
CM\1250945ET.docx PE639.890v04-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Petitsioonikomisjon

15.2.2022

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 1068/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Oliver Lücke 
isikute vaba liikumise kokkuleppe raames Šveitsi võetud kohustuste täitmise 
kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja nõuab, et EL võtaks poliitilisi meetmeid eesmärgiga tagada, et Šveits täidab 
oma kohustused ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumise kokkuleppe raames eelkõige 
diskrimineerimise keelamise mõistes (artikkel 2) ja tõhusa kaebuste lahendamise mehhanismi 
õiguse mõistes (artikkel 11). Petitsiooni esindaja on inimõigustealasele õigusele 
spetsialiseerunud Bernis praktiseeriv jurist. Ta väidab, et teatavad Šveitsi kohtusüsteemi 
kuuluvad ametiasutused on avaldanud talle põhjendamatut rahalist survet ja on võtnud muid 
meetmeid, mida petitsiooni esitaja kirjeldab kooskõlastatud tagakiusamise püüdlustena, mis 
hõlmavad kirjavahetust, milles tal soovitatakse tungivalt lõpetada Šveitsis juristina 
tegutsemine ja pöörduda tagasi Saksamaale. Petitsiooni esitaja teatab, et selleteemaline nõue 
on Euroopa Inimõiguste Kohtus menetlemisel. Ta viitab ka muudele Euroopa Parlamendile 
esitatud petitsioonidele Šveitsis töötavate või elavate ELi kodanike diskrimineerimisega 
seotud samalaadsete probleemide kohta.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 25. veebruaril 2019. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6 – uue kodukorra artikli 227 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 24. juulil 2019

Euroopa Komisjoni tähelepanekud

Petitsiooni esitaja nõuab, et EL võtaks poliitilisi meetmeid eesmärgiga tagada, et Šveits täidab 
oma kohustused ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumise kokkuleppe (FMOPA) raames, 
eelkõige diskrimineerimise keelamise (artikkel 2) ja tõhusa kaebuste lahendamise 
mehhanismi õiguse mõistes (artikkel 11).
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Petitsiooni esitaja väidab, et alates 2017. aasta algusest on ta kogenud Šveitsi ametivõimude 
avaldatud survet, mida ta kirjeldab kooskõlastatud tagakiusamise püüdlustena. Ta selgitab, et 
kohtumenetlustes ei võimaldatud tema klientidele õigusabi, mis avaldas talle rahalist survet. 
Lisaks sellele sai ta kaks kirjalikku teatist, millest ühes palub Šveitsi kantoni ametiasutus tal 
lõpetada õiguse praktiseerimine Šveitsis ja naasta Saksamaale. 

Petitsiooni esitaja väidab, et selline käitumine on kooskõlas äsja Šveitsi põhiseadusse lisatud 
artikliga 121a, mis on isikute liikumisvabaduse vastu.

Sarnaselt oma eelmisele petitsioonile 0826/2018 väidab petitsiooni esitaja lisaks, et Šveits ei 
taga tõhusaid õiguskaitsevahendeid. Ta teatab, et tema kahjutasunõuet riigi vastu – ajendatud 
sellest, et Šveitsi ametiasutused tegid avalikuks kohtuotsused koos petitsiooni esitaja nimega 
ja rikkusid seega andmekaitsenorme – ei tunnustatud ei Šveitsi föderaalses kohtus ega 
föderaalses rahandusministeeriumis.

FMOPA artikli 2 ja artikli 7 punkti a kohaselt tagavad kokkuleppeosalised õiguse oma 
kodanikega võrdsele kohtlemisele seoses majandustegevuses osalemise võimaluse, elamis-, 
tööhõive- ja töötingimustega. 

Mis puudutab artikli 121a lisamist Šveitsi põhiseadusesse, siis Šveits on seda rakendanud 16. 
detsembril 2016. aastal välismaalaste seadusesse (artikkel 21a) ja 8. detsembril 2017. aastal 
tööhõive rakendusmäärusesse1 (artiklid 51a–53e) tehtud muudatuste kaudu. Need käsitlevad 
eelkõige vabade töökohtade avaldamist ja nende kättesaadavust avalikes tööhõiveametites 
registreeritud tööotsijatele ega ole otseselt seotud petitsiooni esitaja praeguste väidete või 
olukorraga. Komisjon jälgib ülalnimetatud õigusaktide rakendamist tähelepanelikult FMOPA 
artikli 14 alusel loodud ühiskomitees, mis vastutab selle kokkuleppe haldamise ja 
nõuetekohase kohaldamise eest. Komisjon pole seni tuvastanud, et Šveitsi õigus ja/või tava 
oleks FMOPAga vastuolus.

