
17 maart 1969 • 37ste jaargang nr 3 • Auteursrecht voorbehouden • Blz. 69 

Bijblad bij De Industriële Eigendom 
Redactie: 
Mr S. BOEKMAN 

Ir C. M. R. DAVIDSON 

Prof. Mr W. L. HAARDT 

Prof. Mr E. A. VAN NIEUWEN

HOVEN HELBACH 

Mr J. PETERS 

Mr W. M. J. C. PHAF 

Mr J. W. VAN DER ZANDEN 

Medewerkers: 
Mr J. A. VAN ARKEL 

Ir P. L. HAZELZET 

Ir L. W. KOOY 

Mr S. K. MARTENS 

Drs C. H. J. VAN SOEST 

Dr H. P. TEUNISSEN 

Mr L. WICHERS HOETH 

Prof. Dr WALTER 

J. DERENBERG, New York 
Prof. Mr G. VAN HECKE, Brussel 
Prof. Dr ROBERT PLAISANT, Parijs 

Adres der redactie: Willem Witsenplein 6 • 's-Gravenhage • Telefoon nr (070) 245320 

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 25,— met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland f 30,-—; 
voor abonné's op De Industriële Eigendom of het Merkenblad f 20,—, voor het buitenland f 25,—; afzonderlijke nummers f 2,50; 
het jaarregister afzonderlijk f 5,—. 
Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage, Tel. nr. (070) 24 53 20. 
Postgirorekening nr. 17 300. 

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: 

Officiële mededelingen. 

Koninklijke onderscheiding. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Herbenoeming van een 
buitengewoon lid. — Examen voor octrooigemachtigde. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoon
stelling. — Ierland sluit zich aan bij verdragen inzake de industriële eigendom. —• De Sowjet-Unie bekrachtigt verdragen inzake 
de industriële eigendom. 

Jurisprudentie. 

a. Rechterlijke beslissingen. 

1. Octrooirecht. 
Nr 18. Hof 's-Gravenhage, 27 juni 1968, Nogepha/Farbwerke Hoechst (voor een werkwijze ter verkrijging van een farmaceu
tisch preparaat, waarmede zeker geneeskundig effect wordt beoogd, is, wil zij voor octrooiering in aanmerking komen, voldoende 
dat nieuw en inventief is de gedachte om ter bereiking van dat effect een bepaalde stof te bezigen en is zonder belang of ook 
de wijze waarop de stof in een voor het therapeutische doel geschikte vorm wordt gebracht, zelf nieuw en inventief is). 
Nr 19. Hof Arnhem, 22 november 1967, Domenico/Fomento (de ervaring leert, dat buitenlandse fabrikanten van kogel-
vulpenhouders en stiften, die deze aan in Nederland gevestigde afnemers verkopen, deze goederen naar Nederland verzenden 
en in Nederland aan die afnemers feitelijk doen overdragen; de buitenlandse fabrikant F.A.R. zal ook veel gemakkelijker dan 
de octrooihouder Fomento kunnen bewijzen hoe hij ten aanzien van de goederen heeft gehandeld; hij moet bewijzen, dat de 
goederen in het buitenland feitelijk zijn overgedragen en dat hij zich met het vervoer naar Nederland niet heeft ingelaten; het 
feit, dat de afnemer voor de inklaring zorg draagt, staat er niet aan in de weg, dat de fabrikant het goed in Nederland in het 
verkeer brengt). 
Nr 20. Hof Amsterdam, 15 februari 1968, Colombo/De la Coussaye (geïntimeerde had ondanks zijn stilzitten sinds 1964 een 
spoedeisend belang, omdat hij geen bewijs had van de aflevering van de machines in Nederland totdat hem in april 1967 bleek, 
dat appellante op de Macropak 1967 de machines exposeerde en te koop aanbood). 
Nr 21. Hof Amsterdam, 17 april 1968, Nagepha/Cyanamid (het verbod tot inbreuk op een octrooi berust niet op het octrooi
schrift, maar op het oordeel dat de verboden werkwijze een toepassing van het octrooi vormde; geen uitvoerbaarverklaring bij 
voorraad). 
Nr 22. Hof Amsterdam, 28 maart 1968, Fomento/Vela (de octrooihoudster kan er aanspraak op maken, dat haar octrooi 
wordt geëerbiedigd, zolang het niet is afgelopen of nietig verklaard). 
2. Merkenrecht. 

Nr 23. Hof Amsterdam, 22 maart 1967, Knoek/Nivosch (het merk FANTO voor kinderschoenen en laarzen stemt niet in 
hoofdzaak noch verwarringwekkend overeen met het merk PANTOLUX voor pantoffels). 
Nr 24. Hof 's-Gravenhage, 11 oktober 1967, Union Carbid/Bureau I.E. (het woord „glad" geeft in Nederland slechts een 
eigenschap van plastic verpakkingsmateriaal weer en is daarom als merk daarvoor ongeschikt). 
Nr 25. Hof 's-Gravenhage, 10 april 1968, Api/Bureau I.E. (een realistisch beeld van een galopperend paard stemt niet in 
hoofdzaak noch op verwarrende wijze overeen met een gestileerde weergave van een gevleugeld paard). 
Nr 26. Hof 's-Gravenhage, 31 mei 1967, Flora/Hols (geen overeenstemming in hoofdzaak noch verwarrende overeenstemming 
tussen gestileerde afbeeldingen van een hond). 
Nr 27. Hof 's-Gravenhage, 31 mei 1964, Bedum/Nieuw Holland (overeenstemming in hoofdzaak tussen afbeeldingen vaneen 
Chinese mansfiguur). 
Nr 28. Rechtbank 's-Gravenhage, 14 oktober 1957, Coca-Cola/Van Houten (het merk Fanta voor chocoladerepen gelijkt 
niet op verwarrende wijze op het merk Fanta voor limonades). 

(Vervolg inhoud volgende bladzijde) 
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3. Onrechtmatige daad. 

Nr 29. President Rechtbank Amsterdam, 25 juni 1968, I.W.S./De Jong (beide kentekens treffen door een gestyleerde ver
beelding van een hoeveelheid wol het oog van het kopende publiek zodanig, dat het in de waan kan worden gebracht dat de 
door de „Chaine d'arti laine" verhandelde wol steeds valt onder de kwaliteitswaarborg van eiseres). 

Nr 30. President Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 november 1968, Brabantia/Van Leegte (onrechtmatige slaafse nabootsing 
van vier specifieke en opvallende kenmerken van een broodtrommel die niet van overwegend belang zijn voor de deugdelijkheid 
en de bruikbaarheid van dergelijke broodtrommels). 

b. Beslissing van de Octrooiraad. 

Nr 31. Afdeling van Beroep, 4 september 1967 (een besluit van een Aanvraagafdeling tot niet geheel openbaarmaking van 
de aanvrage moet melding maken van de overwegingen die de Aanvraagafdeling tot haar besluit hebben gevoerd; de Aanvraag
afdeling behoeft niet daarnaast een oordeel te geven over de door aanvrager aangevoerde argumenten die de door de Aan
vraagafdeling als doorslaggevend beschouwde gronden niet aantasten) (met noot DAV.). 

Mededelingen. 

Gehouden vergadering van de Vereniging voor industriële eigendom (blz. 104). 
Internationale samenwerking inzake octrooien — besluit van de Internationale Kamer van Koophandel (blz. 104). 

Boekaankondigingen. 

Dr G. BENKARD c.s., Patentgesetz, Gebrachsmustergesetz (München, 19695), door Mr J. W. VAN DER ZANDEN (blz. 104/5). 
The Patents Acts 1949-1961 (Londen, 19682), door Ir L. W. KOOY (blz. 105). 
Dr W. HARTGEN, Warenzeichengesetz (Keulen, 1968), door Mr L. WICHERS HOETH (blz. 105). 

Tijdschriftbespreking. 

La Propriété industrielle 1968, door Mr S. K. MARTENS (blz. 105/7). 

Litteratuur. 

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N 

Koninklijke onderscheiding. 

De heer J. C. GROEN, administratief hoofdambtenaar 
A bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is be
noemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau (Konink
lijk besluit van 13 februari 1969, nr 29) . 

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. 
Het bureau zal op 4 april a.s. (Goede Vrijdag) voor 

het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter 
van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau 
voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, 2e lid, 
van het Reglement Industriële Eigendom). 

Personeel. 

Benoemingen tot lid van de Octrooiraad. 

De heren Ir K. M. HERWEIJER, hoofdingenieur A en 
Ir J. A. H. VAN VOORTHUIZEN, hoofdingenieur, beiden in 
vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, 
tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, zijn te 
rekenen van 1 januari 1969 benoemd tot lid van de Oc
trooiraad (Koninklijk besluit van 1 februari 1969, nr 21) . 

Benoemingen tot plaatsvervangend lid van de Octrooi
raad. 
Mejuffrouw Drs A. LEIJDS en de heren Ir IJ. BAAN, 

Drs F. OLIEMANS, Ir W. J. VAN PUTTE, Ir G. VRIES en 
Ir W. IJKEMA, allen hoofdingenieur in vaste dienst bij het 
Bureau voor de Industriële Eigendom en de heer Mr 
W. NEERVOORT, juridisch ambtenaar A in vaste dienst bij 
het Bureau voor de Industriële Eigendom, zijn te rekenen 
van 1 februari 1969 benoemd tot plaatsvervangend lid 
van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 1 februari 
1969, nr 21). 

Bevorderingen. 

Bij beschikkingen van de Minister van Economische 
Zaken van 3 januari en 11 februari 1969, nrs Pers./90 
t / m 92 en 4 t /m 8, zijn de onderstaande ambtenaren be
vorderd tot de rang en met ingang van de datum vermeld 
achter hun naam: 

Mej. M. BISSCHOP, 
adm.ambt. C Ie klasse, 1 februari 1969 

A. BOUTHOORN, 
adm.ambt. B Ie klasse, 1 augustus 1968 

Mej. H. KLEYWEG, 
schrijver A 1 januari 1969 

G. A. M. VAN DER KROGT, 
adm.ambt. B 2e klasse, 1 augustus 1968 

H. L. DE KUIJPER, 
adm.ambt. C 2e klasse, 1 augustus 1968 

M. A. SCHALBROECK, 
adm.ambt. C Ie klasse, 1 augustus 1968 

J. M. VINK, 
adm.ambt. C 2e klasse, 1 januari 1969 

H. J. VAN ZUIJDEN, 
adm.ambt. C 2e klasse, 1 augustus 1968 

Benoemingen in vaste dienst. 

De heer Dr J. A. VAN DER LINDEN, ingenieur 1 e klasse 
op arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Indus
triële Eigendom, is met ingang van 1 maart 1969 be
noemd tot ingenieur Ie klasse in vaste dienst (beschik
king van de Minister van Economische Zaken van 20 fe
bruari 1969, nr 0977 C.P.A.). 

De heer E. I. ANDERS, schrijver op arbeidsovereen
komst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is 
te rekenen van 1 januari 1969 benoemd tot administratief 
ambtenaar C 3e klasse in vaste dienst (beschikking van 
de Minister van Economische Zaken van 3 januari 1969, 
nr Pers./89). 
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De dienst verlaten. 

