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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1068/2018 af Oliver Lücke, tysk statsborger, om Schweiz' 
opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen om fri bevægelighed for 
personer

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer EU til at træffe politiske foranstaltninger for at sikre, at Schweiz 
overholder sine forpligtelser i henhold til aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed 
for personer, navnlig hvad angår forbuddet mod forskelsbehandling (artikel 2) og retten til en 
effektiv klagemekanisme (artikel 11). Andrageren er en praktiserende advokat i byen Bern, 
der er specialiseret i menneskerettighedslovgivningen. Han hævder, at visse myndigheder i 
det schweiziske retssystem har udøvet uberettiget økonomisk pres på ham samt truffet andre 
foranstaltninger, som andrageren beskriver som koordineret mobning, herunder skriftlige 
meddelelser, hvori han opfordres til at ophøre med at praktisere jura i Schweiz og vende 
tilbage til Tyskland. Andrageren oplyser, at der verserer en sag om dette spørgsmål ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Han henviser også til andre andragender indgivet til 
Europa-Parlamentet om lignende spørgsmål vedrørende forskelsbehandling af EU-borgere, 
der arbejder eller bor i Schweiz.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. februar 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6) (ny 
artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juli 2019

Kommissionens bemærkninger

Andrageren anmoder EU om at træffe politiske foranstaltninger for at sikre, at Schweiz 
overholder aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side 
og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer (i det 
følgende benævnt "FMOPA"), navnlig princippet om ikke-forskelsbehandling (artikel 2) og 
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behandlingen af klager (artikel 11).

Andrageren hævder, at han siden begyndelsen af 2017 har været udsat for et pres fra de 
schweiziske myndigheders side, som han beskriver som koordineret mobning. Han forklarer, 
at hans klienter enten har fået ophævet eller er blevet nægtet retshjælp i retssager, hvilket har 
resulteret i et økonomisk pres. Derudover har han modtaget to skriftlige meddelelser, og i den 
ene anmodede en funktionær fra Schweiz' kantonale myndighed ham om at ophøre med at 
praktisere jura i Schweiz og vende tilbage til Tyskland. 

Andrageren hævder, at en sådan adfærd er i tråd med den nye artikel 121a i den schweiziske 
forfatning, der taler imod den frie bevægelighed for personer.

Ligesom i sit tidligere andragende nr. 0826/2018 anfører andrageren også her, at Schweiz 
ikke garanterer effektive klagemuligheder. Han oplyser, at hans sag mod staten for skader 
forårsaget af, at myndighederne har offentliggjort domstolsafgørelser med hans navn og 
følgelig overtrådt databeskyttelsesreglerne, ikke blev godkendt af hverken den schweiziske 
forbundsdomstol eller det føderale finansministerium.

Artikel 2 og artikel 7, litra a), i FMOPA forpligter de kontraherende parter til at sikre retten til 
ligebehandling i forhold til de indenlandske statsborgere i forbindelse med adgangen til at 
optage og udøve en økonomisk aktivitet samt leve-, ansættelses- og arbejdsvilkår. 

Med hensyn til indførelsen af artikel 121a i den schweiziske forfatning har Schweiz 
gennemført den ved at vedtage ændringer til udlændingeloven (artikel 21a) den 16. december 
2016 og til bekendtgørelsen om arbejdsformidling1 (artikel 51a-53e) den 8. december 2017. 
Disse vedrører navnlig offentliggørelse af og adgang til ledige stillinger for jobsøgende, der er 
registreret på offentlige arbejdsformidlingskontorer, og er ikke direkte forbundet med 
andragerens aktuelle påstande eller situation. Kommissionen overvåger nøje gennemførelsen 
af ovennævnte love i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 14 i FMOPA, og 
som er ansvarligt for forvaltningen og en korrekt anvendelse af aftalen. Kommissionen har 
hidtil ikke kunnet konstatere, at schweizisk lovgivning og/eller praksis er i strid med FMOPA.

