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Ο γενικός εισαγγελέας Bot εκτιµά ότι οι δηµιουργοί προγραµµάτων ηλεκτρονικού
υπολογιστή µπορούν να αντιταχθούν στη µεταπώληση «µεταχειρισµένων» αδειών
τους, οι οποίες καθιστούν δυνατή την εκ νέου µεταφόρτωση των προγραµµάτων
αυτών από το ∆ιαδίκτυο
Εντούτοις, φρονεί ότι δεν µπορούν να αντιταχθούν στη µεταπώληση του «µεταχειρισµένου»
αντιγράφου που έχει µεταφορτώσει ο δικός τους πελάτης από το ∆ιαδίκτυο, δεδοµένου ότι έχει
επέλθει «ανάλωση» του αποκλειστικού τους δικαιώµατος διανοµής ως προς το συγκεκριµένο
αντίγραφο
Η Oracle αναπτύσσει και πωλεί, ιδίως µέσω µεταφορτώσεως από το ∆ιαδίκτυο, λογισµικό
ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνάπτοντας µε τους πελάτες της συµβάσεις παραχωρήσεως
«άδειας», οι οποίες προβλέπουν ότι ο πελάτης αποκτά χρονικώς απεριόριστο και µη εκχωρήσιµο
δικαίωµα χρήσεως, αποκλειστικώς προς εξυπηρέτηση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησής
του.
Η UsedSoft είναι γερµανική επιχείρηση η οποία εµπορεύεται άδειες που έχει αγοράσει από
πελάτες της Oracle. Οι πελάτες της UsedSoft, οι οποίοι δεν έχουν ακόµη στην κατοχή τους το
λογισµικό, το µεταφορτώνουν απευθείας από τον ιστότοπο της Oracle στο ∆ιαδίκτυο, κατόπιν
αποκτήσεως µεταχειρισµένης «άδειας». Οι πελάτες που διαθέτουν ήδη το λογισµικό αυτό και
προµηθεύονται άδειες για πρόσθετους χρήστες µεταφορτώνουν το λογισµικό στην κεντρική µνήµη
των υπολογιστών εργασίας των άλλων αυτών χρηστών.
Κατόπιν της αγωγής παραλείψεως που άσκησε η Oracle κατά της UsedSoft ενώπιον των
γερµανικών δικαστηρίων, το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, Γερµανία),
το οποίο κλήθηκε να αποφανθεί επί της διαφοράς στον τελευταίο βαθµό, υπέβαλε στο ∆ικαστήριο
αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως για την ερµηνεία, εντός του πλαισίου αυτού, της
οδηγίας σχετικά µε τη νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.
Η οδηγία αυτή, η οποία διασφαλίζει ότι τα προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή προστατεύονται
µε το δικαίωµα του δηµιουργού όπως τα λογοτεχνικά έργα, προβλέπει ότι η πρώτη πώληση, εντός
της Ένωσης, ενός αντιγράφου του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον δικαιούχο ή
µε τη συγκατάθεσή του, «εξαντλεί» το δικαίωµα διανοµής του αντιγράφου αυτού εντός της
Ένωσης, εξαιρουµένου του δικαιώµατος ελέγχου της περαιτέρω εκµισθώσεώς του. ∆υνάµει της ως
άνω αρχής, ο δικαιούχος, άπαξ και θέσει σε κυκλοφορία στο έδαφος ενός κράτους µέλους της
Ένωσης αντίγραφο προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, στερείται πλέον της δυνατότητας να
επικαλεστεί το µονοπώλιο που έχει επί της εκµεταλλεύσεώς του προκειµένου να αντιταχθεί στη
µεταπώληση του αντιγράφου αυτού.
Ενώ η UsedSoft υποστήριζε ότι η αρχή της αναλώσεως νοµιµοποιεί την πρακτική της
µεταπωλήσεως «µεταχειρισµένων» αδειών, η Oracle αντέτεινε ότι η αρχή αυτή δεν εφαρµόζεται σε
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περίπτωση µεταφορτώσεως προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή από το ∆ιαδίκτυο, ελλείψει
πωλήσεως ενός απτού αντικειµένου.
Κατά τον γενικό εισαγγελέα, η αρχή της αναλώσεως έχει εφαρµογή όταν ο δικαιούχος του
δικαιώµατος του δηµιουργού, ο οποίος επέτρεψε τη µεταφόρτωση του αντιγράφου του
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή σε υλικό φορέα δεδοµένων από το ∆ιαδίκτυο, παρέχει
επίσης, έναντι τιµήµατος, χρονικώς απεριόριστο δικαίωµα χρήσεως του συγκεκριµένου
αντιγράφου.
