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εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δημιουργός λογισμικού, υποστηρίζει ότι παρήγαγε ένα παιχνίδι ηλεκτρονικών 
υπολογιστών γνωστό ως «Terror», το οποίο διατέθηκε σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και ότι 
τα έσοδα και η αλληλογραφία με τους πελάτες παρακρατούνται χωρίς νόμιμη αιτιολογία από 
τις γερμανικές εισαγγελικές αρχές. Υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά παραβίαση του 
δικαιώματος ιδιοκτησίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και επισημαίνει ότι του είναι πλέον αδύνατο να ασκήσει το 
επάγγελμά του, αφού οποιοδήποτε νέο προϊόν και αν κατασκευάσει, αυτό πρόκειται να 
«κατασχεθεί».

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Δεκεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Βάσει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε 
ζητήματα που αφορούν την καθημερινή δραστηριότητα των δικαστικών συστημάτων των 
κρατών μελών. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται αποκλειστικά από την εθνική έννομη 
τάξη.

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 17 του Χάρτη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές 
αρμοδιότητες παρέμβασης σε μεμονωμένες περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Μπορεί να παρέμβει μόνο εάν τίθεται ζήτημα σχετικό με το ευρωπαϊκό 
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κοινοτικό δίκαιο. Δεν κατέστη δυνατό να τεκμηριωθεί, βάσει των πληροφοριών που 
παρασχέθηκαν, οιαδήποτε σχέση μεταξύ της δικαστικής διαδικασίας που περιγράφεται και 
του κοινοτικού δικαίου.

Αν ο αναφέρων θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά 
του, θα πρέπει να προσφύγει σε ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο μέσω των αρμόδιων αρχών, 
περιλαμβανομένων των δικαστηρίων. 

Συμπέρασμα
Η Γερμανία δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Συνεπώς, εάν ο αναφέρων πιστεύει ότι κάποιο από τα θεμελιώδη δικαιώματά του 
παραβιάστηκε, μπορεί να καταθέσει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, 
France1) αφού πρώτα εξαντλήσει όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα.

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


