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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1068/2018, του Oliver Lücke, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη συμμόρφωση της Ελβετίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
τη συμφωνία για την ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καλεί την ΕΕ να αναλάβει πολιτική δράση προκειμένου να διασφαλίσει πως η 
Ελβετία τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για την 
ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων και συγκεκριμένα την απαγόρευση των διακρίσεων 
(άρθρο 2) και το δικαίωμα πρόσβασης σε ένα μηχανισμό υποβολής καταγγελιών (άρθρο 11). 
Ο αναφέρων είναι δικηγόρος στην Βέρνη και ειδικεύεται στο δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Ισχυρίζεται πως ορισμένες αρχές εντός του δικαστικού συστήματος της 
Ελβετίας του έχουν ασκήσει αδικαιολόγητες οικονομικές πιέσεις και έχουν προχωρήσει και 
σε ενέργειες, που ο ίδιος περιγράφει ως συντονισμένη ηθική παρενόχληση, 
συμπεριλαμβανομένων επιστολών που τον παροτρύνουν θερμά να σταματήσει να ασκεί τη 
δικηγορία στην Ελβετία και να επιστρέψει στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα 
εκκρεμεί σχετική προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Αναφέρεται και σε άλλες αναφορές που έχουν κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
παρόμοιες υποθέσεις σχετικά με διακρίσεις εις βάρος ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται ή 
διαμένουν στην Ελβετία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 (νέο άρθρο 227 παράγραφος 6) του 
Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουλίου 2019

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο αναφέρων ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει πολιτική δράση για να διασφαλίσει ότι η Ελβετία 
συμμορφώνεται με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών 
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της και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
(FMOPA), ιδίως με την αρχή της αποφυγής διακρίσεων (άρθρο 2) και την εκδίκαση των 
προσφυγών (άρθρο 11).

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι από τις αρχές του 2017 βίωσε πιέσεις από τις ελβετικές αρχές, 
τις οποίες χαρακτήρισε ως συντονισμένες προσπάθειες ηθικής παρενόχλησης. Εξηγεί ότι η 
νομική συνδρομή είτε ανακλήθηκε είτε απορρίφθηκε στους πελάτες του στο πλαίσιο 
δικαστικών διαδικασιών που προκαλούν οικονομική πίεση. Επιπλέον, έλαβε δύο γραπτές 
ειδοποιήσεις, σε μία από τις οποίες ένας διοικητικός υπάλληλος της αρχής του καντονίου της 
Ελβετίας του ζητεί να παύσει την άσκηση δικηγορίας στην Ελβετία και να επιστρέψει στη 
Γερμανία. 

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εν λόγω συμπεριφορά συνδέεται με το νέο άρθρο 121α του 
ελβετικού Συντάγματος, το οποίο αντιτίθεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Ομοίως με την προηγούμενη αναφορά του 0826/2018, ο αναφέρων δηλώνει επίσης ότι η 
Ελβετία δεν εγγυάται αποτελεσματικά ένδικα μέσα. Ο αναφέρων γνωστοποιεί ότι η αγωγή 
του κατά του κράτους για ζημίες που προκλήθηκαν όταν οι αρχές εξέδωσαν αποφάσεις 
δικαστηρίου όπου αναφερόταν το όνομα του αναφέροντος και, ως εκ τούτου, κατά παράβαση 
των κανόνων προστασίας δεδομένων, δεν έγινε δεκτή ούτε από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό 
Δικαστήριο ούτε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών.

Τα άρθρα 2 και 7(α) της FMOPA υποχρεώνουν τα συμβαλλόμενα μέρη να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά την πρόσβαση και την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, απασχόλησης και 
εργασίας. 

