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Όταν ο Ναπολέων κατά το τέλος του 18ου αιώνα, στο πλαίσιο των 
κατακτητικών του κινήσεων στην Ευρώπη, πέρασε και από την Ελβετία, 
ήταν μάλιστα κατάπληκτος από τη δημοκρατική συνείδηση του Ελβετικού 
λαού. Έγραψε ότι: 

"Η δημοκρατία είναι η οποία εξαίρει την Ελβετία στην υφήλιο, την 
κάνει ενδιαφέρουσα και της δίνει το ιδιαίτερο χρώμα της." 

(βλέπε: Giacometti, Z. „Das Staatsrecht der Schweizerischen Kantone", 1979. S 
552) (Το δίκαιο οργάνωσης των ελβετικών καντονιών, 1979,σελ. 552) 

Καθώς στη διάρκεια αυτής της περιόδου σε όλη την Ευρώπη 
επικρατούσαν φεουδαρχικές καταστάσεις, είχε φτάσει το επίπεδο της 
δημοκρατίας στην Ελβετία σε μεγάλο βαθμό, σε αντίθεση με την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Τούτο έχει προπαντός ιστορικούς λογούς. Βεβαία υπάρχουν και 
άλλοι παράγοντες, τους οποίους μπορεί κανείς να τους συνοψίσει με τον 
ορό σύμπτωση. Η εξέλιξη των κοινωνιών στην εποχή του μεσαίωνα έχει 
να κάνει με την ειδική κατάσταση της αγροτικής οικονομίας, η οποία 
αποτελεί τη βάση για κυρία κομμάτι της ελβετικής άμεσης δημοκρατίας: 

την αυτονομία των κοινοτήτων 
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Παρακάτω θα αναπτύξω, τι σημαίνει αυτονομία κοινοτήτων και ποια 
δικαιώματα απορρέουν για τον πολίτη. Ας δούμε μαζί σύντομα, πως είναι 
οργανωμένο το κράτος της Ελβετίας. Η Ελβετία αποτελείται από 26 
καντόνια, τα οποία όλα μαζί σχηματίζουν το ομοσπονδιακό κράτος, την 
Ομοσπονδία της Ελβετίας. 

Όλα τα καντόνια έχουν δικό τους σύνταγμα, το οποίο έχει εξελιχθεί με την 
παράδοση και τις ιστορικές καταστάσεις των μεμονωμένων περιοχών, π.χ. το 
καντόνι Neuenburg "Νέος Πύργος" ήταν μέχρι το 1848 κάτω από πρωσική 
κατοχή και έχει λιγότερα στοιχεία άμεσης δημοκρατίας. 

Το καντόνι αναλαμβάνει σήμερα αρμοδιότητες, οι οποίες δεν έχουν 
μεταβιβαστεί στην ομοσπονδία και δεν έχουν αναλάβει οι κοινότητες. Η 
αρχή της δεσμευτικότητας και της αποκλειστικότητας της κατανομής των 
αρμοδιοτήτων η αρχή της υποκατάστασης διακρίνεται θαυμάσια. 

 

 
 

Εάν παρατηρήσουμε τα καντόνια, ξεχωρίζει ότι είναι χωρισμένα σε άλλες 
μικρές μονάδες. Αυτές οι μονάδες είναι οι κοινότητες. Όλη η Ελβετία 
αποτελείται από μόλις 3.000 μονές κοινότητες. Αυτό δεν είναι τίποτα το 
ιδιαίτερο, επίσης η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ένα πλήθος μικρών 
κοινοτήτων, οι οποίες υπερβαίνουν τον αριθμό της Ελβετίας κατά πολύ. Δεν 
πρόκειται τόσο για το σύνολο η το μέγεθος των κοινοτήτων, όσο για τα 
δικαιώματα των πολιτών της κοινότητας. Το μέγεθος των κοινοτήτων παίζει 
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μονό ρολό στο παρακάτω: 
Όσο πιο μικρή είναι η κοινότητα, τόσο πιο μεγάλη είναι η 
δυνατότητα επιρροής του κάθε πολίτη προς το σύνολο. 

Στην Ελβετία έχουν τα 2/3 των κοινοτήτων λιγότερο από 2.000 κατοίκους. Η 
πλειοψηφία αυτών των κοινοτήτων γνωρίζει τη συνέλευση της 
κοινότητας. Η Συνέλευση όλων των πολιτών με δικαίωμα ψήφου στην 
κοινότητα, η συνέλευση της κοινότητας, τοπίο ανώτατο όργανο της 
κοινότητας διεξάγεται αρκετές φορές το χρόνο και αποφασίζει για 
υποθέσεις πραγμάτων, οι οποίες αφορούν την κοινότητα. 

Το καντόνι της Ζυρίχης αποτελείται από 171 κοινότητες. Φυσικά δεν 
θέλω να σας κάνω μια γεωγραφική παρέκβαση στην Ελβετία, εάν και θα 
ήταν σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μου φαίνεται όμως σημαντικό για την 
καλύτερη κατανόηση της Ελβετίας, μια στοιχειώδη γνώση των γεωγραφικών 
και με αυτών συνδεομένων των πολιτικών απόψεων. 