Kommissionen er af den opfattelse, at nærværende sag i værste fald kunne udgøre et 
individuelt tilfælde af ukorrekt anvendelse af FMOPA, eftersom der ikke er noget, der tyder 
på, at der er tale om en generel praksis eller et overensstemmelsesproblem mellem den 
schweiziske lovgivning og FMOPA. De schweiziske domstole, som har adgang til alle 
relevante faktiske omstændigheder, er bedre i stand til at behandle sagen end Kommissionen.

Artikel 11 i FMOPA fastsætter retten til over for de kompetente myndigheder (og i sidste 
ende de kompetente retslige myndigheder) at indgive klage med hensyn til anvendelsen af 
aftalens bestemmelser. Den fastsætter også krav om, at klager skal behandles inden for en 
rimelig frist. Andragendet indeholder ingen oplysninger om, at disse bestemmelser ikke 
overholdes. 

Aftalen indeholder ikke regler om databeskyttelse og omfatter derfor ikke situationer 
vedrørende erstatningskrav fra staten, i tilfælde af at sådanne regler ikke overholdes, således 
som det hævdes i andragendet. Desuden har Kommissionen ingen beføjelser til at træffe 
afgørelse om de schweiziske nationale myndigheders kompetenceområde. Andrageren 
opfordres til på ny at kontakte de kompetente institutioner for at få afklaret spørgsmålet om 

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


CM\1250945DA.docx 3/7 PE639.890v04-00

DA

kompetence. Hvis andrageren stadig ikke er i stand til at afgøre, hvilken myndighed der er 
kompetent i sagen, er Kommissionen rede til at gøre de schweiziske myndigheder 
opmærksomme på dette spørgsmål.

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at nærværende sag i værste fald kunne udgøre et 
individuelt tilfælde af ukorrekt anvendelse af FMOPA, og at de schweiziske domstole bedst er 
i stand til at behandle sagen. Andragendet indeholder ingen oplysninger om den påståede 
overtrædelse af retten til at klage som garanteret i henhold til artikel 11 i FMOPA.

4. Kommissionens svar(REV), modtaget den 30. marts 2020

Kommissionens bemærkninger

Efter Kommissionens svar af 24. juli 2019 fremsendte andrageren en række supplerende 
dokumenter, herunder henvisninger til artikler, interviews og uddrag af afgørelser truffet af de 
schweiziske domstole for at underbygge sine påstande om, at det schweiziske retsvæsen ikke 
er uafhængigt, og hans mistanke om, at Schweiz manipulerer procedurerne ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Andrageren anmoder igen EU om at træffe politiske 
foranstaltninger for at sikre, at Schweiz overholder aftalen mellem Det Europæiske 
Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden 
side om fri bevægelighed for personer (FMOPA). 

Kommissionen kan ikke betragte de oplysninger, som andrageren har fremlagt, som 
tilstrækkeligt underbygget dokumentation for partiskhed i de schweiziske domstole, der vil 
kunne bevise, at der er tale om forskelsbehandling eller krænkelse af retten til at klage som 
beskyttet i henhold til FMOPA. Kravet om at betale forskud for at indlede en retssag ved en 
schweizisk domstol, afvisning af andragerens klager (når begrundelsen for en sådan afgørelse 
forklares), eller det forhold, at andrageren pålægges en bøde for gentagne klager synes ikke i 
sig selv at være i strid med retten til at klage.

Kommissionen bemærker også, at andrageren har indhentet de nødvendige oplysninger om, 
hvordan man rejser erstatningskrav mod de schweiziske myndigheder. 

Kommissionen har ikke kompetence til at behandle andragerens klager til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, som denne ikke fandt, opfyldte betingelserne for behandling, 
samt hans påstande om manipulationer af procedurerne ved Menneskerettighedsdomstolen.