Kuna piisavad tõendid üldisemalt levinud tava kohta või Šveitsi õigusaktide vastuolu kohta 
FMOPAga puuduvad, on komisjon arvamusel, et antud juhtumi puhul on äärmisel juhul 
tegemist FMOPA ebaõige kohaldamise üksikjuhtumiga. Šveitsi kohtutel, kellele kõik 
asjassepuutuvad faktid on kättesaadavad, on komisjonist paremad võimalused asjaga tegeleda.

FMOPA artikliga 11 nähakse seoses kokkuleppe sätete kohaldamisega ette edasikaebamise 
õigus pädevatele asutustele (ja lõpuks pädevatele õigusasutustele). Samuti sätestatakse selle 
artikliga, et kaebused tuleb menetleda mõistliku aja jooksul. Petitsioon ei sisalda teavet selle 
kohta, et neid sätteid ei järgita. 

Kokkulepe ei sätesta andmekaitsenorme ning sellest tulenevalt ei hõlma see riigivastutuse 
nõuetega seotud olukordi juhtudel, kus neid norme ei järgita, nagu antud petitsioonis 
väidetakse. Lisaks ei ole komisjonil volitusi otsustada Šveitsi riigiasutuste jurisdiktsiooni üle. 
Petitsiooni esitajal palutakse jurisdiktsiooni küsimuse täpsustamiseks pädevate asutustega 
uuesti ühendust võtta. Kui petitsiooni esitaja ei suuda endiselt pädevat asutust kindlaks teha, 
on komisjon valmis sellele küsimusele Šveitsi ametivõimude tähelepanu juhtima.

Järeldus

Komisjon on arvamusel, et antud juhtumi puhul on äärmisel juhul tegemist FMOPA ebaõige 

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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kohaldamise üksikjuhtumiga, millega tegelemiseks on kõige paremad võimalused Šveitsi 
kohtutel. Petitsioon ei sisalda teavet FMOPA artikliga 11 tagatud edasikaebamise õiguse 
väidetava rikkumise kohta.

4. Euroopa Komisjoni vastus (REV), mis saadi 30. märtsil 2020

Euroopa Komisjoni tähelepanekud

Pärast Euroopa Komisjoni 24. juuli 2019. aasta vastust saatis petitsiooni esitaja mitu 
täiendavat dokumenti, sealhulgas viited artiklitele, intervjuudele ja väljavõtetele Šveitsi 
kohtute otsustest, et põhjendada oma väiteid, et Šveitsi kohtusüsteem ei ole sõltumatu, ning 
kahtlusi, et Šveits manipuleerib Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlustega. Petitsiooni esitaja 
nõuab uuesti, et EL võtaks poliitilisi meetmeid selleks, et Šveits täidaks Euroopa Ühenduse ja 
selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelist isikute vaba liikumist käsitlevat 
kokkulepet (FMOPA). 

Euroopa Komisjon ei saa pidada petitsiooni esitaja esitatud teavet Šveitsi kohtute 
erapoolikuse kohta piisavaks tõendusmaterjaliks, mis tõendaks diskrimineerimist või 
FMOPAga kaitstud kaebuse esitamise õiguse rikkumist. Nõue teha ettemakse, et alustada 
Šveitsi kohtus kohtumenetlust, petitsiooni esitaja kaebuste tagasilükkamine (kui sellise otsuse 
põhjused on selgitatud) või petitsiooni esitaja trahvimine korduvate nõuete eest ei näi 
iseenesest edasikaebamise õigust rikkuvat.

Komisjon märgib ka, et petitsiooni esitaja on saanud vajaliku teabe selle kohta, kuidas kahju 
hüvitamise nõue Šveitsi ametiasutuste vastu esitada. 

Euroopa Komisjon ei ole pädev käsitlema petitsiooni esitaja poolt Euroopa Inimõiguste 
Kohtule esitatud kaebusi, mille kohus tunnistas lubamatuteks, ega tema väiteid menetlustega 
manipuleerimise kohta Euroopa Kohtus.