Aan de heer Ir N. BOON, hoofdingenieur in vaste dienst 
bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn 
verzoek met ingang van 1 april 1969 wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag ver
leend (Koninklijk besluit van 11 februari 1969, nr 26). 

Aan de heer Ir A. C. VAN DER ENT, ingenieur Ie klasse 
in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigen
dom, is op zijn verzoek met ingang van 17 maart 1969 
eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van 
Economische Zaken van 7 februari 1969, nr 0717 
C.P.A.). 

Aan de heren Drs R. J. VEEN, ingenieur en H. W. 
STRIJKER, technisch ambtenaar Ie klasse, beiden op ar
beidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële 
Eigendom, is met ingang van resp. 1 en 28 maart 1969, 
op hun verzoek eervol ontslag verleend. 

Aan de heer J. DE LIJSTER, administratief ambtenaar A 
2e klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële 
Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 april 1969 
eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd (beschikking van de Minister 
van Economische Zaken van 8 januari 1969, nr Pers . / l ) . 

Aan de heer J. WARRING, schrijver A in vaste dienst bij 
het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn ver
zoek met ingang van 1 april 1969 eervol ontslag verleend 
(beschikking van de Minister van Economische Zaken 
van 13 februari 1969, nr Pers./3). 

Herbenoeming van een buitengewoon lid. 

De heer Mr W. M. J. C. PHAF te Wassenaar is met in
gang van 28 maart 1969 opnieuw voor de duur van vijf 
jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad 
(Koninklijk besluit van 11 februari 1969, nr 25) . 

Examen voor octrooigemachtigde. 

Bij beschikking van 27 februari 1969, nr 0732 C.P.A., 
heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken, gelet 
op artikel 4, eerste en vijfde lid, van het Octrooigemach-
tigdenreglement (Stb. 1968, nr 595), het volgende be
sloten: 

1. te bepalen, dat het examen voor octrooigemach
tigde, bedoeld in artikel 4, eerste lid van bovengenoemd 
reglement, in 1969 zal worden afgenomen voor zover het 
schriftelijke gedeelte betreft op 6 en 7 mei 1969 en voor 
zover het mondelinge gedeelte betreft in de week van 
25 augustus 1969 en eventueel de daarop volgende week 
en dat dit examen zal plaatsvinden te 's-Gravenhage in 
het gebouw van de Octrooiraad; 

2. te benoemen in de commissie die bedoeld examen 
zal afnemen: 

tot lid en voorzitter: 
Mr E. VAN W E E L , ondervoorzitter van de Octrooiraad 
tot lid en plaatsvervangend voorzitter: 
Mr Ir C. J. DE HAAN, buitengewoon lid van de Octrooi

raad 
en tot leden: 
Ir C. M. R. DAVIDSON — octrooigemachtigde te 

's-Gravenhage 
Ir J. DEKKER — lid van de Octrooiraad 
Ir F. S. MULLER — octrooigemachtigde te 

Geleen 
Drs J. C. H. PERIZONIUS — lid van de Octrooiraad 

Mr J. J. DE REEDE 

Dr S. ROSENTHAL 

Ir N. RUSTING 

Ir TH. SCHATBORN 
Mr P. J. SWART 

Ir W. A. J. DE WEERD 
Mr P. L. WERY 

3. aan de commissie 
Mr W. NEERVOORT 

— buitengewoon lid van de 
Octrooiraad 

— octrooigemachtigde te 
's-Gravenhage 

— octrooigemachtigde te 
's-Gravenhage 

— lid van de Octrooiraad 
— raadadviseur in algemene 

dienst bij het Ministerie 
van Justitie 

— lid van de Octrooiraad 
— wetenschappelijk hoofd

medewerker bij de Rijks
universiteit te Leiden; 

als secretaris toe te voegen: 
— plv. lid van de Octrooi

raad 

4. te bepalen, dat zij die aan dit examen willen deel
nemen, zich vóór 15 april 1969 schriftelijk moeten aan
melden bij de Voorzitter van de commissie, Willem 
Witsenplein 6, 's-Gravenhage; 

5. te bepalen, dat het examengeld f 7 5 , — bedraagt, 
welk bedrag bij de aanmelding moet worden gestort bij 
de kassier van de Octrooiraad; 

6. te bepalen, dat in geval van afwijzing van enige 
kandidaat voor enig deel van het examen op een nader 
door de commissie vast te stellen datum voor dat deel een 
herexamen kan worden gehouden; 

7. te bepalen, dat de kandidaten, die door de com
missie tot deelneming aan het krachtens deze beschikking 
af te nemen examen zijn toegelaten, zo nodig kunnen 
deelnemen aan daarop volgende examens voor octrooi
gemachtigde. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat bij de aanmel
ding voor het examen de stukken vermeld in artikel 4, 
eerste lid, van het hiervorengenoemde Octrooigemachtig-
denreglement, alsmede het bewijs van storting van het 
examengeld dienen te worden overgelegd. 

Voorts dienen kandidaten, voor zover zulks niet is ge
schied bij de voorlopige aanmelding, behalve hun naam 
op te geven voornamen, geboortedatum, titel, studierich
ting, en kantoor zowel als privé-adres met telefoonnum
mers. 

Register van octrooigemachtigden. 

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat 
de onderstaande personen met ingang van de achter hun 
naam vermelde datum in bovengenoemd register zijn 
ingeschreven: 

Ir L. C. DE BRUIJN, 's-Gravenhage, 18 februari 1969, 
Ir J. JANSEN, Bleiswijk, 20 februari 1969 en 
Drs W. R. E. G. KEPPELS, 's-Gravenhage, 3 maart 

1969. 

Erkenning van een tentoonstelling. 

De tentoonstelling die de RAI-Gebouw N.V. te Am
sterdam van 19 tot en met 28 september 1969 onder de 
naam „Firato 69" te Amsterdam zal houden, is erkend als 
een tentoonstelling in de zin van artikel 8 van de Oc-
trooiwet 1910 (Stb. 313) (beschikking van de Staats
secretaris van Economische Zaken van 17 februari 1969, 
nr 169/Wil MKVO/O, D.G. voor het Midden- en 
Kleinbedrijf en Toerisme). 
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Ierland sluit zich aan bij verdragen inzake de 
industriële eigendom. 

Ierland heeft zijn oorkonden tot bekrachtiging van het 
Unieverdrag tot bescherming van de industriële eigendom 
en de bijbehorende Overeenkomst van Nice inzake de 
internationale classificatie van de waren en diensten voor 
de inschrijving van merken, beide zoals herzien te Stock
holm op 14 juli 1967 (Bijblad bij De Industriële Eigen
dom 1967, blz. 203), nedergelegd in handen van de Direc
teur van de „Bureaux /nternationaux Réunis pour la pro-
tection de la Propriété /ntellectuelle" te Genève. 

Ierland is op 9 juni 1967 toegetreden tot de Lissabonse 
tekst van het Unieverdrag en blijft voorlopig door die 
tekst gebonden. De Stockholmse tekst van het Uniever
drag treedt in werking na verloop van drie maanden na 
de nederlegging van de tiende oorkonde van bekrachti
ging of toetreding. Nederland heeft de Lissabonse en de 
Stockholmse teksten van het Unieverdrag wel onderte
kend, maar is er nog niet door toetreding onderscheiden
lijk bekrachtiging bij aangesloten. In de betrekkingen van 
Ierland met Nederland en de andere landen waarvoor de 
Lissabonse tekst van het Unieverdrag nog niet geldt, blijft 
voorlopig de Londense tekst van kracht. 

Ierland is verder op 12 december 1966 toegetreden tot 
de oorspronkelijke tekst van de Overeenkomst van Nice 
(Bijblad I.E. 1957, blz. 118). De Stockholmse tekst van 
die Overeenkomst treedt in werking na verloop van een 
maand na de nederlegging van de tiende oorkonde van 
bekrachtiging of toetreding. 

Ierland heeft ook - zonder voorbehoud van bekrach
tiging - het Verdrag tot oprichting van de Wereldorgani
satie voor de intellectuele eigendom (Bijblad I.E. 1967, 
blz. 208) ondertekend. 

De Sowjet-Unie bekrachtigt verdragen inzake de 
industriële eigendom. 

De Unie van Socialistische Sowjet Republieken heeft 
haar oorkonde tot bekrachtiging van het Verdrag tot op
richting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom (Bijblad bij De Industriële Eigendom 1967, 
blz. 208) neergelegd in handen van de Directeur van de 
„Bureaux /nternationaux .Réunis pour la protection de la 
Propriété /ntellectuelle" te Genève. De U.S.S.R. heeft 
daaraan de volgende verklaring toegevoegd: 

„De U.S.S.R. verklaart, dat het Verdrag tot oprichting 
van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom 
vraagstukken regelt die de belangen van alle landen raken 
en dat dit Verdrag daarom voor deelneming door alle 
Staten moet openstaan overeenkomstig het beginsel van 
hun soevereine gelijkheid." 

Nr 18. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, 
27 juni 1968 (N.J. 1968, nr 414). 

(tolbutamide) 

President: Mr Jhr H. de Ranitz; 
Raden: Mrs H. K. A. Stoffels en J. A. Polak. 

Art. 3 Octrooiwet. 
De wet verzet zich niet ertegen, dat, voorzover voor de 

toediening van een stof ter bereiking van een genees
kundig effect een bepaalde vormgeving nodig of nuttig 
is en die vormgeving wel op het gebied van de nijverheid 
ligt, de uitvinder octrooi verkrijgt voor een werkwijze, be
staande in de bereiding van het farmaceutische preparaat, 

Het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie 
tot bescherming van de intellectuele eigendom treedt in 
werking na verloop van drie maanden, nadat tien landen 
die lid zijn van de Unie tot bescherming van de industriële 
eigendom en zeven landen die lid zijn van de Unie tot 
bescherming van werken van letterkunde en kunst, hun 
oorkonde van bekrachtiging of toetreding hebben neder
gelegd. 

Een en ander is medegedeeld in het internationale tijd
schrift „La Propriété industrielle" (Genève) januari 
1969, blz. 2. 

De U.S.S.R. heeft ook haar oorkonde tot bekrachtiging 
van de Stockholmse tekst van het Unieverdrag tot be
scherming van de industriële eigendom (Bijblad I.E. 
1967, blz. 203) nedergelegd in handen van de voornoem
de Directeur. De U.S.S.R. heeft daarbij het volgende 
voorbehoud gemaakt: 

„De U.S.S.R. acht zich niet gebonden door de bepa
lingen van artikel 28, lid 1 van de Acte van Stockholm 
van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de 
industriële eigendom, welke betrekking hebben op de be
slechting van geschillen die uit de uitlegging of de toe
passing van dat Verdrag voortvloeien." 