Konklusion 

På grundlag af de fremlagte oplysninger kan Kommissionen ikke fastslå, at der foreligger en 
tilsidesættelse af retten til at klage eller af princippet om ikke-forskelsbehandling som 
garanteret af FMOPA.

5. Kommissionens svar (REV. II), modtaget den 22. juli 2021

Kommissionens bemærkninger

Efter Kommissionens svar af 24. juli 2019 og Kommissionens supplerende svar af 30. marts 
2020 fremsendte andrageren en række supplerende dokumenter, herunder henvisninger til 
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artikler, interviews og uddrag af schweiziske domstoles afgørelser, for at underbygge sine 
påstande om, at det schweiziske retsvæsen ikke er uafhængigt, og hans mistanke om, at det 
schweiziske domstolssystem systematisk forskelsbehandler ham, eftersom han kommer fra en 
EU-medlemsstat og ikke er selvstændig advokat af schweizisk oprindelse. 

Andrageren anmoder igen EU om at træffe politiske foranstaltninger for at sikre, at Schweiz 
overholder aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side 
og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer (FMOPA). 
I henhold til artikel 2 og artikel 7, litra a), i FMOPA skal de kontraherende parter sikre 
ligebehandling med hensyn til adgang til og udøvelse af erhvervsvirksomhed. Kommissionen 
er enig i, at disse bestemmelser i FMOPA finder anvendelse på EU-borgere, der flytter til 
Schweiz for at levere juridiske tjenesteydelser som selvstændige advokater dér. En 
diskriminerende fjernelse af en selvstændig advokat med oprindelse i en EU-medlemsstat fra 
registret for et schweizisk advokatsamfund foretaget af "Anwaltsaufsicht" (en regional 
tilsynsmyndighed for et advokatsamfund i Schweiz) kunne i princippet udgøre en 
tilsidesættelse af disse bestemmelser. 

Det er imidlertid også vigtigt at påpege, at advokater fuldt ud skal overholde de fagetiske 
regler, der gælder i det land, hvor de er registreret. I tilfælde af manglende opfyldelse af de 
relevante gældende forpligtelser finder de procedureregler, sanktioner og retsmidler, der er 
fastsat i denne stat, anvendelse. Dette grundlæggende princip omfatter endog advokater, der 
udøver deres erhverv under deres hjemlands advokattitel i en anden medlemsstat i henhold til 
direktiv 98/5/EF, et direktiv, der finder anvendelse i forbindelserne mellem EU og Schweiz2. 
Selv i tilfælde af registrering i værtslandet under hjemlandets advokattitel (artikel 3) skal 
advokater således fuldt ud overholde alle værtslandets faglige adfærdsregler (artikel 6) og vil 
blive underkastet alle relevante disciplinærsager og sanktioner (artikel 7). 

Principielt kan Kommissionen ikke træde i stedet for de nationale myndigheder og de 
schweiziske domstole i deres vurdering af faktiske omstændigheder vedrørende påståede 
overtrædelser af faglige og etiske regler eller af de pålagte sanktioner.

For så vidt angår den påståede krænkelse af andragerens grundlæggende rettigheder på grund 
af dårlig retspleje som følge af de schweiziske domstoles adfærd skal det erindres, at Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i henhold til artikel 51, stk. 1, 
finder anvendelse på Den Europæiske Unions institutioner og organer og på medlemsstaterne, 
når de gennemfører EU-retten, men ikke på tredjelande. Desuden tilkommer det ikke 
Kommissionen at overvåge de schweiziske myndigheders overholdelse af den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK), som ikke er et EU-retligt instrument. Overholdelsen 
af EMRK sikres af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som ikke er en EU-
institution. 

Konklusion 

Kommissionen mener, at denne sag er en individuel sag, der skal vurderes af de schweiziske 
domstole, som har adgang til alle relevante faktiske omstændigheder.

