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Θέμα: Αναφορά αριθ. 2653/2013 του/της Ε.Ζ., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μεταπώληση προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή 

1. Περίληψη της αναφοράς

Για τους σκοπούς μεταφραστικής εργασίας, ο/η αναφέρων/αναφέρουσα προμηθεύτηκε άδειες 
για δύο διαφορετικά ηλεκτρονικά μεταφραστικά προγράμματα, τα οποία θα ήθελε να 
μεταπωλήσει όταν σταματήσει να ασκεί το επάγγελμα του μεταφραστή. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τους προμηθευτές αμφότερων των προγραμμάτων, η μεταβίβαση άδειας λογισμικού σε 
άλλο πρόσωπο απαγορεύεται βάσει των όρων της συμφωνίας. Ο/Η αναφέρων/αναφέρουσα 
θεωρεί ότι η απαγόρευση πώλησης αντιβαίνει στη νομοθεσία της Ένωσης και συγκεκριμένα 
στην οδηγία 91/250/ΕΚ και στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ C-128/2011.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Νοεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Στην υπόθεση C-128/11, της Usedsoft, το Δικαστήριο έπρεπε να εξετάσει κατά πόσον η 
συμφωνία χορήγησης άδειας μεταξύ του δικαιούχου και του χρήστη επέτρεπε στον δικαιούχο 
να ελέγχει την πώληση της μεταχειρισμένης άδειας σε τρίτους, επιτρέποντας με τον τρόπο 
αυτό την περαιτέρω χρήση του αντιγράφου του ηλεκτρονικού προγράμματος. Το Δικαστήριο 
έκρινε ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες της εν λόγω υπόθεσης, εξεταζόμενης συνολικά, 
υπήρξε μεταφορά του δικαιώματος ιδιοκτησίας, δηλ. πώληση του αντιγράφου του εν λόγω 
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ηλεκτρονικού προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος δεν θα μπορούσε να 
απαγορεύσει τη μεταγενέστερη πώληση της μεταχειρισμένης άδειας, η οποία καθιστούσε 
δυνατή τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος, ακόμη και αν η συμφωνία χορήγησης της 
άδειας απαγορεύει την περαιτέρω μεταβίβαση.

Δεν είναι σαφές από την αναφορά κατά πόσον οι προϋποθέσεις που καθιερώνονται από το 
Δικαστήριο στην υπόθεση C-128/11 πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση που 
περιγράφεται από τον/την αναφέροντα/αναφέρουσα. Ωστόσο, εάν ο/η αναφέρων/αναφέρουσα 
θεωρεί ότι οι εταιρείες για τις οποίες γίνεται λόγος στην αναφορά παραβιάζουν την ενωσιακή 
νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΕ, τότε τα εθνικά δικαστήρια στο αντίστοιχο κράτος 
μέλος θα ήταν αρμόδια να αντιμετωπίσουν μια τέτοια υπόθεση.  

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της αγοράς μετά την απόφαση του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-128/11. Η Επιτροπή, ωστόσο, δεν είναι αρμόδια για τον 
χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων που αφορούν ιδιώτες, όπως αυτή για την οποία γίνεται 
λόγος από τον/την αναφέροντα/αναφέρουσα. 

Συμπέρασμα

Εάν ο/η αναφέρων/αναφέρουσα θεωρεί ότι υφίσταται παράβαση της νομοθεσίας περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, θα μπορούσε να αναληφθεί δράση ενώπιον των αρμόδιων εθνικών 
δικαστηρίων για να δοθεί τέλος στην παράβαση.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-12/11. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να αναλάβει 
δράση σε σχέση με υποθέσεις που αφορούν ιδιώτες, όπως αυτή για την οποία γίνεται λόγος 
από τον/την αναφέροντα/αναφέρουσα. 