De U.S.S.R. heeft tegelijkertijd het volgende verklaard: 
„De U.S.S.R. acht het noodzakelijk te verklaren, dat de 

bepalingen van artikel 24 van het Unieverdrag die voor
zien in de mogelijkheid voor de verdragsluitende landen 
de toepasselijkheid van het Verdrag uit te breiden tot 
gebiedsdelen waarvoor zij de verantwoordelijkheid voor 
de buitenlandse betrekkingen dragen, verouderd zijn en in 
strijd met de verklaring van de Algemene Vergadering 
van de Organisatie van de Verenigde Naties over het ver
lenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en vol
keren (besluit nr 1514/XV, van 14 december 1960)." 

Een en ander blijkt uit een mededeling in het inter
nationale tijdschrift „La Propriété industrielle" (Genève) 
januari 1969, blz. 14. 

De U.S.S.R. is op 1 juli 1965 toegetreden tot de Lis
sabonse tekst van het Unieverdrag en blijft voorlopig door 
die tekst gebonden. De Stockholmse tekst van het Unie
verdrag treedt in werking na verloop van drie maanden 
na de nederlegging van de tiende oorkonde van bekrach
tiging of toetreding. Nederland heeft de Lissabonse en 
Stockholmse teksten van het Unieverdrag wel onder
tekend, maar is er nog niet door toetreding onderschei
denlijk bekrachtiging bij aangesloten. In de betrekkingen 
van de U.S.S.R. met Nederland en de andere landen 
waarvoor de Lissabonse tekst van het Unieverdrag nog 
niet geldt, blijft voorlopig de Londense tekst van kracht. 

De U.S.S.R. is niet aangesloten bij de Overeenkomsten 
die bij het Unieverdrag behoren. 

dat door het brengen van die stof in zulk een voor het 
therapeutische doel geschikte toedieningsvorm wordt ver
kregen. 

Art. 4 Octrooiwet. 
Ten deze is geen sprake van bescherming van de stof 

zelve, omdat het octrooi slechts betrekking heeft op het 
brengen van de stof in een voor een bepaalde bestemming 
geschikte vorm. 

Artt. 1 en 2 Octrooiwet. 
Voor een werkwijze ter verkrijging van een farmaceu

tisch preparaat, waarmede zeker geneeskundig effect 
wordt beoogd, is, wil zij voor octrooiering in aanmerking 
komen, voldoende dat nieuw en inventief is de gedachte 

J U R I S P R U D E N T I E 
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om ter bereiking van dat effect een bepaalde stof te 
bezigen en is zonder belang of ook de wijze waarop de 
stof in een voor het therapeutische doel geschikte vorm 
wordt gebracht, zelf nieuw en inventief is. 

Artt. 1,2 en 3 Octrooiwet. 
Ook het afzonderen van een therapeutisch geschikte, 

afgewogen hoeveelheid ter bereiking van het beoogde ge
neeskundig effect kan nuttig of nodig zijn en die afzon
dering ligt, bedrijfsmatig verricht, op het gebied van de 
nijverheid. Ook hier geldt, dat de wijze, waarop de stof 
in een voor het therapeutische doel geschikte vorm wordt 
gebracht, zelf niet nieuw en inventief behoeft te zijn. 

Dat de stof op zich zelf therapeutisch werkzaam is be
tekent niet, dat zij, zoals zij bij de vervaardiging in de 
fabriek ontstaat, in een therapeutisch geschikte toedie
ningsvorm verkeert. 

Nogepha N.V. te Amsterdam, appellante, procureur 
Mr G. Reddingius, later vervangen door Mr A. J. M. van 
Dal thans Mr A. C. Rueb, advocaat Mr Th. R. Bremer, 

tegen 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister 

Lucius & Brüning te Frankfort a.d. Main-Höchst, Bonds
republiek Duitsland, geïntimeerde, procureur Mr C. 
Croon, later vervangen door Mr E. A. van Nieuwenhoven 
Helbach, thans Jhr Mr J. A. Stoop. 

Het Hof, enz. 
Gezien de stukken van het geding, waaronder grossen 

van: 
1. een door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gra-

venhage tussen partijen gewezen vonnis, uitgesproken op 
19 februari 1963; (zie B.l.E. 1963, nr 65, blz. 157 Red.) 

2. een door dit Hof en deze kamer tussen partijen ge
wezen arrest, uitgesproken op 22 juli 1965; (zie B.l.E. 
1965, nr 45, blz. 155 .Red.) 

3. een door de Hoge Raad der Nederlanden tussen 
partijen gewezen arrest, uitgesproken op 15 april 1966; 
(zie B.l.E. 1966, nr 29, blz. 104 Red.) 

Overwegende ten aanzien van het recht: 
De tweede grief houdt in, dat de rechtbank ten on

rechte heeft geoordeeld, dat met de beschermde uitvinding 
een uitkomst op het gebied der nijverheid wordt ver
kregen. 

Aan appellante kan worden toegegeven, dat de uitvin
ding dat een stof een eigenschap heeft waarmede zeker 
geneeskundig effect kan worden bereikt, op zichzelf niet 
vatbaar is voor octrooi, omdat zij niet ligt op het gebied 
van de nijverheid, maar op dat van de geneeskunde. De 
wet verzet zich echter niet ertegen dat, voor zover voor 
de toediening van die stof ter bereiking van dat genees
kundig effect een bepaalde vormgeving nodig of nuttig is 
en die vormgeving wèl op het gebied van de nijverheid 
ligt, de uitvinder octrooi verkrijgt voor een werkwijze, 
bestaande in de bereiding van het farmaceutische prepa
raat dat door het brengen van die stof in zulk een voor 
het therapeutische doel geschikte toedieningsvorm wordt 
verkregen. Dat voor de toediening van de in het octrooi
schrift beschreven stof ter bereiking van het beoogde ge
neeskundig effect een bepaalde vormgeving nodig of nut
tig kan zijn spreekt vanzelf; dat die vormgeving, bedrijfs
matig geschied, op het gebied van de nijverheid ligt, 
spreekt eveneens vanzelf. Onder deze omstandigheden is, 
anders dan appellante meent, beslissend dat, zoals de 
rechbank terecht heeft overwogen, tussen partijen vast
staat dat de door het aangevallen octrooi beschermde uit
vinding strekt tot het vervaardigen van therapeutische 
preparaten, die als geneesmiddelen in de handel kunnen 
worden gebracht. 

Tot staving van haar stelling, dat het in het aangevallen 
octrooi beschermde slechts een uitkomst op het gebied der 
geneeskunde geeft, beroept appellante zich op een alinea 
in de tussenbeschikking van de Octrooiraad, afdeling van 
beroep, van 19 maart 1962 (zie B.l.E. 1962, nr 36, 
blz. 117 Red.). Inderdaad heeft de Octrooiraad daar, zo
als ook uit het vervolg der tussenbeschikking blijkt, met 
„toepassing" het oog op toepassing als geneesmiddel; de 
conclusies van het octrooischrift zijn echter niet op die 
toepassing gericht, doch op het in een therapeutisch ge
schikte toedieningsvorm brengen van het geneesmiddel; 
de Octrooiraad heeft een conclusie, die de toepassing van 
de stof als geneesmiddel zou beschermen, weloverwogen 
niet gewild. De mening van appellante, dat een uitvinding 
niet langs een omweg als de onderhavige mag strekken tot 
een uitkomst op het gebied der geneeskunde, is hierboven 
weerlegd. 

De grief is derhalve ongegrond. 
Als derde grief voert appellante aan, dat de rechtbank 

ten onrechte heeft geoordeeld, dat ten deze geen sprake 
is van bescherming van de stof zelve (al dan niet met 
een bepaalde bestemming). 

Ook deze grief is ongegrond, omdat het octrooi slechts 
betrekking heeft op het brengen van de stof in een voor 
een bepaalde bestemming geschikte vorm en zich derhalve 
noch tot de bereiding van de stof op zichzelf, noch tot de 
verwerking van de stof in een andere vorm uitstrekt. 

De toelichting van de grief komt hierop neer, dat zo
lang niet is gebleken dat de stof voor enig ander doel dan 
voor toediening als geneesmiddel van belang is, de vrij
heid, de stof te bereiden en haar in een voor een andere 
bestemming geschikte vorm te brengen, zonder practische 
betekenis is. Dit kan aan appellante worden toegegeven, 
doch hieruit volgt niet, dat het octrooi in wezen voor een 
stof is verleend. 

De vierde grief houdt in, dat de rechtbank ten onrechte 
heeft geoordeeld, dat de in de conclusies 1 en 2 van het 
aangevallen octrooi beschermde materie nieuw en in
ventief is. 

Voor een werkwijze als omschreven in conclusie 1, ge
richt op de verkrijging van een farmaceutisch preparaat 
waarmede zeker geneeskundig effect wordt beoogd, is 
echter, wil zij voor octrooiverlening in aanmerking 
komen, voldoende dat nieuw en inventief is de gedachte 
om ter bereiking van dat effect een bepaalde stof te 
bezigen en is zonder belang of ook de wijze waarop de 
stof in een voor het therapeutische doel geschikte vorm 
wordt gebracht, zelf nieuw en inventief is. Voor de in 
conclusie 2 genoemde voortbrengselen — vormstukken 
zoals tabletten, vervaardigd volgens conclusie 1 — geldt 
hetzelfde. 

Ten deze staat tussen partijen vast dat de gedachte, de 
in het octrooischrift beschreven stof tot bestrijding van 
suikerziekte te bezigen, nieuw en inventief is. Nu deze 
omstandigheid de octrooiverlening rechtvaardigt en dit 
niet anders wordt doordat de beschreven werkwijze met 
betrekking tot geneesmiddelen in het algemeen reeds hon
derden jaren is toegepast, staat aan de mogelijkheid om 
voor een werkwijze tot het brengen van die stof in zulk 
een toedieningsvorm octrooi te verkrijgen ook niet in de 
weg dat een patiënt, aan wie de stof in losse hoeveelheid 
wordt geleverd, wellicht ook zelf in staat zal zijn deze in 
een voor het beoogde gebruik geschikte toedieningsvorm 
te brengen. 

Het in een therapeutisch geschikte toedieningsvorm 
brengen van de in het octrooischrift beschreven stof om
vat mede het afzonderen van een geringe — therapeutisch 
geschikte — hoeveelheid van die stof; het uit een losse 
hoeveelheid der in het octrooischrift beschreven stof af
zonderen en afwegen van een zodanige geringe hoeveel
heid levert immers een therapeutisch geschikte vorm van 
toediening van die stof op. Het door de Hoge Raad 
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in deze zaak gewezen arrest tot uitgangspunt nemend, be
strijdt appellante, dat dit afzonderen octrooieerbaar is; 
zij beoogt dat het octrooi gedeeltelijk, te weten voor zover 
het op dit afzonderen betrekking heeft, nietig behoort te 
worden verklaard. Echter kan ook het afzonderen van 
een — therapeutisch geschikte, afgewogen — hoeveelheid 
ter bereiding van het beoogde geneeskundig effect nuttig 
of nodig zijn; voorts ligt die afzondering, bedrijfsmatig 
verricht, op het gebied van de nijverheid en geldt ook hier, 
dat de wijze waarop de stof in een voor het therapeutische 
doel geschikte vorm wordt gebracht, zelf niet nieuw en 
inventief behoeft te zijn. In het door de Hoge Raad in 
deze zaak gewezen arrest vindt appellantes betoog geen 
steun; de Hoge Raad heeft immers 's Hofs arrest van 
22 juli 1965 vernietigd op grond van het eerste onderdeel 
van het cassatiemiddel, dat 's Hofs eerste beslissing in 
het algemeen bestreed, en niet op grond van het vierde 
onderdeel, dat uitging van de mogelijkheid van nietig
verklaring alleen voor zover de geoctrooieerde werkwijze 
mede het afzonderen van een geringe — therapeutisch 
geschikte — hoeveelheid omvat. Het betoog van appel
lante gaat derhalve niet op. 

