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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2653/2013, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais E. Z., par 
datorprogrammu tālāku pārdošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Tulkošanas darba nolūkā lūgumraksta iesniedzējs ir iegādājies divu dažādu datorprogrammu 
licences, kuras viņš pēc tulkošanas darba izbeigšanas vēlētos pārdot. Tomēr abu licenču 
piegādātāji apgalvo, ka līguma noteikumos ir aizliegums programmatūru nodot citai personai. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pārdošanas aizliegums ir pretrunā Eiropas Savienības 
tiesību aktiem, Direktīvai 91/250/EK un Tiesas lēmumam (EST C-128/2011).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 24. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Lietā C-128/11, Usedsoft, Tiesai bija jāizvērtē, vai tiesību turētāja un lietotāja noslēgtais 
licences līgums ļauj tiesību turētājam kontrolēt to, vai lietotājs drīkst izmantoto licenci pārdot 
trešajām personām, tādējādi pieļaujot datorprogrammas kopijas turpmāku izmantošanu. Tiesa 
konstatēja, ka šīs lietas konkrētajos apstākļos, izskatot tos kopumā, bija notikusi 
īpašumtiesību nodošana, t. i., attiecīgās datorprogrammas kopijas pārdošana. Tas nozīmēja, ka 
tiesību turētājs nevar aizliegt izmantotās licences, kura ļauj izmantot datorprogrammu, 
turpmāku pārdošanu pat tad, ja licences līgums aizliedz tālāku nodošanu.

No lūgumraksta nekļūst skaidrs, vai konkrētajā lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajā situācijā 
ir izpildīti nosacījumi, kurus Tiesa noteica spriedumā lietā C-128/11. Tomēr, ja lūgumraksta 
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iesniedzējs uzskata, ka lūgumrakstā minētie uzņēmumi pārkāpj Savienības tiesību aktus, kā to 
interpretē Eiropas Savienības Tiesa, un gribētu iesniegt prasību, šādas prasības izskatīšana 
būtu dalībvalsts tiesu kompetencē.  

Komisija ir ieinteresēta uzraudzīt tirgus attīstību pēc Tiesas sprieduma lietā C-128/11. Tomēr 
Komisija nav kompetenta izskatīt konkrētus gadījumus, kas attiecas uz privāto sektoru, 
piemēram, kā lūgumrakstā minētajā gadījumā. 

Secinājums

Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpts autortiesību likums, prasību izbeigt 
pārkāpumu var iesniegt kompetentās valsts tiesās.

Komisija seko tirgus attīstībai saskaņā ar Tiesas spriedumu lietā C-12/11. Tomēr Komisija 
nav kompetenta rīkoties attiecībā uz lietām, kas skar privāto sektoru, piemēram, kā 
lūgumrakstā minētajā gadījumā.


