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Teema: Petitsioon nr 2653/2013, mille on esitanud Poola kodanik E. Z. 
arvutiprogrammi edasimüügi kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on hankinud tõlketöö tegemiseks kahe eri arvutiprogrammi litsentsid, mille 
ta soovib pärast tõlketöö lõpetamist maha müüa. Mõlema litsentsi tarnijad on aga kinnitanud, 
et tarkvara üleandmine kolmandale isikule on lepingu tingimuste kohaselt keelatud. 
Petitsiooni esitaja on seisukohal, et müügikeeld on vastuolus liidu õigusaktidega, direktiiviga 
91/250/EÜ ja kohtu otsusega (ECJ C-128/2011).

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 24. novembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Kohtuasjas C-128/11, UsedSoft, tuli kohtul otsustada, kas õiguste valdaja ja kasutaja vahel 
sõlmitud litsentsilepingu kohaselt võis õiguste valdaja kontrollida kasutatud litsentsi 
kasutajapoolset müüki kolmandatele isikutele, võimaldades nii arvutiprogrammi koopiat edasi 
kasutada. Kohus leidis, et antud juhul on konkreetsetel asjaoludel nende kogumis hinnatuna 
tegemist asjaomase arvutiprogrammi koopia omandiõiguse ülemineku, st müügiga. See 
tähendab, et õiguste valdaja ei tohtinud keelata kasutatud litsentsi edasimüüki, mis võimaldas 
arvutiprogrammi edasi kasutada, isegi kui litsentsilepingu kohaselt on hilisem võõrandamine 
keelatud.
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Petitsioonist ei selgu, kas kohtu poolt kohtuasjas C-128/11 sätestatud tingimused on 
petitsiooni esitaja kirjeldatud konkreetsel juhul täidetud. Kui petitsiooni esitaja on siiski 
seisukohal, et petitsioonis nimetatud äriühingud rikuvad liidu õigust, nagu Euroopa Kohus on 
seda tõlgendanud, ja ta sooviks meetmeid võtta, oleks selliste meetmetega tegelemiseks 
pädevad tema liikmesriigi siseriiklikud kohtud.

Komisjon on huvitatud Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-128/11 tehtud otsuse järel 
toimuvate turuarengute jälgimisest. Siiski ei ole komisjon pädev tegelema individuaalsete 
juhtumitega, mis puudutavad eraõiguslikke osalisi, nagu petitsiooni esitaja poolt nimetatud. 

Järeldus

Kui petitsiooni esitaja on seisukohal, et tegemist on autoriõiguse rikkumisega, tuleks 
rikkumise lõpetamiseks meetmete võtmiseks pöörduda pädevate siseriiklike kohtute poole.

Komisjon jälgib Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-128/11 tehtud otsuse järel toimuvaid 
turuarenguid. Siiski ei ole komisjon pädev võtma meetmeid seoses juhtumitega, mis 
puudutavad eraõiguslikke osalisi, nagu petitsiooni esitaja poolt nimetatud.


