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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0764/2005, adresată de Percy Malitte, de cetăţenie germană, 
privind acuzaţia de încălcare a drepturilor sale de proprietate

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, autor de software, spune că a creat un joc pentru calculator cunoscut sub numele 
de „Terror”, disponibil în mai multe ţări europene, şi că Procuratura din Germania îi reţine 
fără nicio justificare legală veniturile şi corespondenţa cu clienţii. Acesta susţine că acest 
lucru reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate prevăzut la articolul 17 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, subliniind că nu mai poate să-şi exercite 
profesia din moment ce orice va crea îi va fi „confiscat”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 decembrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

În conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană, Comisia nu deţine nicio competenţă 
în chestiunile ce privesc desfăşurarea activităţii zilnice a sistemelor judiciare din statele 
membre. Aceste chestiuni sunt gestionate exclusiv de către dreptul intern naţional.

În ceea ce priveşte articolul 17 din Carta UE, Comisia Europeană nu deţine competenţe 
generale pentru a interveni în cazuri individuale de încălcare a drepturilor fundamentale. 
Poate să facă acest lucru doar dacă este vorba despre un aspect legat de dreptul comunitar. Pe 
baza informaţiei furnizate, nu a fost posibil să se stabilească nicio legătură între procedurile 
judiciare la care se face referire şi dreptul comunitar.
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Dacă petiţionarul consideră că i-au fost încălcate drepturile în acest caz, ar trebui să solicite 
despăgubiri la nivel naţional prin intermediul autorităţilor competente, inclusiv instanţele.

Concluzie
Germania trebuie să respecte dispoziţiile Convenţiei Europene privind Drepturile Omului. În 
consecinţă, dacă petiţionarul consideră că i-a fost încălcat vreunul din drepturile sale şi după 
ce au fost epuizate toate căile de atac interne, acesta poate depune o plângere la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a Consiliului Europei (Consiliul Europei, 
67075 Strasbourg-Cedex, Franţa1).

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