Όσον αφορά την εισαγωγή του άρθρου 121α στο ελβετικό σύνταγμα, η Ελβετία έχει θεσπίσει 
τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου με την έγκριση, στις 16 Δεκεμβρίου 2016, των 
τροποποιήσεων του νόμου περί αλλοδαπών (άρθρο 21α) και με το διάταγμα για την υπηρεσία 
απασχόλησης1 (άρθρα 51α-53ε), στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Αυτές οι διατάξεις αφορούν, 
ειδικότερα, τη δημοσίευση και την πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας για άτομα που 
αναζητούν εργασία και είναι εγγεγραμμένα σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και δεν 
συνδέονται άμεσα με τους παρόντες ισχυρισμούς ή το καθεστώς του αναφέροντος. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων στη Μεικτή 
Επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 14 της FMOPA, η οποία είναι υπεύθυνη για τη 
διαχείριση και την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν 
διαπίστωσε ότι η νομοθεσία ή/και η πρακτική της Ελβετίας θα μπορούσαν να είναι αντίθετες 
προς την FMOPA.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό που η παρούσα υπόθεση θα μπορούσε κατά μείζονα λόγο να 
αφορά, θα ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής της FMOPA, ελλείψει 
οιασδήποτε ένδειξης υιοθέτησης μιας γενικής πρακτικής ή ύπαρξης προβλήματος 
συμμόρφωσης της ελβετικής νομοθεσίας με την FMOPA. Τα ελβετικά δικαστήρια, τα οποία 
έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά πραγματικά περιστατικά, είναι καταλληλότερα από την 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Το άρθρο 11 της FMΟPA προβλέπει το δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες αρχές (και, 
τελικά, στις αρμόδιες δικαστικές αρχές) όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της 

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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συμφωνίας. Με το ίδιο άρθρο επίσης απαιτείται να ολοκληρώνεται η επεξεργασία των 
προσφυγών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην αναφορά δεν περιλαμβάνονται 
πληροφορίες ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις αυτές. 

Η συμφωνία δεν ορίζει κανόνες για την προστασία των δεδομένων και, κατά συνέπεια, δεν 
καλύπτει καταστάσεις που σχετίζονται με αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους του κράτους σε 
περίπτωση που οι κανόνες αυτοί δεν τηρούνται όπως δηλώνεται στην αναφορά. Επιπλέον, η 
Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να αποφασίζει σχετικά με τη δικαιοδοσία των ελβετικών 
εθνικών αρχών. Ο αναφέρων καλείται να επικοινωνήσει εκ νέου με τα αρμόδια θεσμικά 
όργανα για να αποσαφηνίσει το ζήτημα της δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση που ο αναφέρων 
εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει την αρμόδια αρχή, η Επιτροπή είναι 
έτοιμη να θέσει το ζήτημα υπόψη των ελβετικών αρχών.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό που η παρούσα υπόθεση θα μπορούσε κατά μείζονα λόγο να 
αφορά, θα ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής της FMOPA, ζήτημα το 
οποίο τα ελβετικά δικαστήρια βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση να αντιμετωπίσουν. Η 
αναφορά δεν περιλαμβάνει οιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση 
του δικαιώματος προσφυγής όπως κατοχυρώνεται βάσει του άρθρου 11 της FMOPA.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 30 Μαρτίου 2020.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σε συνέχεια της απάντησης της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2019, ο αναφέρων απέστειλε 
ορισμένα πρόσθετα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών σε άρθρα, συνεντεύξεις 
και αποσπάσματα αποφάσεων των ελβετικών δικαστηρίων, για να τεκμηριώσει τους 
ισχυρισμούς του ότι το ελβετικό δικαστικό σύστημα δεν είναι ανεξάρτητο, καθώς και τις 
υποψίες του ότι η Ελβετία χειραγωγεί τις διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο αναφέρων ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει πολιτική δράση για 
να διασφαλίσει ότι η Ελβετία συμμορφώνεται με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (FMOPA). 

Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων παρέχουν 
επαρκώς τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία μεροληψίας των ελβετικών δικαστηρίων τα 
οποία θα αποδείκνυαν διακριτική μεταχείριση ή παραβίαση του δικαιώματος προσφυγής, 
όπως αυτά προστατεύονται δυνάμει της FMOPA. Η απαίτηση να καταβληθεί προκαταβολή 
για την έναρξη δικαστικής διαδικασίας στο ελβετικό δικαστήριο, η απόρριψη των 
καταγγελιών του αναφέροντος (όταν εξηγούνται οι λόγοι που αιτιολογούν τη λήψη μιας 
τέτοιας απόφασης) ή η επιβολή προστίμων στον αναφέροντα για τις αξιώσεις που 
επαναλβανομένως εγείρει, αυτές καθαυτές, δεν φαίνεται να παραβιάζουν το δικαίωμα 
προσφυγής.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι ο αναφέρων έλαβε την απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με 
τον τρόπο υποβολής αιτήματος αποζημίωσης κατά των ελβετικών αρχών. 

