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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0764/2005 af Percy Malitte, tysk statsborger, om påstået overtrædelse 
af hans ejendomsrettigheder

1. Sammendrag

Andrageren er softwareudvikler og anfører, at han har udviklet et computerspil ved navn 
"Terror", som er tilgængeligt i en række europæiske lande, og at provenuet samt 
kundekorrespondancen tilbageholdes uden retlig begrundelse af den tyske offentlige anklager. 
Han hævder, at dette er en overtrædelse af retten til at besidde ejendom i henhold til artikel 17 
i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, idet han påpeger, at det ikke 
længere er muligt for ham at udøve sit erhverv, da alt andet, han udvikler, blot vil blive 
konfiskeret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. december 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"I henhold til EU-traktaten har Kommissionen ikke kompetence i spørgsmål om 
medlemsstaternes daglige forvaltning af retssystemet. Disse sager behandles udelukkende i 
henhold til den nationale retsorden.

Med hensyn til artikel 17 i EU's charter har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at 
gribe ind i enkelte tilfælde, hvor de grundlæggende rettigheder overtrædes. Den kan kun gribe 
ind, såfremt det drejer sig om et EU-retligt anliggende. På baggrund af de fremlagte 
oplysninger var det ikke muligt at fastslå, om der var en forbindelse mellem den retlige 
procedure og fællesskabsretten.
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Hvis andrageren mener, at hans rettigheder er blevet krænket i denne sag, bør han søge 
oprejsning på nationalt niveau gennem de kompetente myndigheder, herunder domstolene.

Konklusion
Tyskland er bundet af den europæiske menneskerettighedskonvention. Hvis andrageren derfor 
mener, at en eller flere af hans grundlæggende rettigheder er blevet krænket, kan han indgive 
en klage til Europarådets Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Council of Europe, 67075 
Strasbourg-Cedex, France1), efter at alle nationale retsmidler er udtømt."

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


