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Federale Hof van Justitie legt vragen over de
ontvankelijkheid

distributie van "gebruikt" softwarelicenties voor
De anderen die verantwoordelijk zijn voor het auteursrecht Eerste Civil Division van het Federale Hof aan het Hof
van de Europese Unie vandaag prejudiciële vragen gesteld over de ontvankelijkheid van het copyright verkoop van
"gebruikt" software licenties om een prejudiciële beslissing.

De aanvrager ontwikkelde software die voornamelijk de handel brengt in de manier waarop klanten niet zal een
schijf te ontvangen, maar de software te downloaden vanaf de website van de aanvrager op hun computer. In de
licentie-overeenkomsten van de aanvrager vastgesteld dat het auteursrecht, waarop de eiser geeft biedt aan de
computerprogramma's is niet overdraagbaar.

De verdachte handelingen met "gebruikt" softwarelicenties. In oktober 2005 bood het "reeds gebruikt"
vergunningen voor programma's van de aanvrager. Zij verwees naar een notaris attest, waar het verwijst naar een
bevestiging van de oorspronkelijke licentiehouder, waarna hij de rechtmatige houder van het rijbewijs, ze niet
langer te gebruiken en hebben betaald de koopprijs volledig. Klanten van de verdachte te downloaden na aankoop
van een "gebruikte" Licentie de juiste software downloaden vanaf de website van de aanvrager naar een schijf.

Verzoekster is van mening dat verweerster door de koper dat ze "gebruikt" vergunningen te regelen voor de juiste
computerprogramma's om het auteursrecht in die programma's te reproduceren. Het heeft daarom de gedaagde
niet langer te leveren.

Rechtbank en Hof van beroep heeft de vordering toegewezen. Op hoger beroep van de verdachten in het Federale
Hof de procedure geschorst en het Hof van de Europese Unie naar voren gebracht een aantal vragen over de
uitlegging van richtlijn 2009/24/EG betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's om een
prejudiciële beslissing.

De klanten van de toegang van de verweerder door het downloaden van computerprogramma's - zoals het Hof van
Cassatie - in de nummer 1 volgens 69c UrhG uitsluitend § aan de rechthebbende terecht aanspraak op de computer
programma's te kopiëren. Aangezien verweerster haar klanten veroorzaakt door het aanbieden van "gebruikt"
vergunningen voor deze procedure kan worden genomen om niet langer op als hun klanten niet het recht om de
programma's dupliceren. De klanten van de verdachten kan beroepen op het advies van het Hooggerechtshof,
echter kunnen hebben op de bepaling van § 69d lid 1 Copyright Act, zal artikel 5, paragraaf 1 toe te passen, van
Richtlijn 2009/24/EG in het Duitse recht en daarom is uitgelegd in overeenstemming. Ingevolge artikel 5 paragraaf 1
van Richtlijn 2009/24/EG bepaalt dat de reproductie van een computerprogramma - tenzij anders is
overeengekomen - niet de toestemming van de eigenaar, indien nodig, voor een voorgenomen gebruik van de
computer programma door de rechtmatige verkrijger. Dit roept de vraag moet worden onderzocht of, en onder
welke omstandigheden een persoon die heeft een "gebruikte" software licentie gekocht als een "rechtmatige
verkrijger" van het computerprogramma. In deze context kan ook de verdere vraag of tot uitputting van het
distributierecht van de eigenaar, als een computer-programma met diens toestemming in de weg van on-line
transmissie is geplaatst op de markt.
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Originele tekst:

Der u. a. für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat dem Gerichtshof der

Europäischen Union heute Fragen zur urheberrechtlichen Zulässigkeit des Vertriebs "gebrauchter"

Softwarelizenzen zur Vorabentscheidung vorgelegt.
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