искане към ЕС да предприеме политически действия, 
за да гарантира, че Швейцария спазва Споразумението между Европейската общност и 
нейните държави членки и Конфедерация Швейцария относно свободното движение на 
хора. Член 2 и член 7, буква а) от Споразумението относно свободното движение на 
хора задължават договарящите се страни да гарантират равно третиране на гражданите 
по отношение на достъпа до и упражняването на икономическа дейност. Комисията е 
съгласна, че тези разпоредби на Споразумението относно свободното движение на хора 
се прилагат по отношение на граждани на ЕС, които се преместват в Швейцария, за да 
предоставят правни услуги като самостоятелно заети адвокати там. 
Дискриминационното заличаване на самостоятелно зает адвокат с произход от държава 
– членка на ЕС, от регистъра на швейцарска адвокатска колегия от Anwaltsaufsicht 
(регионален надзорен орган на адвокатска колегия в Швейцария) по принцип би могло 
да представлява нарушение на тези разпоредби. 

Важно е обаче също така да се отбележи, че адвокатите трябва да спазват изцяло 
правилата за професионално поведение, приложими в държавата, в която са 
регистрирани. В случай на неизпълнение на съответните действащи задължения се 
прилагат процедурните правила, санкциите и средствата за правна защита, предвидени 
в тази държава. Този основен принцип обхваща дори адвокатите, които упражняват 
професията си под званието си по произход в друга държава членка съгласно 
Директива 98/5/ЕО – директива, която е приложима в отношенията между ЕС и 
Швейцария2. По този начин, дори в случай на регистрация в приемащата държава под 

2 Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. 
относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава 
членка, различна от тази, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., 
стр. 36—43), за улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в 
държава членка, различна от тази, в която е придобита квалификацията, както е 
включена в приложение III, раздел А, точка 3.a към Споразумението относно 
свободното движение на хора. 
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званието си по произход (член 3), адвокатите трябва да спазват изцяло всички правила 
за професионално поведение на приемащата държава (член 6) и ще бъдат подложени на 
всички съответни дисциплинарни производства и наказания (член 7). 

По принцип Комисията не може да замести националните органи и швейцарските 
съдилища при преценката на фактите относно предполагаеми нарушения на правилата 
за професионално поведение или на наложените санкции.

По отношение на предполагаемото нарушение на основните права на вносителя на 
петицията, което би произтекло от неправилното правораздаване, произтичащо от 
поведението на швейцарските съдилища, трябва да се припомни, че съгласно член 51, 
параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз се прилага за 
институциите и органите на Европейския съюз и за държавите членки, когато те 
прилагат правото на Европейския съюз, но не и за трети държави. Освен това 
Комисията не е компетентна да контролира спазването от страна на швейцарските 
органи на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), която не е правен 
инструмент на ЕС. Спазването на ЕКПЧ се осигурява от Европейския съд по правата на 
човека, който не е институция на Европейския съюз. 

Заключение 

Комисията счита, че тъй като става въпрос за отделен случай, швейцарските съдилища 
са тези, които имат достъп до всички релевантни факти.

6. Отговор от Комисията (REV. III), получен на 15 февруари 2022 г.

След последния отговор на Комисията от 22 юли 2021 г. вносителят на петицията 
изпрати редица допълнителни документи, включително извлечения от швейцарски 
съдебни решения (включително решения по гражданско производство във връзка с 
договор за наем на апартамент), за да обоснове твърденията си, че швейцарската 
съдебна система не е независима, и съмненията си, че швейцарските съдилища и 
адвокатската система системно го дискриминират. Сред тези документи вносителят на 
петицията включва швейцарското съдебно решение, с което се отхвърля искът му 
срещу швейцарската държава за предполагаемите вреди, причинени от липсата на 
анонимизиране на името му в съдебни решения, както и отговорите, получени за двете 
му изявления, представени пред надзорния орган на швейцарския парламент относно 
използването на компютърното приложение „CompCour“ за сформиране на съдийския 
състав и анонимизирането на имената на законните представители въз основа на 
вътрешни инструкции. На последно място, вносителят на петицията също така изпраща 
копие от писмо, изпратено до него от швейцарските органи, с което се цели да се оцени 
неговото положение и евентуалното наличие на основания за отнемане на неговото 
разрешение за пребиваване в Швейцария („разрешение за установяване“). 

Вносителят на петицията отправя искане към ЕС да предприеме политически действия, 
за да гарантира, че Швейцария спазва Споразумението между Европейската общност и 
нейните държави членки и Конфедерация Швейцария относно свободното движение на 
хора. Член 2 и член 7, буква а) от Споразумението относно свободното движение на 
хора задължават договарящите се страни да гарантират равно третиране на гражданите 
по отношение на достъпа до и упражняването на икономическа дейност.

Що се отнася до производствата, пред които е изправен вносителят на петицията, както 
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вече беше посочено от Комисията в предишните ѝ отговори, в случай на предполагаеми 
нарушения на правилата за професионално поведение или предполагаема 
дискриминация, с които се е сблъскала вносителят на петицията, Комисията не може да 
замести националните органи и швейцарските съдилища в тяхната оценка на отделни 
факти, за да установи дали е имало нарушения и в крайна сметка да отмени оспорвана 
мярка.