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να εξετάσει τις προσφυγές του αναφέρουσας ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις οποίες το Δικαστήριο έκρινε μη 
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παραδεκτές, καθώς και τους ισχυρισμούς του περί χειραγωγήσεων των διαδικασιών στο 
Δικαστήριο.

Συμπέρασμα 

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει την 
ύπαρξη παραβίασης του δικαιώματος προσφυγής ή της αρχής της απαγόρευσης διακρίσεων, 
όπως κατοχυρώνονται δυνάμει της FMOPA.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 22 Ιουλίου 2021

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Μετά την απάντηση της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2019 και τη συμπληρωματική απάντηση 
της Επιτροπής της 30ης Μαρτίου 2020, ο αναφέρων απέστειλε ορισμένα πρόσθετα έγγραφα, 
μεταξύ των οποίων παραπομπές σε άρθρα, συνεντεύξεις και αποσπάσματα αποφάσεων των 
ελβετικών δικαστηρίων, για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του ότι το ελβετικό δικαστικό 
σώμα δεν είναι ανεξάρτητο, τις υποψίες του ότι το ελβετικό σύστημα δικαστηρίων και 
δικηγορικών συλλόγων εισάγει συστηματικά διακρίσεις εις βάρος του, δεδομένου ότι 
προέρχεται από κράτος μέλος της ΕΕ και δεν είναι αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος 
ελβετικής καταγωγής. 

Ο αναφέρων ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει πολιτική δράση για να διασφαλίσει ότι η Ελβετία 
συμμορφώνεται με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών 
της και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
(FMOPA). Το άρθρο 2 και το άρθρο 7 στοιχείο α) της FMOPA υποχρεώνουν τα 
συμβαλλόμενα μέρη να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς όσον αφορά την 
πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα και την άσκησή της. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι εν 
λόγω διατάξεις της FMOPA εφαρμόζονται όσον αφορά τους υπηκόους της ΕΕ που 
μετακινούνται στην Ελβετία, προκειμένου να παρέχουν νομικές υπηρεσίες ως 
αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι εκεί. Η εκ μέρους του Anwaltsaufsicht (περιφερειακή 
εποπτική αρχή δικηγορικού συλλόγου της Ελβετίας) διαγραφή από το μητρώο του Ελβετικού 
Δικηγορικού Συλλόγου αυτοαπασχολούμενου δικηγόρου προερχόμενου από κράτος μέλος 
της Ένωσης θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να συνιστά παράβαση των διατάξεων αυτών. 

Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι οι δικηγόροι πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που ισχύουν στη χώρα εγγραφής τους. 
Σε περίπτωση μη τήρησης των ισχυουσών σχετικών υποχρεώσεων, εφαρμόζονται οι 
διαδικαστικοί κανόνες, οι κυρώσεις και τα μέσα έννομης προστασίας που προβλέπονται στο 
εν λόγω κράτος. Αυτή η βασική αρχή καλύπτει ακόμη και τους δικηγόρους που ασκούν το 
επάγγελμά τους υπό τον τίτλο της χώρας καταγωγής τους σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με 
την οδηγία 98/5/ΕΚ, η οποία εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας2. 
Έτσι, ακόμη και σε περίπτωση εγγραφής στη χώρα υποδοχής υπό τον τίτλο της χώρας 
καταγωγής τους (άρθρο 3), οι δικηγόροι πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους 

2 Οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Φεβρουαρίου 
1998, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος, ΕΕ L 77 της 
14.3.1998, σ. 36-43, για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος 
σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα III τμήμα Α σημείο 3.α της FMOPA. 
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κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας της χώρας υποδοχής (άρθρο 6) και θα υπόκεινται σε 
όλες τις σχετικές πειθαρχικές διαδικασίες και κυρώσεις (άρθρο 7). 

Κατ’ αρχήν, η Επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις εθνικές αρχές και τα ελβετικά 
δικαστήρια κατά την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών που αφορούν εικαζόμενες 
παραβάσεις των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας ή των επιβληθεισών κυρώσεων.

Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του αναφέροντος που 
θα προέκυπτε από την πλημμελή απονομή της δικαιοσύνης λόγω της συμπεριφοράς των 
ελβετικών δικαστηρίων, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1, εφαρμόζεται στα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, δεν εναπόκειται 
στην Επιτροπή να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των ελβετικών αρχών με την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία δεν αποτελεί νομοθετική πράξη της 
ΕΕ. Η τήρηση της ΕΣΔΑ διασφαλίζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, το οποίο δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι εναπόκειται στα ελβετικά δικαστήρια να εκτιμήσουν, τα οποία έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά πραγματικά περιστατικά, το επίμαχο ζήτημα, ως μεμονωμένη 
υπόθεση.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 15 Φεβρουαρίου 2022

Σε συνέχεια της πιο πρόσφατης απάντησης της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2021, ο 
αναφέρων απέστειλε σειρά πρόσθετων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων 
αποφάσεων ελβετικών δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων επί αστικής 
διαδικασίας σχετικά με σύμβαση μίσθωσης διαμερίσματος), για να τεκμηριώσει τους 
ισχυρισμούς του ότι το ελβετικό δικαστικό σώμα δεν είναι ανεξάρτητο, και τις υποψίες του 
ότι τα ελβετικά δικαστήρια και το ελβετικό σύστημα δικηγορικών συλλόγων εισάγουν 
συστηματικά διακρίσεις εις βάρος του. Μεταξύ των εγγράφων αυτών, ο αναφέρων 
περιλαμβάνει την ελβετική απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή του κατά του 
ελβετικού κράτους για τις εικαζόμενες ζημίες που προκλήθηκαν από τη μη ανωνυμοποίηση 
του ονόματός του σε δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τις απαντήσεις που έλαβε για τα δύο 
υπομνήματά του που υποβλήθηκαν στην εποπτική αρχή του ελβετικού Κοινοβουλίου σχετικά 
με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «CompCour» για τον σχηματισμό του δικαστικού 
σχηματισμού και την ανωνυμοποίηση των ονομάτων των νόμιμων εκπροσώπων βάσει 
εσωτερικών οδηγιών. Τέλος, ο αναφέρων διαβιβάζει επίσης αντίγραφο επιστολής που του 
απέστειλαν οι ελβετικές αρχές, με την οποία επιδιώκεται να αξιολογηθεί η κατάστασή του και 
η πιθανή ύπαρξη λόγων για την ανάκληση της ελβετικής άδειας διαμονής του («άδεια 
εγκατάστασης»). 

Ο αναφέρων ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει πολιτική δράση για να διασφαλίσει ότι η Ελβετία 
συμμορφώνεται με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών 
της και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
(FMOPA). Το άρθρο 2 και το άρθρο 7 στοιχείο α) της FMOPA υποχρεώνουν τα 
συμβαλλόμενα μέρη να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς όσον αφορά την 
πρόσβαση σε οικονομική δραστηριότητα και την άσκησή της.
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Όσον αφορά τις διαδικασίες που αντιμετωπίζει ο αναφέρων, όπως έχει ήδη επισημάνει η 
Επιτροπή στις προηγούμενες απαντήσεις της, σε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης των 
κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας ή εικαζόμενης διάκρισης που αντιμετωπίζει ο 
αναφέρων, η Επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις εθνικές αρχές και τα ελβετικά 
δικαστήρια στην αξιολόγηση των μεμονωμένων πραγματικών περιστατικών, προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν υπήρξαν παραβιάσεις και, τελικά, να ακυρώσει ένα αμφισβητούμενο μέτρο.

Ούτε μπορεί η Επιτροπή, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, να αποδείξει μια πάγια και 
γενικευμένη πρακτική των ελβετικών αρχών, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί αντίθετη 
προς την FMOPA. 

Επιπλέον, όπως έχει ήδη επισημάνει η Επιτροπή στις προηγούμενες απαντήσεις της, η 
FMOPA δεν περιέχει κανόνες για την προστασία των δεδομένων και, κατά συνέπεια, 
οποιαδήποτε εικαζόμενη παραβίαση των κανόνων προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να 
αξιολογείται βάσει της ελβετικής εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

Όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής, μπορούν να διατυπωθούν οι ακόλουθες γενικές 
παρατηρήσεις:

Σύμφωνα με την FMOPA, το δικαίωμα διαμονής των πολιτών της ΕΕ στην Ελβετία δεν είναι 
άνευ όρων. Με έναν ορισμένο βαθμό απλούστευσης, οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα 
διαμονής στην Ελβετία εάν ο πολίτης της ΕΕ:

- είναι μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος (άρθρα 6 και 12 του παραρτήματος I της 
FMOPA)·

- ή έχει δικαίωμα παραμονής (άρθρο 4 του παραρτήματος I της FMOPA)·

- ή είναι πρόσωπο που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα και διαθέτει επαρκή 
οικονομικά μέσα ώστε να μην χρειάζεται να υποβάλει αίτηση για παροχή κοινωνικής 
πρόνοιας καθώς και πλήρη υγειονομική ασφάλιση (άρθρο 24 του παραρτήματος I της 
FMOPA). 