Järeldus 

Komisjon ei ole võimeline esitatud teabe põhjal kindlaks tegema, et FMOPAga tagatud 
edasikaebamise õigust või mittediskrimineerimise põhimõtet on rikutud.

5. Euroopa Komisjoni vastus (REV II), mis saadi 22. juulil 2021

Euroopa Komisjoni tähelepanekud

Pärast Euroopa Komisjoni 24. juuli 2019. aasta vastust ja Euroopa Komisjoni 30. märtsi 2020. 
aasta täiendavat vastust saatis petitsiooni esitaja mitu lisadokumenti, sealhulgas viited 
artiklitele, intervjuudele ja Šveitsi kohtute otsuste väljavõtetele, et põhjendada oma väiteid, et 
Šveitsi kohtud ei ole sõltumatud, samuti kahtlusi, et Šveitsi kohtu- ja advokatuurisüsteem 
diskrimineerib teda süstemaatiliselt, kuna ta on pärit ELi liikmesriigist ega ole Šveitsi 
päritoluga füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev advokaat. 

Petitsiooni esitaja nõuab uuesti, et EL võtaks poliitilisi meetmeid, et Šveits täidaks Euroopa 
Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelist isikute vaba liikumist 
käsitlevat kokkulepet (FMOPA). FMOPA artikkel 2 ja artikli 7 punkt a kohustavad 
lepinguosalisi tagama, et seoses juurdepääsuga majandustegevusele ja sellel tegutsemisega 
koheldakse kodanikke võrdselt. Komisjon nõustub, et neid FMOPA sätteid kohaldatakse ELi 
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kodanike suhtes, kes kolivad Šveitsi, et osutada seal õigusteenuseid füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsevate advokaatidena. See, et Anwaltsaufsicht (Šveitsi advokatuuri 
piirkondlik järelevalveasutus) eemaldas ELi liikmesriigist pärit füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutseva advokaadi diskrimineerivalt Šveitsi advokatuuri registrist, võib endast 
põhimõtteliselt kujutada nende sätete rikkumist. 

Samas on oluline rõhutada, et advokaadid peavad täielikult järgima oma registreerimisriigis 
kohaldatavaid ametialase käitumise reegleid. Kehtivate asjakohaste kohustuste täitmata 
jätmise korral kohaldatakse selles riigis ette nähtud menetlusnorme, karistusi ja 
õiguskaitsevahendeid. See aluspõhimõte hõlmab isegi juriste, kes tegutsevad oma kutsealal 
oma päritoluriigi kutsenimetuse all teises liikmesriigis vastavalt direktiivile 98/5/EÜ, mida 
kohaldatakse ELi ja Šveitsi vahelistes suhetes2. Seega, isegi kui advokaat on vastuvõtvas 
riigis registreeritud oma päritoluriigi kutsenimetuse all (artikkel 3), peab ta täielikult järgima 
kõiki vastuvõtva riigi kutse-eetika nõudeid (artikkel 6) ning tema suhtes kohaldatakse kõiki 
asjakohaseid distsiplinaarmenetlusi ja karistusi (artikkel 7). 

Põhimõtteliselt ei saa komisjon asendada siseriiklikke ametiasutusi ja Šveitsi kohtuid nende 
faktiliste asjaolude hindamisel, mis puudutavad väidetavat ametialaste käitumisnõuete 
rikkumist või määratud karistusi.

Seoses petitsiooni esitaja põhiõiguste väidetava rikkumisega, mis tuleneks ebaõigest 
õigusemõistmisest Šveitsi kohtute tegevuse tõttu, tuleb meenutada, et Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat kohaldatakse selle artikli 51 lõike 1 kohaselt Euroopa Liidu institutsioonide 
ja asutuste ning liikmesriikide suhtes juhul, kui nad rakendavad Euroopa Liidu õigust, kuid 
mitte kolmandate riikide suhtes. Lisaks ei ole Euroopa Komisjoni ülesanne jälgida, kas Šveitsi 
ametiasutused järgivad Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, mis ei ole 
ELi õigusakt. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgimise tagab 
Euroopa Inimõiguste Kohus, mis ei ole Euroopa Liidu institutsioon. 

Järeldus 

Komisjon leiab, et kuna tegemist on üksikjuhtumiga, peavad seda hindama Šveitsi kohtud, 
kellele kõik asjakohased faktid on kättesaadavad.