6. Kommissionens svar (REV. III), modtaget den 15. februar 2022

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse 
af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået (EUT L 77 af 14.3.1998, 
s. 36), jf. bilag III, afsnit A, punkt 3.a, til FMOPA. 
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Efter Kommissionens seneste svar af 22. juli 2021 fremsendte andrageren en række 
supplerende dokumenter, herunder uddrag af afgørelser truffet af de schweiziske domstole 
(herunder domstolsafgørelser i civile sager vedrørende en lejekontrakt for en lejlighed), for at 
underbygge sine påstande om, at det schweiziske retsvæsen ikke er uafhængigt, og sin 
mistanke om, at det schweiziske domstolssystem systematisk forskelsbehandler ham. Blandt 
disse dokumenter inkluderer andrageren den schweiziske dom, hvorved hans sag mod den 
schweiziske stat for de påståede skader som følge af den manglende anonymisering af hans 
navn i retsafgørelser blev afvist, samt de svar, som han modtog på de to anbringender, som 
han indsendte til det schweiziske parlaments tilsynsmyndighed, vedrørende brugen af 
computerapplikationen "CompCour" i forbindelse med sammensætningen af dommerpanelet 
og anonymiseringen af de retlige repræsentanters navne på grundlag af interne instrukser. 
Endelig fremsender andrageren også en kopi af en skrivelse, som han havde modtaget fra de 
schweiziske myndigheder med henblik på en vurdering af hans situation og de mulige grunde 
til, at hans schweiziske opholdstilladelse ("etableringstilladelse") blev inddraget. 

Andrageren anmoder igen EU om at træffe politiske foranstaltninger for at sikre, at Schweiz 
overholder aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side 
og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer (FMOPA). 
I henhold til artikel 2 og artikel 7, litra a), i FMOPA skal de kontraherende parter sikre 
ligebehandling i forhold til indenlandske statsborgere i forbindelse med adgangen til at optage 
og udøve en økonomisk aktivitet.

Med hensyn til de sager, som andrageren står over for, kan Kommissionen, således som den 
allerede har anført i sine tidligere svar, i tilfælde af påståede overtrædelser af faglige og etiske 
regler eller påstået forskelsbehandling, ikke træde i stedet for de nationale myndigheder og de 
schweiziske domstole i deres vurdering af, hvorvidt de individuelle faktiske omstændigheder 
gør det muligt at fastslå, om der var tale om overtrædelser, og i sidste ende træffe afgørelse 
om annullering af en omtvistet foranstaltning.

Kommissionen kan heller ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger fastslå, at der 
foreligger bevis for, at der er tale om en konstant og generel praksis fra de schweiziske 
myndigheders sider, der ville kunne anses for at være i strid med FMOPA. 

Som Kommissionen allerede har anført i sine tidligere svar, indeholder FMOPA desuden ikke 
databeskyttelsesregler, hvorfor enhver overtrædelse af databeskyttelsesreglerne ville skulle 
vurderes i henhold til den schweiziske nationale lovgivning om databeskyttelse. 

Hvad angår opholdsretten, kan følgende generelle bemærkninger fremsættes: 

I henhold til FMOPA er EU-borgeres ret til ophold i Schweiz ikke ubetinget. EU-borgere har 
lidt forenklet sagt ret til ophold i Schweiz, hvis EU-borgeren:

- er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende (artikel 6 og artikel 12 i bilag I til 
FMOPA)

- har ret til at forblive i Schweiz (artikel 4 i bilag I til FMOPA), eller

- ikke udøver en økonomisk aktivitet og har tilstrækkelige finansielle midler til ikke at have 
behov for at ansøge om sociale bistandsydelser samt en omfattende sygeforsikring (artikel 
24 i bilag I til FMOPA). 
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EU-borgere har også ret til ophold, hvis de er familiemedlem til en EU-borger, som til 
gengæld opfylder de ovennævnte betingelser (artikel 3 i bilag I til FMOPA).

