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Suġġett: Petizzjoni 2653/2013, imressqa minn E.Z., ta’ ċittadinanza Pollakka, dwar il-
bejgħ mill-ġdid ta’ programmi tal-kompjuter

1. Sommarju tal-petizzjoni

Għall-finijiet ta’ xogħol ta’ traduzzjoni, il-petizzjonant xtara liċenzji għal żewġ programmi 
tal-kompjuter differenti, li hu jixtieq li jbigħ wara li jieqaf jagħmel xogħol ta’ traduzzjoni. 
Madankollu, il-fornituri taż-żewġ liċenzji ddikjaraw li t-trasferiment ta’ softwer lil persuna 
oħra huwa pprojbit mit-termini tal-ftehim. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-projbizzjoni tal-
bejgħ tmur kontra l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, id-Direttiva 91/250/KE u d-deċiżjoni tal-qorti 
(ECJ C-128/2011).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Novembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015

Fil-Kawża C-128/11, Usedsoft, il-Qorti kellha tqis jekk ftehim tal-liċenzja konkluż minn 
detentur tad-dritt ma' utent kienx jippermetti lid-detentur tad-dritt li jikkontrolla lill-utent li 
qed ibigħ il-liċenzja użata lil partijiet terzi u b'hekk jippermetti użu ulterjuri tal-kopja tal-
programm tal-kompjuter. Il-Qorti sabet li fiċ-ċirkostanzi partikolari ta' dak il-każ, eżaminati 
fit-totalità tagħhom, kien hemm trasferiment tad-dritt tas-sjieda, jiġifieri l-bejgħ tal-kopja tal-
programm tal-kompjuter inkwistjoni. Dan kien ifisser li d-detentur tad-dritt ma setax 
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jipprojbixxi l-bejgħ sussegwenti tal-liċenzja użata li kienet tippermetti l-użu tal-programm tal-
kompjuter, anke jekk il-ftehim tal-liċenzja jipprojbixxi trasferiment ulterjuri.

Mhuwiex ċar mill-petizzjoni jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Qorti fil-Kawża C-128/11 
humiex issodisfati fis-sitwazzjoni speċifika deskritta mill-petizzjonant. Madankollu, jekk il-
petizzjonant iqis li l-kumpaniji msemmija fil-petizzjoni qed jiksru d-dritt tal-Unjoni kif 
interpretat mill-QtĠ-UE u jixtieq jieħu azzjoni, huma l-qrati nazzjonali fl-Istat Membru tiegħu 
li jkunu kompetenti biex jittrattaw ma' din l-azzjoni.  

Il-Kummissjoni għandha interess li timmonitorja l-iżviluppi fis-suq wara s-sentenza tal-Qorti 
tal-Ġustizzja fil-Kawża C-128/11. Madankollu, il-Kummissjoni m'għandhiex il-kompetenza 
biex tittratta ma' każijiet individwali li jikkonċernaw partijiet privati bħal dawk imsemmija 
mill-petizzjonant. 

Konklużjoni

Jekk il-petizzjonant iqis li jeżisti ksur tal-liġi tad-drittijiet tal-awtur, tista' tittieħed azzjoni 
quddiem il-qrati nazzjonali kompetenti biex jitwaqqaf dan il-ksur.

Il-Kummissjoni qed issegwi l-iżviluppi fis-suq wara s-sentenza tal-Qorti fil-Kawża C-128/11. 
Madankollu, il-Kummissjoni m'għandhiex il-kompetenza biex tieħu azzjoni fir-rigward ta' 
każijiet li jikkonċernaw partijiet privati bħal dawk imsemmija mill-petizzjonant. 