6. Euroopa Komisjoni vastus (REV III), mis saadi 15. veebruaril 2022

Pärast Euroopa Komisjoni viimast, 22. juuli 2021. aasta vastust saatis petitsiooni esitaja mitu 
lisadokumenti, sealhulgas väljavõtted Šveitsi kohtuotsustest (sealhulgas otsused korteri 
rendilepingut käsitleva tsiviilkohtumenetluse kohta), et põhjendada oma väiteid, et Šveitsi 
kohtusüsteem ei ole sõltumatu, ning kahtlust, et Šveitsi kohtud ja advokatuurisüsteem 
diskrimineerivad teda süstemaatiliselt. Nende dokumentide hulgas on ka Šveitsi kohtuotsus, 
millega jäeti rahuldamata tema hagi Šveitsi riigi vastu seoses väidetava kahjuga, mis tulenes 
tema nime mitteanonüümimisest kohtuotsustes, ning vastused, mis saadi tema kahe Šveitsi 
parlamendi järelevalveasutusele esitatud esildise kohta, mis käsitlesid arvutirakenduse 
CompCour kasutamist kohtunike kolleegiumi moodustamiseks ja seaduslike esindajate 
nimede anonüümseks muutmist asutusesiseste juhiste alusel. Petitsiooni esitaja edastab ka 
koopia Šveitsi ametiasutuste poolt talle saadetud kirjast, mille eesmärk on hinnata tema 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/5/EÜ, millega hõlbustatakse alalist 
tegutsemist advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus omandati kutsekvalifikatsioon (EÜT L 77, 
14.3.1998, lk 36–43), et hõlbustada alalist tegutsemist advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus 
omandati kutsekvalifikatsioon, nagu on loetletud FMOPA III lisa A jao punkti 3 alapunktis a. 
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olukorda ja Šveitsi elamisloa kehtetuks tunnistamise võimalikku alust (edaspidi 
„elamisluba“). 

Petitsiooni esitaja nõuab uuesti, et EL võtaks poliitilisi meetmeid, et Šveits täidaks Euroopa 
Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelist isikute vaba liikumist 
käsitlevat kokkulepet (FMOPA). FMOPA artikkel 2 ja artikli 7 punkt a kohustavad 
lepinguosalisi tagama, et seoses juurdepääsuga majandustegevusele ja sellel tegutsemisega 
koheldakse kodanikke võrdselt.

Mis puudutab menetlust, millega petitsiooni esitaja seotud on, siis nagu Euroopa Komisjon 
oma varasemates vastustes juba märkis, ei saa Euroopa Komisjon ametialaste käitumisreeglite 
väidetava rikkumise või väidetava diskrimineerimise korral, millega petitsiooni esitaja silmitsi 
seisab, asendada riigi ametiasutusi ja Šveitsi kohtuid konkreetsete faktide hindamisel, et teha 
kindlaks, kas tegemist on rikkumistega, ja lõpuks tühistada vaidlustatud meede.

Samuti ei saa komisjon olemasoleva teabe põhjal tõendada Šveitsi ametiasutuste püsivat ja 
üldist tava, mida võiks pidada FMOPAga vastuolus olevaks. 

Lisaks, nagu komisjon on oma varasemates vastustes juba märkinud, ei sisalda FMOPA 
andmekaitsereegleid ja sellest tulenevalt tuleks andmekaitsereeglite väidetavat rikkumist 
hinnata Šveitsi andmekaitset käsitleva siseriikliku õiguse alusel.

Elamisõiguse kohta võib teha järgmised üldised märkused:

FMOPA kohaselt ei ole ELi kodanike õigus elada Šveitsis tingimusteta. Lihtsustatult öeldes 
on ELi kodanikel õigus elada Šveitsis, kui ELi kodanik:

– on töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja (FMOPA I lisa artiklid 6 ja 12);

– või tal on õigus riiki jääda (FMOPA I lisa artikkel 4);

– või ta on isik, kes ei tegele majandustegevusega ja kellel on piisavalt rahalisi vahendeid, et 
mitte taotleda sotsiaaltoetusi ega kõiki riske hõlmavat haiguskindlustust (FMOPA I lisa 
artikkel 24). 

ELi kodanikel on elamisõigus ka juhul, kui on ELi kodaniku pereliikmeid, kes omakorda 
vastavad eespool loetletud tingimustele (FMOPA I lisa artikkel 3).