Ook de vierde grief is derhalve ongegrond. 
De eerste grief houdt in, dat de rechtbank ten onrechte 

heeft geoordeeld, dat geen der door appellante voorge
dragen vernietigingsgronden doel treft en dat dienten
gevolge haar vordering moet worden ontzegd. 

Voor zover deze grief betrekking heeft op de verwer
ping van de gestelde vernietigingsgrond a, faalt zij, omdat 
appellante niets aanvoert waaruit de onjuistheid kan vol
gen van hetgeen de rechtbank met betrekking tot de onder 
a weergegeven stelling heeft overwogen. Tegen hetgeen 
de rechtbank met betrekking tot de onder b, c en d weer
gegeven stellingen heeft overwogen zijn achtereenvolgens 
de tweede, derde en vierde grief gericht. Deze grieven, 
waarvan de toelichting op de eerste grief een samenvat
ting geeft, zijn ongegrond bevonden. Dit geldt derhalve 
ook voor de eerste grief. 

Als vijfde grief voert appellante aan, dat de rechtbank 
ten onrechte niet is ingegaan op de stelling, dat de in 
conclusie 1 van het aangevallen octrooi bedoelde benzeen-
sulfonylurea sedert het ogenblik van hun ontstaan van 
nature reeds in een therapeutisch geschikte toedienings
vorm verkeren en dat derhalve na de vervaardiging in 
beginsel geen enkele handeling meer vereist is om deze 
stoffen in een therapeutisch geschikte toedieningsvorm te 
brengen. 

Appellante stelt dat aan de stof zelve niets meer be
hoeft te worden gedaan om haar therapeutisch werkzaam 
te doen zijn en dat een theelepeltje van de stof, zoals deze 
bij de vervaardiging in de fabriek ontstaat, net zo thera
peutisch werkzaam is als dezelfde stof in tabletvorm. Deze 
laatste stelling moge juist zijn, doch daaruit volgt niet, dat 
het octrooi niet is te begrijpen, dat de in het octrooischrift 
beschreven werkwijze geen uitvindingswaarde heeft of dat 
zij niet kan leiden tot enige uitkomst op het gebied van 
de nijverheid. Dat een en ander wèl het geval is, volgt uit 
hetgeen hierboven met betrekking tot de tweede en vierde 
grief is overwogen. Dat de stof op zichzelf therapeutisch 
werkzaam is, betekent bovendien niet dat zij, zoals zij 
bij de vervaardiging in de fabriek ontstaat, in een thera
peutisch geschikte toedieningsvorm verkeert; ook voor het 
doseren en in poeders vouwen, waarop de door appel
lante overgelegde verklaringen betrekking hebben, zijn 
handelingen, zij het van eenvoudige aard, vereist. Welis
waar beschouwen de stellers van die verklaringen be
doelde handelingen niet als „in een therapeutisch ge
schikte toedieningsvorm brengen", doch uit het in ver
band met de vierde grief overwogene volgt dat het Hof 
hierover anders oordeelt. 

De vijfde grief kan derhalve niet tot vernietiging van 
het vonnis leiden. 

Nu alle grieven falen, behoort het vonnis der rechtbank 
te worden bekrachtigd. 

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt het door de Arrondissementsrechtbank te 
's-Gravenhage tussen partijen gewezen, op 19 februari 
1963 uitgesproken, vonnis, waarvan hoger beroep; 

Veroordeelt appellante in de kosten van het geding in 
hoger beroep; 

Begroot deze kosten aan de zijde van geïntimeerde tot 
de uitspraak van dit arrest op f 4.775,— (vier duizend 
zeven honderd en vijfenzeventig gulden). Enz. 

Nr 19. Gerechtshof te Arnhem, Tweede Civiele Kamer, 
22 november 1967. 
(kogelvulpenhouder) 

President: Mr G. W. Baron Mollerus; 
Raden: Mrs A. M. L. Borgart en K. N. Korteweg. 

Art. 126, lid 7, Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering. 

President Rechtbank: De vordering tegen de in het 
arrondissement der Rechtbank gevestigde vennootschap 
heeft betrekking op hetzelfde Nederlandse octrooi van 
Fomento, waarop volgens Fomento door alle — dus 
ook de niet in Nederland gevestigde — gedaagden in
breuk wordt gemaakt. Onjuist is dus, dat de vorderingen 
niets met elkaar te maken hebben. Door ons bevoegd 
te achten wordt geen onredelijke uitbreiding gegeven 
aan art. 126, lid 7. 

Hof: Deze overwegingen wettigen niet, dat tussen de 
vorderingen een zodanige samenhang bestaat, dat redenen 
van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling wet
tigen. Deze samenhang ligt wel besloten in de stellingen 
van Fomento omtrent de verkoop aan de in Nederland 
gevestigde vennootschap Lensen en het in Nederland in 
het verkeer brengen, en wat Lucky betreft, door het 
gestelde omtrent diens medewerking en tevens bemidde
ling. 

Art. 126, lid 7, Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering j° art. 1954 Burgerlijk Wetboek. 

President Rechtbank: Aan Fomento kan niet worden 
toegerekend, dat zij niet heeft geweten dat de nieuwe 
en de — door het overlijden van een vennoot ontbonden 
— oude vennootschap Lensen, tegen welke laatste reeds 
bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis een gelijke 
veroordeling als thans gevorderd was uitgesproken, waren 
te beschouwen als „dezelfde partij" in de zin van art. 
1954 B.W., zodat het op dit artikel gedane beroep moet 
worden verworpen. 

Hof: De nieuwe vennootschap is een andere dan de 
oude. Het feit, dat dezelfde firmant in feite de inbreuken 
heeft gepleegd, brengt niet mee, dat Fomento bij haar 
vordering tegen de nieuwe vennootschap geen belang 
had en door het instellen daarvan — verbonden aan het 
instellen van vorderingen tegen de niet in Nederland 
gevestigde medegedaagden — misbruik van procesrecht 
zou hebben gemaakt. 

Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
President Rechtbank en Hof: De binnenkort te ver

wachten afloop van het octrooi staat aan de spoedeisend
heid van de vordering niet in de weg. 

Hof: Dit is ook niet zo nu Fomento haar vorderingen 
niet eerder instelde. 

Het gevorderde en door de President uitgesproken 
verbod strekt zich naar redelijke uitlegging niet uit tot 
handelingen, welke ten gevolge van een bijzondere om
standigheid (b.v. fabricage voor licentiehouders) het 
karakter van inbreuk op het octrooi zouden missen. 
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Artt. 85 en 86 E.E.G.-Verdrag, E.E.G. Verordening 
nr 17. 

President Rechtbank: Deze artikelen tasten de rechten 
van Fomento uit het Nederlandse octrooi niet aan en 
rechtvaardigen geen inbreuk op dit octrooi. 

Artt. 30 en 43 Octrooiwet. 
President Rechtbank: De in het buitenland gevestigde 

fabrikant (F.A.R.), die er een gewoonte van maakt het 
gefabriceerde aan Nederlandse handelaren te verkopen 
en wiens bedoeling het dus is dat die handelaren het 
goed in Nederland ter beschikking krijgen, kan worden 
aangemerkt als degene, die het goed in Nederland in 
het verkeer brengt, waarbij niet ter zake dienende is of 
de eigendom der goederen al in het buitenland is over
gedragen en of hij het is, die aan de vervoerder het ver
voer opdraagt en voor wiens rekening het goed reist. 

Dit geldt ook voor degene, die bij de verkoop aan de 
Nederlandse afnemers heeft bemiddeld. 

Hof: Deze overwegingen zijn onjuist, omdat daarbij in 
het midden is gelaten hoe het goed ter beschikking komt 
van de handelaren in Nederland en met name of de 
fabrikant daarbij in Nederland over het verkochte goed 
beschikt. Hierover wordt bewijs opgedragen. 

De bemiddeling, zoals in vonnis en arrest omschreven, 
valt niet onder het begrip „in het verkeer brengen". 

Art. 1902 Burgerlijk Wetboek. 
Hof: tussenarrest: 
De ervaring leert, dat buitenlandse fabrikanten van 

kogelvulpenhouders en stiften, die deze aan in Neder
land gevestigde afnemers verkopen, deze goederen naar 
Nederland verzenden en in Nederland aan die afnemers 
feitelijk doen overdragen. 

De buitenlandse fabrikant F.A.R. zal ook veel ge
makkelijker dan de octrooihouder Fomento kunnen be
wijzen hoe hij ten aanzien van de goederen heeft ge
handeld. Hij moet bewijzen, dat de goederen in het 
buitenland feitelijk zijn overgedragen en dat hij zich met 
het vervoer naar Nederland niet heeft ingelaten. Het feit, 
dat de afnemer voor de inklaring zorg draagt, staat er 
niet aan in de weg, dat de fabrikant het goed in Neder
land in het verkeer brengt. 

Eindarrest: 
Nu F.A.R. het opgedragen bewijs niet heeft geleverd, 

moet het er voor worden gehouden, dat F.A.R. de goe
deren in Nederland in het verkeer heeft gebracht. 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. 
Hof: tussenarrest. 
De gestelde handelingen van Lucky leveren geen on

rechtmatige daad op, nu in dit geding niet is gesteld, dat 
Lucky ten tijde van die handelingen heeft geweten, dat 
deze tot gevolg zouden hebben, dat zonder dat partijen 
bij de overeenkomst daartoe gerechtigd waren de kogel
vulpenhouders en stiften in Nederland in het verkeer 
werden gebracht, verder verkocht en afgeleverd. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Arnhem, 
25 oktober 1965 (Mr I. Dufour). 

De vennootschap naar Uruguees recht COMPANIA 
URUGUAYA DE FOMENTO INDUSTRIAL S.A., gevestigd te 
Montevideo (Uruguay), eiseres in Kort Geding, procu
reur Mr Y. W. Kranenburg, 

en 
1) de vennootschap onder firma L. LENSEN, gevestigd 

en kantoorhoudende te Bergentheim, Gemeente Harden-
berg, 

2) CENA DOMENICO, handelende onder de naam 
Fabbriche Artigiane Riunite, wonende te Settimo Torinese 
(Italië), zonder bekende woon- of verblijfplaats in 
Nederland, 

3) H. W. ENGELE, handelende onder de naam 
Grorial Werke, wonende te Turijn (Italië), zonder be
kende woon- of verblijfplaats in Nederland, 

4) A. D. LUCKY, wonende San Mauro, Torinese 
(Italië), zonder bekende woon- en verblijfplaats in 
Nederland, gedaagden in kort geding, procureur Mr 
J. W. W. Y. de Jong. 