Dertil kommer, at artikel 5, stk. 1, i bilag I til FMOPA fastsætter, at de rettigheder, der 
indrømmes i henhold til aftalen, kun kan begrænses ved foranstaltninger, der er begrundet i 
hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed. I 
henhold til artikel 5, stk. 2 i bilag I til FMOPA henvises der desuden for disse begrænsningers 
vedkommende til Rådets Direktiv 64/221/EØF3. Endelig kræves det i artikel 16, stk. 2, i 
FMOPA, at for så vidt som anvendelsen af aftalen omfatter EU-retlige begreber, skal der 
tages hensyn til den relevante retspraksis fra De Europæiske Fællesskabers Domstol før den 
21. juni 1999 (datoen for aftalens undertegnelse). Dette indebærer, at det for EU-borgere kun 
er, hvis den enkeltes adfærd når den relevante tærskel i det pågældende direktiv og i EU-
Domstolens relevante retspraksis, at værtslandet kan ophæve en opholdsret på sit område af 
hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. I denne henseende er det i artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 64/221/EØF fastsat, at forholdsregler vedrørende den offentlige orden eller 
sikkerhed udelukkende bør støttes på den pågældendes personlige forhold. Desuden har Den 
Europæiske Unions Domstol præciseret, at en national myndigheds anvendelse af begrebet 
"den offentlige orden" under alle omstændigheder forudsætter, at der foreligger en virkelig og 
tilstrækkelig alvorlig trussel mod hensynet til den offentlige orden, som berører en 
grundlæggende samfundsinteresse. 

Inden for disse rammer, er det på grundlag af de begrænsede oplysninger, der er tilgængelige, 
op til de schweiziske myndigheder at afgøre, om borgere, herunder andrageren, opfylder 
betingelserne for ophold som det er fastsat i FMOPA.  Kommissionen kan ikke træde i stedet 
for de nationale myndigheder i vurderingen af sådanne faktiske omstændigheder. 

Endelig konkluderer Kommissionen på baggrund af de begrænsede foreliggende oplysninger, 
at FMOPA ikke finder anvendelse på civile sager vedrørende lejekontrakter.

Med hensyn til den påståede overtrædelse af de grundlæggende rettigheder på grund af dårlig 
retspleje som følge af de schweiziske domstoles adfærd minder Kommissionen om, at Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ikke finder anvendelse på enhver 
situation, hvor der er tale om en påstået overtrædelse af de grundlæggende rettigheder.  Ifølge 
artikel 51, stk. 1, i chartret gælder det kun for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-
retten. Desuden fremgår det af artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, at 
"Chartrets bestemmelser udvider ikke på nogen måde Unionens beføjelser som fastsat i 
traktaterne."

På baggrund af andragerens oplysninger og i betragtning af det geografiske 
anvendelsesområde for chartret vurderer Kommissionen, at chartret ikke finder anvendelse i 
dette tilfælde.

Med hensyn til den påståede overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention 
(EMRK) minder Kommissionen om, at EMRK ikke er et EU-retligt instrument. Det er en 
international traktat, der har til formål at beskytte menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, og som er udarbejdet af Europarådet. Overholdelsen af 

3 Rådets direktiv 64/221/EØF af 25. februar 1964 om samordning af de særlige foranstaltninger, som gælder for 
udlændinge med hensyn til rejse og ophold, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og 
sundhed (EFT 56 af 4.4.1964, s. 850). 



CM\1250945DA.docx 7/7 PE639.890v04-00

DA

EMRK sikres af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis sæde er i Strasbourg, og 
som ikke er en EU-institution. Kommissionen har som EU-institution ikke nogen beføjelser i 
forbindelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols procedurer.

Kommissionen har derfor intet grundlag for at følge op på spørgsmålet.

Konklusion 

Kommissionen mener, at denne sag er en individuel sag, der skal vurderes af de schweiziske 
domstole, som har adgang til alle relevante faktiske omstændigheder.


