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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2653/2013, którą złożył E.Z. (Polska), w sprawie odsprzedaży
programu komputerowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nabył licencje dwóch programów komputerowych na potrzeby 
wykonywania tłumaczeń, które to licencje chciałby sprzedać po zakończeniu wykonywania 
pracy w tym zakresie. Dostawcy obu licencji zastrzegli jednak, że przeniesienie 
oprogramowania na inną osobę jest zgodnie z warunkami umowy zakazane. Składający 
petycję jest zdania, że taki zakaz sprzedaży jest sprzeczny z przepisami Unii, dyrektywą 
91/250/WE oraz z orzeczeniem Trybunału (wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-
128/2011).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 listopada 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

W sprawie C-128/11, UsedSoft, Trybunał musiał rozważyć, czy umowa licencyjna zawarta 
przez podmiot praw autorskich z użytkownikiem zezwala podmiotowi praw autorskich na 
kontrolowanie sprzedaży używanej licencji przez użytkownika osobom trzecim, 
umożliwiającej korzystanie przez kolejną osobę z kopii programu komputerowego. Trybunał 
stwierdził, że w przeanalizowanych łącznie okolicznościach tej konkretnej sprawy nastąpiło 
przeniesienie prawa własności, czyli sprzedaż kopii rzeczonego programu komputerowego. 
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Oznaczało to, że podmiot praw autorskich nie mógł zakazać późniejszej sprzedaży używanej 
licencji umożliwiającej korzystanie z programu komputerowego, mimo że umowa licencyjna 
zakazuje dalszego zbywania.

Z petycji nie wynika jasno, czy w konkretnej sytuacji opisanej przez składającego petycję 
zostały spełnione warunki określone przez Trybunał w sprawie C-128/11. Jednak jeśli 
składający petycję uważa, że przedsiębiorstwa wymienione w petycji naruszają prawo Unii 
zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i chciałby wszcząć 
postępowanie, właściwym sądem do prowadzenia takiego postępowania byłyby sądy krajowe 
w jego państwie członkowskim.  

Komisja jest zainteresowana śledzeniem rozwoju sytuacji na rynku w następstwie wyroku 
Trybunału w sprawie C-128/11. Nie jest ona jednak uprawniona do zajmowania się 
indywidualnymi przypadkami dotyczącymi stron prywatnych, o jakich wspomniał składający 
petycję. 

Podsumowanie

Jeżeli składający petycję sądzi, że nastąpiło naruszenie prawa autorskiego, może wszcząć 
postępowanie przed właściwym sądem krajowym w celu położenia kresu temu naruszeniu.

Komisja śledzi rozwój sytuacji na rynku w następstwie wyroku Trybunału w sprawie C-
128/11. Nie jest ona jednak uprawniona do wszczęcia postępowania w związku ze sprawami 
dotyczącymi stron prywatnych, o jakich wspomniał składający petycję. 


