
CM\789355PL.doc PE428.012

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

1.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0764/2005, którą złożył Percy Malitte (Niemcy) w sprawie rzekomego
naruszenia jego praw własności

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest autorem programów komputerowych, pisze, że stworzona przez 
niego gra komputerowa o nazwie „Terror” była oferowana w placówkach handlowych wielu 
krajów europejskich. Federalna Prokuratura Generalna bezprawnie zatrzymała dochody ze 
sprzedaży oraz korespondencję od klientów. Składający petycję dopatruje się w tych 
działaniach naruszenia prawa własności ugruntowanego w art. 17 Europejskiej Karty Praw 
Podstawowych. Poza tym nie może on w chwili obecnej wykonywać swojego zawodu, gdyż
w przypadku opublikowania nowego produktu ponownie musi się liczyć
z „wywłaszczeniem”.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 grudnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej Komisja nie ma właściwych uprawnień dotyczących 
codziennego funkcjonowania systemów sądowniczych państw członkowskich. Kwestie te 
rozstrzygane są wyłącznie w ramach krajowego porządku prawnego.

Jeżeli chodzi o art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, Komisja Europejska nie 
ma uprawnień ogólnych do podejmowania działań w indywidualnych przypadkach naruszenia 
praw podstawowych. Może ona postąpić tak tylko wówczas, gdy dane zagadnienie wchodzi
w zakres prawa Wspólnoty Europejskiej. Na podstawie przekazanych informacji nie można 
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stwierdzić żadnego związku między odnośną procedurą sądową a prawem wspólnotowym.

Jeżeli składający petycję uważa, że w tym przypadku doszło do naruszenia jego praw, 
powinien dochodzić sprawiedliwości na szczeblu krajowym za pośrednictwem właściwych 
władz, w tym sądów. 

Wniosek
Niemcy związane są europejską konwencją praw człowieka. A zatem jeżeli składający 
petycję uważa, że którekolwiek z jego praw człowieka zostało naruszone, może po 
wyczerpaniu wszystkich krajowych środków naprawczych złożyć skargę w Europejskim 
Trybunale Praw Człowieka Rady Europy (Rada Europy, 67075 Strasburg-Cedex, Francja1).

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