De President, enz. 

Fomento vordert, dat Wij ieder der gedaagden, op 
verbeurte van een dwangsom, primair zullen gelasten 
het in Nederland in of voor hun bedrijf vervaardigen, 
in het verkeer brengen, verkopen, afleveren, voor één of 
ander in voorraad hebben ofwel gebruiken van kogel
vulpenhouders of stiften, welke een toepassing bevatten 
van de in het Ned. octrooi no. 66531 beschermde uit
vinding, na te laten en hun dit te verbieden, subsidiair 
en alleen ten aanzien van Lucky, indien en voorzover op 
het primair gevorderde geen veroordeling mocht volgen: 
dat Wij Lucky zullen gelasten zijn onrechtmatige hande
lingen als in „aangezien" 11 der dagvaarding om
schreven na te laten en hem deze zullen verbieden. 

Gedaagden hebben tegen deze vordering de volgende 
verweren aangevoerd die vooraf zullen worden be
handeld, omdat ze de vraag of gedaagden de hun ver
weten handelingen hebben gepleegd of niet, niet be
treffen: 

a) met uitzondering van de vordering tegen Lensen 
betreft de vordering een geschil tussen vreemdelingen, 
die geen van allen woon- of verblijfplaats in Nederland 
hebben. De enkele omstandigheid, dat Lensen mede ge
dagvaard is maakt Ons niet bevoegd van de vordering 
kennis te nemen, omdat, al wordt tegen alle gedaagden 
eenzelfde verbod gevraagd, de vorderingen los van elkaar 
staan, en aan het bepaalde in artikel 126 sub 7 Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering onredelijke uit
breiding zou worden gegeven, indien iedere eiser het in 
zijn macht zou hebben, door mede te dagvaarden iemand, 
die met de tegen de anderen gerichte vordering niets te 
maken heeft, een Rechtbank bevoegd te maken, die 
anders niet bevoegd zou zijn. 

ad a Dit verweer behoort te worden verworpen. 
Wat de binnen Ons arrondissement gevestigde Len
sen betreft wordt gevorderd, dat door Ons aan 
haar een binnen Ons arrondissement geldend ver
bod wordt opgelegd, en dus tegen haar binnen Ons 
arrondissement een maatregel zal worden genomen. 
De vordering tegen Lensen zowel als die tegen de 
overige gedaagden heeft betrekking op hetzelfde 
Nederlandse octrooi van Fomento, waarop volgens 
Fomento door alle gedaagden inbreuk wordt ge
maakt. Het is dus niet waar, dat de vorderingen 
niets met elkaar te maken hebben. Van misbruik 
van procesrecht, waarop gedaagden blijkbaar doe
len, kan in casu niet gesproken worden. Door ons 
bevoegd te achten van de vordering kennis te 
nemen wordt aan het bepaalde bij artikel 126 sub 7 
B.Rv. geen onredelijke uitbreiding gegeven. 

b) De vordering draagt niet een spoedeisend karakter. 
Het daarvoor door Fomento aangevoerde argument, dat 
het octrooi nog maar korte tijd geldig is, is ondeugdelijk; 
het is eerder een tegenargument: als het binnenkort niet 
meer onrechtmatig is, waarom dan nog op het laatste 
moment een verbod te vragen? en dat terwijl volgens 
Fomento F.A.R. en Lucky de gewraakte handelingen al 
sinds lange tijd verrichten?. 

ad b Nu het octrooi inderdaad over enige jaren 
afloopt is het korte geding de enige weg waarlangs 
inbreuk daarop met succes kan worden bestreden. 
Spoedeisend is de zaak daarvoor voor Fomento 
zeker, en de omstandigheid dat zij niet eerder tegen 
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gedaagden is opgetreden, heeft haar recht om dit 
alsnog te doen niet te niet gedaan. Ook dit verweer 
behoort mitsdien te worden verworpen. 

c) Het niet-verlenen door Fomento van licentie aan 
Italiaanse fabrikanten is te beschouwen als misbruik 
van het Ned. octrooi van Fomento, en in strijd met 
artikelen 85 en 86 E.E.G. verdrag j.° Verordening no. 
17 (Eerste Verordening over de toepassing van ge
noemde artikelen 85 en 86). 

ad c Het valt niet in te zien op welke grond 
Fomento verplicht zou zijn aan Italiaanse fabri
kanten licentie te verlenen. Door dit niet te doen 
kan zij dan ook geen misbruik maken van haar 
Ned. octrooi. De genoemde artikelen van het 
E.E.G. verdrag j . ° Verordening no. 17 tasten de 
rechten voortvloeiende uit het Ned. octrooi van 
Fomento in geen enkel opzicht aan, noch recht
vaardigen inbreuk op dit octrooi. 

d) Bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de 
Almelose Rechtbank van 23 october 1963 is aan de 
vennootschap onder de firma L. Lensen te Bergentheim, 
gemeente Hardenberg en aan haar vennoten Lambertus 
en Albert Lensen op verbeurte van een dwangsom ver
boden om in of voor hun bedrijf te verrichten dezelfde 
handelingen als waarvoor in het onderhavige geding een 
verbod tegen hen gevorderd wordt. Op 8 januari 1964 
is Lambertus Lensen voornoemd, overleden; in zijn 
plaats is toen zijn weduwe, Everdina Schotkamp, ven-
note der vennootschap geworden, en is de zaak op de 
oude voet voortgezet. Het bepaalde in artikel 1954 B.W. 
(ne bis in idem) verzet zich dan ook tegen, dat nu 
aan Lensen hetzelfde verboden wordt wat haar in 1963 
al verboden was. 

ad d Door het overlijden van Lambertus Lensen 
is de op dat ogenblik bestaande v.o.f. Lensen ont
bonden, waarna een nieuwe v.o.f. Lensen is opge
richt met als enige vennoten Albert Lensen en 
Everdina Schotkamp weduwe van Lambertus Len
sen voornoemd. 

Uit het door Fomento overgelegde uittreksel uit het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Noordelijk Overijssel blijkt niet, dat de 
nieuwe v.o.f. Lensen van de oude heeft overgenomen 
de verplichting om zich te onthouden van overtreding 
van het aan de oude vennootschap bij voormeld vonnis 
van 23 october 1963 opgelegde verbod. Fomento heeft 
danook niet kunnen weten, dat het bij de overdracht 
van de oude vennootschap aan de nieuwe de bedoeling 
van partijen was, dat de nieuwe vennootschap deze ver
plichting van de oude overnam. Waar het alzo aan 
Fomento niet kan worden toegerekend, dat zij niet 
heeft geweten, dat de nieuwe en de oude vennootschap 
op dit punt als „dezelfde partijen" in de zin van artikel 
1954 B.W. waren te beschouwen, moet het door Lensen 
op deze bepaling gedane beroep worden verworpen. 
Lensen heeft daarbij geen belang, althans geen gerecht
vaardigd belang. 

Wat de vordering tegen F.A.R. en Engele in het bij
zonder betreft: 

Deze gedaagden erkennen, 1) dat Fomento houdster 
is van het Ned. octrooi no. 66.531 betreffende een kogel-
vulpenhouder als in alinea 1 der dagvaarding om
schreven met deze beperking dat het octrooi slechts be
trekking heeft op de vulstift met kop, niet op de houder 
voorzover daaronder het omhulsel wordt verstaan waar
in zich de stift pleegt te bevinden; 

2) dat zij onder dit octrooi vallende kogelvulpen-
houders en stiften in Italië maken; 

3) dat zij door hen als gemeld in Italië gefabriceerde 
kogelvulpenhouders aan Nederlandse handelaren ver
kopen; 

4) dat zij de onder 3 bedoelde kogelvulpenhouders 
en stiften ook zonder tussenkomst van licentiehouders 
verkopen en afleveren aan handelaren, die hen niet heb
ben meegedeeld of zij al dan niet licentiehouders zijn; 

5) dat deze kogelvulpenhouders en stiften in Neder
land in het verkeer gebracht worden. 

Zij ontkennen echter, dat zij deze artikelen in Neder
land in het verkeer brengen en gronden deze mening 
hierop, dat zij de artikelen in Italië aan Nederlandse 
afnemers verkopen; 

dat zij zich met het vervoer der artikelen van Italië 
naar Nederland niet inlaten; dat zij in Nederland niet 
feitelijk over de artikelen beschikken. 

De te beantwoorden vraag is derhalve of deze ge
daagden desalniettemin geacht moeten worden de arti
kelen in de zin van artikel 30 lid 1 sub a van de Octrooi-
wet in Nederland in het verkeer gebracht te hebben. 

De woorden „in Nederland in het verkeer brengen" 
moeten ruim worden uitgelegd. Ieder goed, dat in het 
verkeer is, moet eenmaal in het verkeer gebracht zijn. 
Om dit resultaat te bereiken moet daaraan een complex 
van handelingen zijn voorafgegaan. Dit complex van 
handelingen bestaat om te beginnen uit de fabricage 
van het goed in het buitenland, gevolgd door het ver
voer van het goed naar en over de Nederlandse grens, 
en tenslotte in het ter beschikking komen van de hande
laar in Nederland. In dit proces speelt de buitenlandse 
fabrikant de voornaamste rol. Hij fabriceert om te ver
kopen (in het algemeen met winst); en als hij er een 
gewoonte van maakt en stelselmatig het gefabriceerde 
aan Nederlandse handelaars verkoopt, dan is het daarbij 
zijn bedoeling, dat de Nederlandse handelaars het goed 
ook in Nederland ter beschikking krijgen. De fabrikant 
speelt bij dit samengesteld gebeuren zo zeer de hoofdrol, 
dat hij zonder bezwaar aangemerkt kan worden als de
gene, die het goed in Nederland in het verkeer brengt, 
waarbij het onverschillig is of de eigendom van het goed 
al buitenslands aan de handelaar is overgedragen, of hij 
het is, die aan de vervoerder het vervoer opdraagt en 
voor wiens risico het goed reist. 

Op bovenstaande gronden moeten gedaagden geacht 
worden de kogelvulpenhouders en stiften in de zin van 
artikel 30 lid 1 sub a der Octrooiwet in Nederland in 
het verkeer te hebben gebracht. Zij hebben niet ontkend, 
dat zij ze stelselmatig aan Nederlandse handelaars ver
kopen. De omstandigheid, dat gedaagden erkennen, dat 
zij zich er niet om bekommeren of hun afnemers al 
dan niet licentiehouders zijn, rechtvaardigt het ge
vraagde verbod. 

De vordering is mitsdien tegen deze gedaagden toe
wij sbaar. 

Wat de vordering tegen Lucky betreft: 
Lucky, die zich bij het bovenvermelde door F.A.R. 

en Engele gevoerde — doch verworpen — verweer 
heeft aangesloten, erkent, dat hij, hoewel niet in dienst 
bij F.A.R., bij het totstand komen van de verkoop der 
kogelvulpenhouders en stiften door deze gedaagde aan 
Nederlandse afnemers heeft bemiddeld. Overgenomen 
wordt ook hier hetgeen hierboven omtrent het „in 
Nederland in het verkeer brengen" is overwogen. 