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν επίσης δικαίωμα διαμονής όταν υπάρχουν μέλη της οικογένειας 
πολίτη της ΕΕ τα οποία με τη σειρά τους πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις (άρθρο 
3 του παραρτήματος I της FMOPA).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του παραρτήματος I της FMOPA, τα 
δικαιώματα που χορηγούνται βάσει της συμφωνίας μπορούν να περιοριστούν μόνο με μέτρα 
που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος Ι της FMOPA, για τους 
περιορισμούς αυτούς γίνεται παραπομπή στην οδηγία 64/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου3. Τέλος, 
το άρθρο 16 παράγραφος 2 της FMOPA ορίζει ότι, στο βαθμό που η εφαρμογή της 
συμφωνίας περιλαμβάνει έννοιες του δικαίου της ΕΕ, λαμβάνεται υπόψη η σχετική 
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΕ) πριν από τις 21 Ιουνίου 

3 Οδηγία 64/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.2.1964 για τον συντονισμό των ειδικών μέτρων 
που αφορούν τους αλλοδαπούς όσον αφορά την μετακίνηση και την παραμονή τους για 
λόγους δημοσίας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, ΕΕ L 1964 της 4.4.1964, 
σ. 850-857.
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1999 (ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας). Αυτό σημαίνει ότι, για τους πολίτες της ΕΕ, 
μόνο όταν η συμπεριφορά του ατόμου αγγίζει το σχετικό κατώτατο όριο της αναφερόμενης 
οδηγίας και της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ, το κράτος υποδοχής μπορεί να θέσει τέρμα 
στο δικαίωμα διαμονής στην επικράτειά του για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας 
ή δημόσιας υγείας. Συναφώς, το άρθρο 3 παράγραφος 1, της οδηγίας 64/221/CCE ορίζει ότι 
τα μέτρα που λαμβάνονται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας βασίζονται 
αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διευκρινίσει ότι η προσφυγή εθνικής αρχής στην έννοια της 
δημόσιας τάξης προϋποθέτει, εν πάση περιπτώσει, την ύπαρξη πραγματικής και αρκούντως 
σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη, η οποία θίγει θεμελιώδες συμφέρον της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, με βάση τις περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες, εναπόκειται στις 
ελβετικές αρχές να αξιολογήσουν κατά πόσον οι προϋποθέσεις διαμονής που ορίζονται στο 
πλαίσιο της FMOPA πληρούνται από τους πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
αναφέροντος. Η Επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις εθνικές αρχές στην αξιολόγηση 
των εν λόγω πραγματικών περιστατικών. 

Τέλος, βάσει των περιορισμένων πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η FMOPA δεν εφαρμόζεται στις αστικές διαδικασίες σχετικά με τη 
σύμβαση μίσθωσης.

Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα προέκυπτε 
από την πλημμελή απονομή της δικαιοσύνης λόγω της συμπεριφοράς των ελβετικών 
δικαστηρίων, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
δεν εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1, ο Χάρτης εφαρμόζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επιπλέον το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι 
«οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, 
όπως αυτές ορίζονται στις συνθήκες».

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, δεδομένου του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Χάρτη, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο Χάρτης δεν 
εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση.

Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ΕΣΔΑ δεν αποτελεί νομική πράξη της ΕΕ. 
Πρόκειται για διεθνή συνθήκη που αποσκοπεί στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, η οποία εκπονήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η 
τήρηση της ΕΣΔΑ διασφαλίζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, το οποίο δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή, ως 
θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει καμιά εξουσία όσον αφορά τις διαδικασίες 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή δεν έχει τη βάση να δώσει συνέχεια στο ζήτημα.

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι εναπόκειται στα ελβετικά δικαστήρια να εκτιμήσουν, τα οποία έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά πραγματικά περιστατικά, το επίμαχο ζήτημα, ως μεμονωμένη 
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υπόθεση.


