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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0764/2005, внесена от Percy Malitte, с германско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на правото му на собственост

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, автор на софтуер, посочва, че е създал компютърна игра, 
известна като „Terror“, която се разпространява в няколко европейски държави и че 
приходите и кореспонденцията на потребителите се задържат от германската 
прокуратура без законова обосновка. Той твърди, че това е нарушение на правото на 
собственост, определено в член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 
като посочва, че той вече не може да се занимава с професията си, тъй като всичко,
което създаде, ще бъде „конфискувано“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 декември 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Съгласно Договора за създаване на Европейския съюз Комисията не е компетентна по 
въпроси, свързани с ежедневната работа на съдебните системи на държавите-членки. 
Тези въпроси се разрешават единствено съгласно националния правен ред.

Що се отнася до член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 
Европейската комисия няма пълномощия да се намесва в отделни случаи на 
нарушаване на основните права. Тя може да се намесва единствено ако е засегнат 
въпрос от правото на Европейската общност. Въз основа на предоставената 
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информация, не беше възможно да се установи връзка между споменатата съдебна 
процедура и правото на Общността.

Ако вносителят счита, че правата му са били нарушени в този случай, следва да 
потърси обезщетение на национално ниво чрез компетентните органи, включително 
съдилища.

Заключение

Германия е обвързана с Европейската конвенция за правата на човека. Поради това, ако 
вносителят счита, че неговите права са нарушени, може да подаде оплакване до 
Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа (Съвет на Европа, 67075 
Strasbourg-Cedex, Франция1) след изчерпване на всички средства на национално 
равнище.

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