De te beantwoorden vraag is dus of ook Lucky aan
gemerkt kan worden als degene, die de artikelen in 
Nederland in het verkeer brengt. Deze vraag behoort 
bevestigend te worden beantwoord. Lucky, die in tegen
stelling tot de Italiaanse fabrikanten de Nederlandse 
taal beheerst, speelt in het proces een zó belangrijke en 
onmisbare rol — hij doet dit beroepsmatig —, dat ook 
hij geacht moet worden de artikelen in de zin van voor
meld wetsartikel in Nederland in het verkeer gebracht 
te hebben. De primaire vordering is mitsdien tegen hem 
toewijsbaar. 
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Wat de vordering tegen Lensen betreft: 
Lensen heeft erkend, ook na 8 januari 1964, zij het 

op kleine schaal overtredingen van het verbod, bij het 
sub d bedoelde vonnis dezer Rechtbank van 23 october 
1963 opgelegd aan de destijds bestaande vennootschap 
onder firma Lensen, te hebben gepleegd. De vordering 
is mitsdien ook tegen Lensen toewijsbaar. 

Als de in het ongelijk gestelde partij behoren de ge
daagden in de proceskosten te worden verwezen. 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING IN NAAM DER KONINGIN: 

1) Gelasten ieder der gedaagden in Nederland het 
in of voor hun bedrijf vervaardigen, in het verkeer bren
gen, verkopen, afleveren, voor één of ander in voor
raad hebben ofwel gebruiken van kogelvulpenhouders 
en stiften, welke een toepassing bevatten van de in het 
Nederlands octrooi no. 66.531 beschermde uitvinding, 
na te laten en verbieden hun dit. 

2) Veroordelen ieder der gedaagden om voor het 
geval zij/hij niettemin in strijd met de sub 1 genoemde 
last, respectievelijk verbod, met één of meer der ge
noemde handelingen mocht voortgaan, aan eiseres ten 
titel van dwangsom te betalen een bedrag van f 25.000,— 
(vijf en twintigduizend gulden) ineens subsidiair — en 
zulks ter keuze van eiseres — f 100,— (eenhonderd 
gulden) voor elke kogelvulpenhouder of stift, waarmee 
zij/hij vorenbedoelde last, respectievelijk verbod, mocht 
overtreden. 

3) Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor
raad. 

4) Verwijzen gedaagden in de kosten van het geding, 
enz. 

b) Tussenarrest Gerechtshof te Arnhem, Tweede Ci
viele Kamer, 19 oktober 1966. 

1. Cena Domenico te Settimo Torinese (Italië), 
2. Albert David Lucky te San Mauro, Torinese 

(Italië), appellanten, procureur Mr J. van der Tas, ad
vocaat Mr J. A. van Waarden, 

tegen 
de vennootschap naar Uruguees recht Compania Uru-

guaya de Fomento Industrial S.A. te Montevideo (Uru
guay), geïntimeerde, procureur Mr D. P. Dirkzwager, 
advocaat Mr J. van Arkel. 

Het Hof, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende, dat de eerste grief inhoudt, dat de 
President ten onrechte zich bevoegd heeft geacht het 
geschil tussen Fomento en appellanten te berechten, ter 
toelichting van welke grief appellanten hebben aange
voerd, dat de President in de eerste plaats ten onrechte 
voldoende verband aanwezig heeft geacht tussen de 
vorderingen tegen appellanten en die tegen de vennoot
schap onder firma L. Lensen, de enige van de oor
spronkelijke partijen die hier te lande een woon- of 
verblijfplaats had, en de President voorts ten onrechte 
heeft geoordeeld, dat Fomento geen misbruik van proces
recht heeft gemaakt door de vennootschap onder firma 
L. Lensen tezamen met appellanten in dit geding te 
betrekken en daarmee een forum tegen appellanten te 
creëren, niettegenstaande bij in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te 
Almelo van 23 oktober 1963 op vordering van Fomento 
aan die vennootschap onder firma en haar firmanten 
Lambertus en Albert Lensen dezelfde handelingen zijn 
verboden als die waarvan in dit geding tegen die vennoot
schap onder firma een verbod is gevorderd; 

O. omtrent deze grief: 
dat de President het verweer van appellanten, dat 

tussen de vorderingen tegen hen en die tegen voor

noemde vennootschap onder firma geen verband be
staat, heeft verworpen op grond van de omstandigheid, 
dat de vorderingen tegen die vennootschap onder firma 
zowel als die tegen de overige verweerders betrekking 
hebben op hetzelfde Nederlandse octrooi van Fomento, 
waarop volgens Fomento door alle verweerders inbreuk 
wordt gemaakt; 

dat deze omstandigheid evenwel niet zonder meer 
meebrengt, dat tussen die vorderingen een zodanige 
samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een 
gezamenlijke behandeling wettigen; 

dat zodanige samenhang echter wel ligt besloten 
in de stellingen van Fomento, dat F.A.R. kogelvulpen
houders en stiften, welke onder het octrooi van Fomento 
vallen, aan de vennootschap onder firma L. Lensen 
heeft verkocht en in Nederland in het verkeer heeft ge
bracht door deze feitelijk in Nederland aan die vennoot
schap onder firma te doen overdragen, en Lucky de 
handelingen, welke aan de tegen hem ingestelde vorde
ringen ten grondslag zijn gesteld, ook ten aanzien van 
die verkopen heeft gepleegd; 

dat appellanten die gestelde samenhang uitsluitend 
hebben bestreden door aan te voeren, dat F.A.R. geen 
kogelvulpenhouders en stiften aan de vennootschap 
onder firma L. Lensen heeft verkocht en Lucky dien
tengevolge bij die ontkende verkopen ook niet heeft 
bemiddeld; 

dat dit echter voldoende wordt weerlegd door de bij 
de memorie van antwoord in het geding gebrachte foto-
copie van een brief van de vennootschap onder firma 
L. Lensen d.d. 15 november 1965 aan Biro-Patente 
A.G. te Zürich, de hoofdlicentiehoudster van Fomento, 
waarvan de echtheid niet is betwist en waaruit blijkt, 
dat die vennootschap onder firma 325.000 stiften van 
F.A.R. heeft betrokken; 

dat het eerste onderdeel van de grief derhalve faalt; 
dat uit de beide uittreksels uit het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Noordelijk Overijssel, welke door Fomento in het ge
ding zijn gebracht, blijkt, dat de vennootschap onder 
firma L. Lensen, welke in dit geding partij was, op 
9 januari 1964 is aangevangen en een andere vennoot
schap onder firma is dan die, welke voordien had be
staan en partij is geweest in het geding, waarin het 
bovenvermelde vonnis van de Arrondissements-Rechtbank 
te Almelo van 23 oktober 1963 is gewezen; 

dat de omstandigheid, dat een der firmanten van de 
huidige vennootschap onder firma L. Lensen ook firmant 
was van de vorige en het juist deze firmant is geweest, 
die de inbreuk op het octrooi van Fomento heeft ge
pleegd, niet medebrengt, dat Fomento bij de vordering 
tegen de huidige vennootschap onder firma geen belang 
had; 

dat het tweede onderdeel van de grief mitsdien even
eens faalt; 

O., dat de tweede grief inhoudt, dat de President ten 
onrechte heeft geoordeeld, dat de vordering ook voor 
wat appellanten betreft een spoedeisend karakter heeft, 
ter toelichting van welke grief appellanten hebben aan
gevoerd, dat, nu niet is gebleken, dat appellanten althans 
in 1964 enig zakelijk contact met de vennootschap onder 
firma L. Lensen of een harer vennoten hebben gehad, 
en in de dagvaarding is gesteld, dat appellanten de ge
wraakte handelingen reeds lang verrichten, onverwijlde 
spoed ontbreekt en hieraan de omstandigheid, dat het 
octrooi nog maar korte tijd geldig zal zijn, niet kan 
afdoen, aangezien deze omstandigheid niet het jaren
lang inactief blijven rechtvaardigt en hoogstens reden 
zou hebben kunnen opleveren om aanstonds na het 
signaleren van de gewraakte handelingen tot rechts-
maatregelen over te gaan, waarbij nog komt, dat het aan 
de orde gesteld geschilpunt betreffende de bevoegdheid 
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van de Nederlandse rechter extra reden oplevert om de 
gevraagde voorziening te weigeren; 

O. aangaande deze grief: 
dat appellanten in hun betoog over het hoofd zien, 

dat Fomento om te dezer zake met kans op succes in 
rechte te kunnen optreden de gewraakte handelingen 
moet kunnen bewijzen; 

dat Fomento voorzover in dit geding is gebleken, eerst 
hiertoe in staat is gesteld door de resultaten van het 
optreden van de politie tegen de vennootschap onder 
firma L. Lensen in augustus 1965, waardoor is aange
toond, dat deze vennootschap kogelvulpenhouders en 
stiften, welke onder het octrooi van Fomento vielen, van 
F.A.R. had betrokken; 

dat Fomento kort hierna, in begin oktober 1965, het 
onderhavige geding heeft aangespannen; 

dat de omstandigheid, dat het octrooi over enige jaren 
zal aflopen, het instellen van een vordering in kort 
geding nog in het bijzonder wettigt, aangezien die om
standigheid het effect van een gewone procedure nog 
extra zou verminderen; 

dat het geschilpunt betreffende de bevoegdheid van 
de Nederlandse rechter aan het spoedeisend karakter 
van de gevraagde voorziening niet afdoet; 

dat de grief derhalve ongegrond is; 
O., dat de derde grief inhoudt, dat de President ten 

onrechte heeft overwogen, dat F.A.R. geacht moet 
worden de kogelvulpenhouders en stiften in de zin van 
artikel 30 lid 1 sub a van de Octrooiwet in Nederland 
in het verkeer te hebben gebracht, ter toelichting van 
welke grief appellanten hebben aangevoerd, dat de door 
de President gegeven uitleg van de woorden „in Neder
land in het verkeer brengen" in genoemd artikel niet 
houdbaar is, omdat beslissend is of de buitenlandse 
fabrikant in Nederland aan zijn afnemers de feitelijke 
beschikkingsmacht over de inbreukmakende goederen 
heeft verschaft; 