 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αυτονομία των κοινοτήτων είναι ένας σημαντικός 
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στύλος της άμεσης δημοκρατίας στην Ελβετία. Θα ασχοληθούμε τώρα 
διεξοδικότερα με αυτές τις κοινότητες. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε, πως η 
έκφραση των πολιτικών δικαιωμάτων από κοινότητα σε κοινότητα είναι 
διαφορετική. Ποια δικαιώματα κατέχει μια κοινότητα, είναι διατυπωμένο είτε 
στο καντονιακό σύνταγμα είτε στον κάθε καντονιακό κανονισμό. Για αυτό 
μπορεί να διαφέρει από κοινότητα σε κοινότητα. Σημαντικό είναι επίσης σε 
ποιο καντόνι βρισκόμαστε, διότι κάθε καντόνι έχει αναπτύξει εξαιτίας της 
δίκης του ιστορικής και κοινωνικής εξέλιξης μια δίκη του μορφή της 
αυτονομίας της κοινότητας. Στο καντόνι της Ζυρίχης η αυτονομία της 
κοινότητας έχει αναπτυχθεί αρκετά και δίνει στον πολίτη ένα •ψιλό μετρό 
στις δυνατότητες αποφάσεων και προτάσεων. 

Η συνέλευση της κοινότητας, το ανώτατο όργανο στα πλαίσια του 
διαχωρισμού εξουσίας, αποτελεί τη νομοθετική εξουσία. 

Η εκτελεστική ονομάζεται: "Gemeinderat" και εκλέγεται με άμεσες εκλογές. 

Σε κοινότητες με κοινοτικό κοινοβούλιο ονομάζεται η εκτελεστική: 
"Stadtrat". Οι αρμοδιότητες της κοινοτικής συνέλευσης μεταβιβάζονται στο: 
Κοινοτικό (δημοτικό) συμβούλιο. 

 
 

Τι μπορεί να αποφασίσει ο πολίτης στις συντελέσεις της κοινότητας; 

Ανάλογα ισχύει και το δίκαιο των δημοτικών συμβουλών στο δημοτικό συμβούλιο. 

Αρμοδιότητες της κοινοτικής συνέλευσης κοινοτικού κοινοβουλίου 
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Όλες οι αρμοδιότητες, οι οποίες δεν περιέρχονται εκ νομικού κανονισμού σε 
μια άλλη κοινότητα, ανήκουν στο κύκλο επίδρασης της πολιτικής κοινότητας: 

1. Εποπτεία της διοίκησης της κοινότητας 

2. Έκδοση και τροποποίηση του κοινοτικού κανονισμού 

3. για παράδειγμα: Αποφάσεις για δαπάνες 
ο Κατασκευή δρόμων 
ο Κατασκευή σχολείων 
ο Κατασκευή παιδικών σταθμών 
ο Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 
ο Κατασκευή κοινοτικών κτιρίων 

4. Έγκριση του κοινοτικού απολογισμού 

5. Έγκριση του ετήσιου ισολογισμού 

6. Ορισμός του κοινοτικού φορολογικού παράγοντα 

7. Πρόνοια 

8. Βασικός εφοδιασμός (Νερό, εγκατάσταση ακαθάρτων υδάτων, 
ρεύμα) 

9. Ασφάλεια 

10. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

Δικαιώματα των πολιτών 

 Δικαίωμα λογού: 
Κάθε ψηφοφόρος της κοινότητας έχει το δικαίωμα, να εκφράζεται 
στη συνέλευση της κοινότητας σε θέματα πραγμάτων, τα οποία 
ανήκουν στην αρμοδιότητα της κοινότητας. 

 Δικαίωμα αίτησης: 
Κάθε ψηφοφόρος της κοινότητας έχει το δικαίωμα, να ζήτα στη 
συνέλευση της κοινότητας την τροποποίηση, απόρριψη, αναβολή 
της λήψης απόφασης των υπό συζήτηση θεμάτων για νέα 
συζήτηση και ψηφοφορία. 

 Δικαίωμα πρωτοβουλίας: 
Κάθε ψηφοφόρος της κοινότητας έχει το δικαίωμα, ότι ανήκει στην 
αρμοδιότητα της κοινότητας να το φέρνει στη συνέλευση της 
κοινότητας. 

 Δικαίωμα επερώτησης: 
Κάθε ψηφοφόρος της κοινότητας έχει το δικαίωμα, τέσσερις μέρες 
πριν την συνέλευση να θέτουν ερωτήσεις στη διοίκηση η υπηρεσία 
της κοινότητας, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν από το κοινοτικό 
συμβούλιο. 

Στην πόλη της Ζυρίχης ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
μελών του κοινοτικού συμβουλίου στον κανονισμό του κοινοτικού 
συμβουλίου. 



 
 

Εξαιτίας των παραπάνω αναφερομένων δικαιωμάτων κατέχουν οι πολίτες 
της κοινότητας ένα υψηλό μετρό στις πολιτικές συναποφάσεις. Έτσι είναι οι 
πολίτες άμεσα συμπεριλαμβανόμενοι στα πολιτικά δρώμενα και φέρουν για 
αυτό μεγάλη ευθύνη. Ο Άνθρωπος είναι ο ενεργός διαμορφωτής της 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής, χωρίς να εξαρτάται από μια μακρινή 
διοίκηση. Και επειδή οι πολίτες συμμετέχουν άμεσα στη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων, φέρουν και την άμεση ευθύνη για της αποφάσεις που 
παίρνουν. Τις συνέπειες των πράξεων τους της έχουν, να το πούμε έτσι, 
μπροστά από την πόρτα του σπιτιού τους. 
 

 

 7



 8

 



 9

 



 

 10


	ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ»
	Εισηγητής:  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
	Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζυρίχης
	Δικαιώματα των πολιτών



