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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0764/2005, ingediend door Percy Malitte (Duitse 
nationaliteit), over een vermeende schending van zijn auteursrechten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die software maakt, geeft aan dat hij een computerspel heeft gemaakt met de naam 
‘Terror’, dat in verschillende Europese landen te koop is en waarvan de opbrengsten en de 
klantencorrespondentie zonder gerechtelijke rechtvaardiging door het Duitse Openbaar 
Ministerie in beslag zijn genomen. Hij beweert dat dit een schending van zijn auteursrechten 
is, zoals vastgelegd in artikel 17 van het Europees Handvest van de Grondrechten. Hij wijst er 
namelijk op dat hij zijn beroep niet langer kan uitoefenen, aangezien alles dat hij maakt toch 
‘in beslag wordt genomen’.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 december 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie is de Commissie niet bevoegd voor 
vraagstukken die betrekking hebben op de dagelijkse werkzaamheden van het gerechtelijk 
apparaat van de lidstaten. Deze vraagstukken worden uitsluitend behandeld in het kader van 
de nationale rechtsorde.

Met betrekking tot artikel 17 van het Europees Handvest van de Grondrechten beschikt de 
Europese Commissie niet over algemene bevoegdheden om op te treden in individuele 
gevallen van schendingen van de grondrechten. Zij is daartoe slechts bevoegd indien sprake is 
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van een schending van het Europese Gemeenschapsrecht. Op grond van de verstrekte 
informatie kan geen verband worden gelegd tussen de genoemde gerechtelijke procedure en 
het Gemeenschapsrecht.

Indien indiener van oordeel is dat in dit geval sprake is van een schending van zijn rechten 
dient hij de beschikbare nationale rechtsmiddelen aan te wenden. Daarvoor moet hij zich 
richten tot de bevoegde overheden, met inbegrip van de rechtbanken.

Conclusie
Duitsland moet zich houden aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens. Indien indiener van mening is dat een van zijn mensenrechten is geschonden, kan hij 
klacht indienen bij het door de Raad van Europa opgerichte Europees Hof voor de rechten van 
de mens (Raad van Europa, 67075 Straatsburg-Cedex, Frankrijk)1 wanneer alle nationale 
rechtsmiddelen zijn uitgeput.

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