O. betreffende deze grief: 
dat voor de beantwoording van de vraag, of F.A.R. 

de goederen in Nederland in het verkeer heeft gebracht, 
beslissend is, of F.A.R. in Nederland over de door hem 
aan zijn afnemers verkochte goederen heeft beschikt; 

dat F.A.R. heeft ontkend dit te hebben gedaan, stel
lende, dat hij de artikelen in Italië aan Nederlandse 
afnemers verkoopt, hij zich met het vervoer der artikelen 
niet inlaat en hij niet in Nederland feitelijk over de 
goederen beschikt; 

dat de President naar aanleiding hiervan heeft over
wogen: dat de woorden „in Nederland in het verkeer 
brengen" ruim moeten worden uitgelegd; dat ieder goed, 
het welk in het verkeer is, eenmaal in het verkeer moet 
zijn gebracht; dat om dit resultaat te bereiken daaraan 
een complex van handelingen moet zijn voorafgegaan; 
dat dit complex van handelingen om te beginnen bestaat 
uit de fabrikage van het goed in het buitenland, gevolgd 
door het vervoer van het goed naar en over de Neder
landse grens, en tenslotte in het ter beschikking komen 
van de handelaar in Nederland; dat in dit proces de 
buitenlandse fabrikant de voornaamste rol speelt; dat hij 
fabriceert om te verkopen (in het algemeen met winst); 
dat, als hij er een gewoonte van maakt het gefabriceerde 
aan Nederlandse handelaars te verkopen en dit stelsel
matig doet, het daarbij zijn bedoeling is, dat de Neder
landse handelaars het goed ook in Nederland ter be
schikking krijgen; dat de fabrikant bij dit samengestelde 
gebeuren zo zeer de hoofdrol speelt, dat hij zonder be
zwaar aangemerkt kan worden als degene, die het goed 
in Nederland in het verkeer brengt, waarbij het onver
schillig is, of de eigendom van het goed al buitenslands 
aan de handelaar is overgedragen en of hij het is, die 
aan de vervoerder het vervoer opdraagt en voor wiens 
risico het goed reist; dat F.A.R. op bovenstaande gron

den moet worden geacht de kogelvulpenhouders en stif
ten in de zin van artikel 30 lid 1 sub a der Octrooiwet 
in Nederland in het verkeer te hebben gebracht; 

dat het Hof zich niet met deze overwegingen kan 
verenigen, omdat daarbij in het midden is gelaten hoe 
het goed ter beschikking komt van de handelaar in 
Nederland en met name of F.A.R. daarbij in Nederland 
over het verkochte goed beschikt; 

dat het Hof derhalve alsnog dient na te gaan of en 
in hoeverre is komen vast te staan, dat F.A.R. de kogel
vulpenhouders en stiften in Nederland in het verkeer 
heeft gebracht; 

dat in dit geding vaststaat, dat F.A.R. door hem in 
Italië gefabriceerde kogelvulpenhouders en stiften, welke 
onder het octrooi van Fomento vallen, aan de vennoot
schap onder firma L. Lensen en andere in Nederland 
gevestigde afnemers heeft verkocht en die verkochte 
goederen naar Nederland zijn vervoerd; 

dat de ervaring leert, dat buitenlandse fabrikanten 
van dergelijke goederen, die deze aan in Nederland ge
vestigde afnemers verkopen, in den regel ter uitvoering 
van die koopovereenkomsten de verkochte goederen 
naar die afnemers verzenden en in Nederland aan die 
afnemers feitelijk doen overdragen, daarmee in Neder
land over die goederen beschikkend; 

dat F.A.R. uiteraard veel gemakkelijker dan Fomento 
zal kunnen bewijzen hoe hij ten aanzien van de onder
havige goederen heeft gehandeld; 

dat onder deze omstandigheden op F.A.R. de taak 
rust te bewijzen, dat hij de door hem aan de vennoot
schap onder firma L. Lensen en zijn andere in Neder
land gevestigde afnemers verkochte kogelvulpenhouders 
en stiften in het buitenland feitelijk aan dezen heeft 
overgedragen en zich geheel niet met het vervoer dier 
goederen naar Nederland heeft ingelaten; 

dat het Hof F.A.R. hiertoe in de gelegenheid zal 
stellen; 

dat appellanten hebben betoogd, dat een buitenlandse 
fabrikant zijn goederen niet in Nederland in het verkeer 
brengt, indien hij weliswaar de goederen naar Neder
land doet vervoeren, maar de afnemer daar voor de 
inklaring zorgdraagt, doch het Hof dit betoog onjuist 
acht, aangezien de afnemer daarmee slechts mede
werking verleent aan de effectuering van de feitelijke 
overdracht der goederen aan hem door de fabrikant; 

dat Fomento nog de vraag heeft gesteld, of F.A.R. 
ook in Nederland in het verkeer zou hebben gebracht, 
indien niet F.A.R. maar de afnemer de vervoerder zou 
hebben uitgekozen, doch de vage feitelijke betekenis 
van dit laatste belet op die vraag een algemeen geldend 
antwoord te geven; 

O., dat de vierde grief inhoudt, dat de President ten 
onrechte heeft geoordeeld, dat ook Lucky kan worden 
aangemerkt als degene, die de artikelen in Nederland 
in het verkeer brengt; 

O. omtrent deze grief: 
dat de President heeft overwogen, dat Lucky, die 

heeft erkend dat hij, hoewel niet in dienst bij F.A.R., 
bij het tot standkomen van de verkoop der kogelvulpen
houders en stiften door F.A.R. aan Nederlandse af
nemers heeft bemidddeld, en die, in tegenstelling tot de 
Italiaanse fabrikant, de Nederlandse taal beheerst, in 
het proces beroepsmatig een zo belangrijke en onmisbare 
rol speelt, dat hij ook geacht moet worden de artikelen 
in Nederland in het verkeer te hebben gebracht; 

dat het Hof deze overweging, ook als F.A.R. de ver
kochte goederen onrechtmatig in Nederland in het ver
keer heeft gebracht, onjuist acht, omdat Lucky door te 
handelen als voormeld niet een handeling heeft gepleegd, 
welke onder het begrip in het verkeer brengen valt, en 
evenmin aan een zodanige handeling rechtstreeks heeft 
deelgenomen; 
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dat dit niet anders zou zijn, indien Lucky, zoals 
Fomento mede heeft gesteld, in dienst van F.A.R. of 
als diens vertegenwoordiger, als contactman van F.A.R. 
in Nederland optredend, de verkopen tot stand zou 
hebben gebracht; 

dat dit ook niet een verder verkopen als bedoeld in 
genoemd artikel 30 zou opleveren, aangezien de ver
kopen, welke Lucky volgens de stellingen van Fomento 
tot stand zou hebben gebracht, goederen betroffen, welke 
nog niet in Nederland in het verkeer waren gebracht; 

dat mitsdien niet alleen de grief gegrond is doch 
ook de primaire vordering ten aanzien van Lucky niet-
ontvankelijk is; 

O., dat dit meebrengt, dat het Hof alsnog de subsi
diaire vordering tegen Lucky dient te onderzoeken; 

O. hieromtrent: 
dat Fomento als grondslag van deze vordering heeft 

gesteld, dat Lucky, bepaaldelijk wetende, dat de be
trokken kogelvulpenhouders en stiften onder de be-
schermingsomvang van het Nederlands octrooi van 
Fomento vallen, door het tot stand brengen, althans 
door het verlenen van zijn bemiddeling bij het tot stand 
komen van overeenkomsten tussen F.A.R. en/of andere 
buitenlandse verkopers enerzijds en Nederlandse af
nemers anderzijds, krachtens welke zonder dat partijen 
daartoe gerechtigd zijn die kogelvulpenhouders en stiften 
in Nederland in het verkeer worden gebracht, verder 
verkocht en afgeleverd, onrechtmatig jegens Fomento 
handelt, omdat hij daardoor inbreuk op het Nederlandse 
octrooi van Fomento ten eigen bate in de hand werkt; 

dat deze gestelde handelingen van Lucky naar het 
oordeel van het Hof niet een onrechtmatige daad op
leveren, nu in dit geding niet is gesteld, dat Lucky ten 
tijde van die handelingen heeft geweten, dat deze tot 
gevolg zouden hebben, dat zonder dat partijen bij de 
overeenkomsten daartoe gerechtigd waren de kogel
vulpenhouders en stiften in Nederland in het verkeer 
werden gebracht, verder verkocht en afgeleverd; 

dat toch Lucky met name zich niet in strijd met de 
in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van de 
rechtmatige belangen van de octrooihoudster Fomento 
in acht te nemen zorgvuldigheid zou hebben gedragen, 
indien hij zonder die wetenschap zou hebben gehandeld; 

dat derhalve ook de subsidiaire vordering tegen Lucky 
niet-ontvankelijk is; 

O., dat de vijfde grief inhoudt, dat de President ten 
onrechte de vordering tegen F.A.R. heeft toegewezen, 
niettegenstaande daardoor ook aan F.A.R. wordt ver
boden, kogelvulpenhouders en stiften, welke deze in op
dracht van licentiehouders fabriceert, in Nederland aan 
dezen of in opdracht van dezen aan derden af te leveren; 

O., dat deze grief faalt, daar •— in het midden gelaten 
of F.A.R. met dit laatste al dan niet inbreuk op het 
octrooi van Fomento zou plegen — het gevorderde 
verbod naar een redelijke uitlegging zich niet uitstrekt 
tot handelingen, welke ten gevolge van een bijzondere 
omstandigheid het karakter van inbreuk op het octrooi 
van Fomento zouden missen; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN IN HOGER BEROEP: 
Alvorens verder te beslissen: 
Beveelt F.A.R. door getuigen te bewijzen, dat hij de 

door hem aan de vennootschap onder firma L. Lensen 
en zijn andere in Nederland gevestigde afnemers ver
kochte kogelvulpenhouders en stiften, die onder het 
octrooi van Fomento vielen, in het buitenland feitelijk 
aan die afnemers heeft overgedragen en zich geheel 
niet met het vervoer dier goederen naar Nederland 
heeft ingelaten; enz. 

c) Eindarrest. 
Het Hof, enz. 
Overwegende, dat uit hetgeen het Hof in zijn inter

locutoir arrest naar aanleiding van deze grief heeft 

overwogen voortvloeit, dat, nu F.A.R. het hem opge
dragen bewijs niet heeft geleverd, moet worden aange
nomen, dat F.A.R. door hem in Italië gefabriceerde 
kogelvulpenhouders en stiften, welke onder het octrooi 
van Fomento vallen, aan de vennootschap onder firma 
L. Lensen en andere in Nederland gevestigde afnemers 
heeft verkocht en die verkochte goederen ter uitvoering 
van die koopovereenkomsten naar die afnemers heeft 
verzonden en in Nederland aan die afnemers feitelijk 
heeft doen overdragen, daarmee in Nederland over die 
goederen beschikkend; 

O., dat hieruit volgt, dat F.A.R. de kogelvulpen
houders en stiften in Nederland in het verkeer heeft ge
bracht in de zin van artikel 30 lid 1 sub a van de 
Octrooiwet, zodat de derde grief niet kan baten en 
het vonnis, waarvan beroep, voorzover tegen F.A.R. ge
wezen, op gewijzigde gronden moet worden bekrachtigd 
met verwijzing van F.A.R. in de helft van de kosten 
van Fomento in hoger beroep; 

O., dat uit hetgeen het Hof in het interlocutoir arrest 
naar aanleiding van de vierde grief heeft overwogen 
volgt, dat het vonnis, waarvan beroep, voorzover tegen 
Lucky gewezen, moet worden vernietigd en de tegen 
Lucky ingestelde vorderingen alsnog niet ontvankelijk 
moeten worden verklaard met verwijzing van Fomento 
zowel in het aandeel van Lucky in de kosten van de 
gedaagden in eerste aanleg als in het aandeel van Lucky 
in de kosten van F.A.R. en Lucky in hoger beroep; 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt het terzake door de President van de 
Arrondissements-Rechtbank te Almelo op 25 oktober 
1965 gewezen vonnis, voorzover dit tegen F.A.R. is ge
wezen; 

Verwijst F.A.R. in de helft van de kosten van 
Fomento in hoger beroep, welke helft wordt begroot op 
f 536,87; 

Vernietigt voornoemd vonnis, voorzover dit tegen 
Lucky is gewezen; 

In zoverre opnieuw rechtdoende: 
Verklaart de door Fomento tegen Lucky ingestelde 

vorderingen niet-ontvankelijk; 
Verwijst Fomento in het aandeel van Lucky in de 

kosten van de gedaagden in eerste aanleg, welk aandeel 
wordt begroot op f 75,—; 

Verwijst Fomento voorts in het aandeel van Lucky 
in de kosten van F.A.R. en Lucky in hoger beroep, welk 
aandeel wordt begroot op f 551,75. Enz. 