Въз основа на наличната информация Комисията също така не може да установи 
доказателства за постоянна и обща практика на швейцарските органи, която би могла 
да се счита за противоречаща на Споразумението за свободно движение на хора. 

Освен това, както Комисията вече посочи в предишните си отговори, Споразумението 
за свободно движение на хора не съдържа правила за защита на данните и следователно 
всяко предполагаемо нарушение на правилата за защита на данните ще трябва да бъде 
оценено съгласно швейцарското национално законодателство за защита на данните.

По отношение на правото на пребиваване могат да се направят следните общи 
забележки:

Съгласно Споразумението за свободно движение на хора правото на пребиваване на 
гражданите на ЕС в Швейцария не е безусловно. С известно опростяване гражданите на 
ЕС имат право на пребиваване в Швейцария, ако гражданинът на ЕС:

- е заето или самостоятелно заето лице (членове 6 и 12 от приложение I към 
Споразумението за свободно движение на хора);

- или има право да остане (член 4 от приложение I към Споразумението за свободно 
движение на хора);

- или е лице, което не извършва икономическа дейност и което разполага с 
достатъчно финансови средства, за да не е необходимо да кандидатства за социално 
подпомагане, както и за пълно здравно осигуряване (член 24 от приложение I към 
Споразумението за свободно движение на хора). 

Гражданите на ЕС също имат право на пребиваване, когато има членове на семейството 
на гражданин на ЕС, които на свой ред отговарят на горепосочените условия (член 3 от 
приложение I към Споразумението за свободно движение на хора).

В допълнение съгласно член 5, параграф 1 от приложение I към Споразумението за 
свободно движение на хора правата, предоставени по силата на разпоредбите на 
споразумението, могат да се ограничат само посредством мерки, които са оправдани на 
основание на обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве. 
Освен това съгласно член 5, параграф 2 от приложение I към Споразумението за 
свободно движение на хора по отношение на тези ограничения се прави позоваване на 
Директива 64/221/ЕИО на Съвета3. И накрая, член 16, параграф 2 изисква доколкото 
приложението на споразумението обхваща концепции от законодателството на ЕС, да 
се взема предвид подходящото прецедентно право на съда на Европейския съюз преди 

3Директива 64/221/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1964 г. за координиране на специалните мерки относно 
движението и пребиваването на чуждестранни граждани, основани на съображения във връзка с 
обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве, ОВ L 56, 4.4.1964 г., стр. 850–857.
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21 юни 1999 г. (датата на неговото подписване). За европейските граждани това 
предполага, че само когато поведението на лицето достигне съответния праг на 
посочената директива и подходящото прецедентно право на СЕС, приемащата страна 
може да прекрати право на пребиваване на нейната територия на основание на 
обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве. В това отношение 
член 3, параграф 1 от Директива 64/221/ЕИО на Съвета предвижда, че мерките, 
предприети във връзка с обществения ред или обществената сигурност, се базират 
изключително върху личното поведение на съответния индивид. Освен това Съдът на 
Европейския съюз поясни, че прибягването от страна на национален орган до 
понятието за обществен ред във всички случаи предполага наличието на действителна 
и достатъчно сериозна заплаха за обществения ред, която засяга някой от основните 
интереси на обществото.

В тази рамка, въз основа на ограничената налична информация, швейцарските органи 
следва да преценят дали условията за пребиваване, предвидени в Споразумението за 
свободно движение на хора, са изпълнени от гражданите на ЕС, включително от 
вносителя на петицията. Комисията не може да замества националните органи при 
оценката на тези факти. 

На последно място, въз основа на предоставената ограничена информация Комисията 
заключава, че Споразумението за свободно движение на хора не е приложимо към 
гражданското производство във връзка с договора за наем.

По отношение на предполагаемото нарушение на основните права, което би произтекло 
от неправилното правораздаване в резултат на поведението на швейцарските съдилища, 
Комисията припомня, че Хартата на основните права на ЕС не се прилага за всеки 
случай на предполагаемо нарушение на основните права. Съгласно член 51, параграф 1 
Хартата се прилага за институциите на ЕС и за държавите членки когато те прилагат 
правото на Европейския съюз. Освен това в член 6, параграф 1 от Договора за 
Европейския съюз се посочва, че „[р]азпоредбите на Хартата не разширяват по 
никакъв начин определените в Договорите области на компетентност на Съюза.“

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, предвид 
географския обхват на прилагане на Хартата, Комисията счита, че Хартата не е 
приложима в този случай.

По отношение на предполагаемото нарушение на Европейската конвенция за правата 
на човека (ЕКПЧ) Комисията припомня, че ЕКПЧ не е правен инструмент на ЕС. Тя 
представлява международен договор за защита на правата на човека и основните 
свободи, съставен от Съвета на Европа. Спазването на ЕКПЧ се осигурява от 
Европейския съд по правата на човека, чието седалище е в Страсбург и не е институция 
на Европейския съюз. Комисията, в качеството си на институция на Европейския съюз, 
няма каквито и да било правомощия по отношение на процедурите на Европейския съд 
по правата на човека.

Поради тези причини Комисията няма основание да предприеме последващи действия 
по въпроса.

Заключение 
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Комисията счита, че тъй като става въпрос за отделен случай, швейцарските съдилища 
са тези, които имат достъп до всички релевантни факти.