∆ιαπιστώνοντας ότι η εµπορία λογισµικού γίνεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπό τη
µορφή αδειών χρήσεως, εκτιµά ότι µια υπερβολικά συσταλτική ερµηνεία του όρου «πώληση»,
όπως αυτός χρησιµοποιείται στην ως άνω οδηγία, θα καθιστούσε τον κανόνα της αναλώσεως κενό
περιεχοµένου και θα έθιγε την πρακτική του αποτελεσµατικότητα. Έτσι, προτείνει ότι ως
«πώληση» πρέπει να νοείται κάθε διάθεση εντός της Ένωσης, υπό οποιαδήποτε µορφή και µε
οποιοδήποτε µέσο, ενός αντιγράφου προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή µε σκοπό τη
χρονικώς απεριόριστη χρήση του, έναντι της εφάπαξ καταβολής τιµήµατος.
Είναι, εποµένως, της γνώµης ότι η «άδεια» χρήσεως λογισµικού πρέπει να εξοµοιώνεται µε
πώληση, όταν παρέχει οριστικά στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί το αντίγραφο του
προγράµµατος σε µόνιµη βάση έναντι της εφάπαξ καταβολής τιµήµατος.
Για τους ίδιους λόγους θεωρεί ότι δεν έχει σηµασία αν το πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή
πωλείται ενσωµατωµένο είτε σε CD-ROM είτε σε άλλο απτό φορέα δεδοµένων ή αν
µεταφορτώνεται από το ∆ιαδίκτυο. Κατά την άποψή του, αν γινόταν δεκτό ότι ο προµηθευτής του
λογισµικού έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη µεταπώληση ενός αντιγράφου του και να απαιτήσει, εξ
αφορµής της, νέα αµοιβή µε το πρόσχηµα ότι το αντίγραφο δηµιουργήθηκε από τον πελάτη
κατόπιν µεταφορτώσεως του προγράµµατος από το ∆ιαδίκτυο θα ενισχυόταν ακόµη περισσότερο
το µονοπώλιο εκµεταλλεύσεως που έχει ο δηµιουργός.
Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας δεν συνάγει εκ των ανωτέρω ότι η πρακτική της µεταπωλήσεως
αδειών χρήσεως πρέπει να θεωρηθεί νόµιµη. Υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να υφίσταται ένα
εµπόδιο στη µεταπώληση αυτή, δεδοµένου ότι ο κανόνας της αναλώσεως αφορά µόνον το
δικαίωµα διανοµής, και όχι το δικαίωµα αναπαραγωγής, και η περαιτέρω µεταβίβαση των αδειών
χρήσεως που χορηγεί η Oracle παρέχει στους πελάτες της UsedSoft τη δυνατότητα να
αναπαράγουν το πρόγραµµα, δηµιουργώντας νέα αντίγραφά του συνδεόµενοι στον ιστότοπο της
Oracle στο ∆ιαδίκτυο.
Έτσι, ενώ η µεταπώληση του αντιγράφου που µεταφόρτωσε ο αρχικός αγοραστής άπτεται της
ασκήσεως του δικαιώµατος διανοµής και επιτρέπεται, δυνάµει του κανόνα της αναλώσεως, χωρίς
τη συγκατάθεση του δηµιουργού, η εκχώρηση, ανεξαρτήτως του αντιγράφου που µεταφορτώθηκε,
της άδειας χρήσεως, µε την οποία καθίσταται δυνατή η αναπαραγωγή του προγράµµατος, δηλαδή
η δηµιουργία νέου αντιγράφου µε µεταφόρτωση του προγράµµατος από το ∆ιαδίκτυο, δεν εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του κανόνα της αναλώσεως.
Κατά τον γενικό εισαγγελέα, η ως άνω πρακτική, η οποία είναι ικανή να αλλοιώσει την ίδια την ουσία
του δικαιώµατος του δηµιουργού, δεν βρίσκει έρεισµα στην οδηγία, καθόσον αυτή επιτρέπει την
αναπαραγωγή του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου
του δικαιώµατος του δηµιουργού µόνον προκειµένου να καταστεί δυνατό στο πρόσωπο που διαθέτει
ήδη ένα αντίγραφο να χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα κατά τρόπο σύµφωνο µε τον προορισµό του.
Ο γενικός εισαγγελέας καταλήγει, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι ο δεύτερος αγοραστής δεν δύναται
να επικαλεστεί την ανάλωση του δικαιώµατος διανοµής του αντιγράφου που είχε αρχικώς
µεταφορτωθεί από το ∆ιαδίκτυο, προκειµένου να προχωρήσει στην αναπαραγωγή του
προγράµµατος δηµιουργώντας νέο αντίγραφό του, ακόµη και αν ο αρχικός αγοραστής έχει
διαγράψει το δικό του αντίγραφο ή δεν το χρησιµοποιεί πλέον.
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ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύουν το ∆ικαστήριο. Έργο του γενικού
εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση για την υπόθεση που του
έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο των προτάσεων δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα CURIA κατά την ηµεροµηνία αναπτύξεώς
τους
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