Lisaks võib kokkuleppe I lisa artikli 5 lõike 1 kohaselt kokkuleppe sätete kohaselt antud 
õigusi piirata üksnes meetmetega, mis on õigustatud avaliku korra, avaliku julgeoleku või 
tervishoiu seisukohast. FMOPA I lisa artikli 5 lõikes 2 viidatakse nende piirangute puhul ka 
nõukogu direktiivile 64/221/EMÜ3. FMOPA artikli 16 lõikes 2 sätestatakse ka, et niivõrd kui 
nimetatud kokkuleppe kohaldamine on seotud ühenduse õiguse põhimõtetega, tuleb arvestada 
asjaomast Euroopa Ühenduste Kohtu pretsedendiõigust enne 21. juunit 1999 (kokkuleppe 
allkirjastamise kuupäev). See tähendab, et vastuvõttev riik võib oma territooriumil elamise 
õiguse avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides lõpetada üksnes siis, kui isiku 
käitumine ületab eespool osutatud direktiivis ja Euroopa Liidu Kohtu asjakohases 

3 Nõukogu 25. veebruari 1964. aasta direktiiv välisriigi kodanike liikumise ja elukohaga seonduvate avaliku 
korra, julgeoleku või tervishoiu seisukohalt õigustatud erimeetmete kooskõlastamise kohta, EÜT 56, 4.4.1964, lk 
850–857.
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kohtupraktikas sätestatud vastava künnise. Selle kohta on nõukogu direktiivi 64/221/EMÜ 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud, et avaliku korra või julgeoleku huvides võetavad meetmed 
põhinevad eranditult asjaomase isiku isiklikul käitumisel. Lisaks on Euroopa Liidu Kohus 
selgitanud, et avaliku korra mõiste kasutamine liikmesriigi ametiasutuse poolt eeldab igal 
juhul, et esineb tõeline ja piisavalt tõsine oht avaliku korra nõuetele, mis kahjustab mõnd 
ühiskonna põhihuvi.

Selles raamistikus on Šveitsi ametiasutuste ülesanne piiratud kättesaadava teabe põhjal 
hinnata, kas ELi kodanikud, sealhulgas petitsiooni esitaja, täidavad FMOPAs sätestatud 
elukohatingimusi. Komisjon ei saa liikmesriikide ametiasutusi selliste asjaolude hindamisel 
asendada. 

Seega järeldab komisjon esitatud piiratud teabe põhjal, et FMOPA ei ole rendilepinguga 
seotud tsiviilmenetluses kohaldatav.

Seoses väidetava põhiõiguste rikkumisega, mis tuleneb Šveitsi kohtute käitumisest tulenevast 
ebakorrektsest õigusemõistmisest, tuletab komisjon meelde, et ELi põhiõiguste hartat ei 
kohaldata põhiõiguste väidetava rikkumise iga olukorra suhtes. Harta artikli 51 lõike 1 
kohaselt kohaldatakse harta sätteid ELi institutsioonide ja liikmesriikide suhtes ainult siis, kui 
nad kohaldavad Euroopa Liidu õigust. Lisaks on ELi lepingu artikli 6 lõikes 1 sätestatud, et 
„harta sätted ei laienda mingil viisil liidu pädevust, mis on määratletud aluslepingutega.”

Võttes arvesse harta geograafilist kohaldamisala, leiab Euroopa Komisjon petitsiooni esitaja 
esitatud teabe põhjal, et harta ei ole käesoleval juhul kohaldatav.

Seoses Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni väidetava rikkumisega 
tuletab komisjon meelde, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ei ole 
ELi õigusakt. Tegemist on Euroopa Nõukogu koostatud rahvusvahelise lepinguga, mille 
eesmärk on kaitsta inimõigusi ja põhivabadusi. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni järgimise tagab Euroopa Inimõiguste Kohus, mis ei ole Euroopa Liidu 
institutsioon. Euroopa Liidu institutsioonina ei ole komisjonil Euroopa Inimõiguste Kohtu 
menetlustega seoses mingeid volitusi.

Seetõttu ei ole komisjonil alust selles küsimuses järelmeetmeid võtta.

Järeldus 

Komisjon leiab, et kuna tegemist on üksikjuhtumiga, peavad seda hindama Šveitsi kohtud, 
kellele kõik asjakohased faktid on kättesaadavad.