Nr 20. Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, 
15 februari 1968. 

(verpakken met kleef band) 

President: Mr D. Giltay Veth; 
Raden: Mrs F. B. Dozy en de Kanter. 

Art. 30 Octrooiwet. 
Octrooi 110 579 *) — materiële uitlegging. 
Inbreuk aangenomen. 
Art. 291 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
President Rechtbank. 
Vordering niet „tardief" op grond van het feit, dat ge

daagden het litigieuze apparaat reeds sedert 1964 in Ne
derland in de handel brengen, omdat niet is gebleken, dat 
eiser tevoren bekend is geweest met het feit, dat gedaag
den zijn voortgegaan met het in Nederland in de handel 
brengen van dit apparaat. 

) Zie noot op volgende bladzijde. 
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Hof. 
Geintimeerde had ondanks zijn stilzitten sinds 1964 

een spoedeisend belang, omdat hij geen bewijs had van de 
aflevering van de machines in Nederland totdat hem in 
april 1967 bleek, dat appellante op de Macropak 1967 
de machines exposeerde en te koop aanbood. 

De vennootschap naar Italiaanse recht Colombo Ita-
liana S.p.a. te Milaan, Italië, c.s., appellanten, procureur 
Mr H. J. C. Vlug, 

tegen 
René de la Coussaye te Lille, Frankrijk, geintimeerde, 

procureur Mr L. Wichers Hoeth. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Utrecht, 
25 april 1967 (Mr J. J. Plugge). 

De President, enz. 
Ten aanzien van het Recht: 
Overwegende dat het spoedeisend karakter van de 

onderhavige zaak, overigens niet betwist, Ons voldoende 
aannemelijk is gemaakt; 

O. dat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, al
thans niet of niet voldoende weersproken, tussen partijen 
vaststaat het door eiser (De la Coussaye Red.) bij dag
vaarding gestelde sub 1 en sub 2, zulks gestaafd door het 
hiervoor vermelde octrooibewijs no. 110579, en voorts: 

dat gedaagden in Nederland een apparaat in de handel 
brengen aangeduid als „Colombo Italiana, type K. 25", 
afgebeeld en omschreven in (productie aan de zijde van 
eiser no. VIII en aan de zijde van gedaagden 1 en 2) de 
door beide partijen in het geding gebrachte prospecti, 
welk apparaat door gedaagden wordt aangeboden — door 
gedaagde sub 2 als vertegenwoordiger in Nederland van 
gedaagde sub 1, onder meer op de thans te Utrecht ge
houden „Internationale beurs voor verpakking en intern
transport Macropak 1967" — voor het omplakken met 
een kleefstrook van dozen of soortgelijke emballage; 

dat vorenbedoeld apparaat blijkens de door partijen in 
het geding gebrachte prospecti en de door hen van dat 
apparaat gegeven uitleg, bestaat uit een tafel, waaronder 
middelen zijn aangebracht voor het afrollen van kleef
band van een rol, welke tafel is voorzien van een opening 
(gleuf) voor het doorlaten van de kleefband en tevens 
voorzien is van een mes, voor het afsnijden van het op 
een voorwerp bevestigde stuk kleefband van de rol, welk 
mes ten opzichte van een opening in de tafel omhoog 
beweegbaar is, zodanig, dat de kleefstrook boven de tafel 
wordt afgesneden; 

dat met dat apparaat dozen etc. geheel omplakt kunnen 
worden met een kleefband — zulks zonder die doos te 
kantelen — door de doos te plaatsen op vorenbedoelde 

1) De conclusies van octrooi 110.579 luiden als volgt: 
1. Werkwijze voor het geheel omplakken van een pak, 

doos, kist of ander voorwerp met een kleefband, met het 
kenmerk, dat het voorwerp op een tafel wordt geplaatst, 
waaronder een spoel met een kleefstrook is aangebracht, dat 
deze strook wordt uitgetrokken zonder afsnijden door een 
opening in de tafel over de gewenste lengte en wordt vast
geplakt op de bovenkant van het voorwerp, waarna het voor
werp wordt verplaatst naar en tot voorbij de opening, zodat 
de kleefstrook vastkleeft op een zijvlak en over de gehele 
lengte van het ondervlak van het voorwerp, waarna de strook 
wordt doorgesneden tussen het voorwerp en de opening. 

2. Toestel voor het uitvoeren van de werkwijze volgens 
conclusie 1 met een tafel, waaronder middelen zijn aange
bracht voor het afrollen van kleefstrook van een rol, welke 
tafel is voorzien van een opening voor het doorlaten van de 
kleefstrook en is voorzien van een mes voor het afsnijden 
van het op een voorwerp bevestigd stuk kleefstrook van de 
rol, met het kenmerk, dat het mes door een opening in de 
tafel naar boven kan worden bewogen, zodanig dat de kleef
strook boven de tafel kan worden afgesneden. 

tafel, waaronder een spoel houdende de rol kleefband is 
aangebracht en door vervolgens die kleefband door de 
zich in die tafel dwars op de lengte-as bevindende gleuf 
over de gewenste lengte uit te trekken en vast te plakken 
op de verst van die gleuf verwijderde zijkant van de doos 
en die doos langs een glijrail evenwijdig aan de lengte-as 
van de tafel, over de tafel te verplaatsen in de richting 
van de gleuf en vervolgens voorbij die gleuf, tengevolge 
waarvan de kleefstrook vastkleeft achtereenvolgens aan 
de bovenkant, de andere zijkant en de onderkant van de 
doos, waarna de kleefstrook op de gewenste lengte wordt 
afgesneden en het losse uiteinde van de kleefstrook tegen 
de eerst beplakte zijkant van de doos wordt vastgedrukt, 
zodat uiteindelijk — desgewenst — de doos rondom door 
een strook kleefband wordt omplakt; 

dat deze werkwijze door gedaagde sub 2 op 19 april 
1967 op voormelde beurs te Utrecht met het litigieuse 
apparaat is gedemonstreerd; 

O. dat naar Ons voorlopig oordeel voorschreven werk
wijze en toestel nauwkeurig overeenstemmen met de 
werkwijze en het toestel omschreven in het in hoofde 
dezes vermelde, door eiser in het geding gebrachte oc
trooischrift no. 110579; 

O. dat daaraan niet afdoet, zoals gedaagden hebben 
doen betogen, dat het litigieuse apparaat voorzien is van 
een automatisch werkend mes en van een automatische 
aandrukrol om het losse einde van de kleefstrook tegen 
de doos te drukken, voor wat het mes betreft, omdat — 
volgens voormeld octrooischrift van eiser — het ken
merk van het mes in eiser's apparaat is, dat het door een 
opening in de tafel naar boven kan worden bewogen, zo
danig dat de kleefstrook boven de tafel kan worden 
afgesneden (derhalve onverschillig of zulks automatisch, 
zoals met het apparaat van gedaagden, dan wel met de 
hand, zoals met het apparaat van eiser, geschiedt) en voor 
wat betreft de beide door gedaagden bedoelde voorzie
ningen, omdat deze mogelijk een verbetering van het ap
paraat van eiser betekenen, doch dat in ieder geval het 
litigieuse apparaat door gedaagden in de handel gebracht, 
inbreuk maakt op het aan eiser verleende octrooi door 
voor het overige zijn vinding te gebruiken; 

O. dat gedaagden voorts hebben doen betogen, dat het 
door hen in Nederland in de handel gebrachte apparaat 
van het type K. 25 uitdrukkelijk slechts beoogt een een
zijdige beplakking van het object met een kleefstrook, 
zulks in tegenstelling tot het apparaat van eiser, dat juist 
het kenmerk heeft, dat daarmede het object rondom wordt 
beplakt, doch dat Wij dat betoog verwerpen, omdat ter 
terechtzitting is komen vast te staan, — zoals hiervoor 
reeds overwogen — dat met het litigieuse apparaat van 
gedaagden op dezelfde wijze hetzelfde resultaat kan wor
den bereikt als met het apparaat van eiser door de kleef
strook zover door de in de tafel aangebrachte gleuf te 
trekken, dat de strook óver de bovenkant van de doos aan 
de verst van de gleuf verwijderde zijde van de doos vast
gedrukt kan worden en door vervolgens de doos in de 
richting van de gleuf en daaroverheen te verplaatsen en 
de kleefstrook af te snijden, waardoor de doos eveneens 
rondom wordt beplakt; 

dat ten deze het doel dat gedaagden voor ogen heeft 
gestaan bij het in Nederland op de markt brengen van het 
litigieuse apparaat irrelevant is; 

O. dat gedaagden voorts hebben doen betogen, dat het 
door hen in de handel gebrachte apparaat K. 25 op zich 
zelve als uitvinding zodanige verschillen vertoont met het 
octrooi van eiser, omdat het gebaseerd is op het Britse 
octrooi no. 664.519, en dat derhalve ook op deze grond 
nimmer van enige inbreuk op het octrooi van eiser sprake 
kan zijn, doch dat Wij dat verweer verwerpen, omdat — 
zoals door eiser onweersproken is gesteld — het in voor
meld Brits octrooi omschreven apparaat slechts geschikt 
is om te voren bepaalde lengten kleefband op een object 
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te bevestigen — zulks in tegenstelling tot het litigieuse 
apparaat van gedaagden — en, al ware dit anders, het 
litigieuse apparaat van gedaagden, zo als hiervoor reeds 
overwogen, in ieder geval dezelfde kenmerken heeft als 
het door voormeld octrooi van eiser beschermde apparaat, 
onder anderen (en zulks in tegenstelling tot het in voor
meld, door eiser in fotocopie in het geding gebracht en 
door gedaagden niet betwist, Britse octrooischrift beschre
ven apparaat) door de aanwezigheid van een mes met het 
kenmerk, dat het door een opening in de tafel naar boven 
kan worden bewogen, zodanig dat de kleefstrook boven 
de tafel kan worden afgesneden, nog daargelaten, dat deze 
weer gericht is tegen het aan eiser verleende octrooi zelf; 

O. dat derhalve het in Nederland in de handel brengen 
van het litigieuse apparaat een inbreuk oplevert op het 
voormelde aan eiser verleende octrooi; 

O. dat gedaagden zich ten slotte erover hebben be
klaagd, dat eiser zijn vordering „tardief" heeft ingesteld 
en dat zijn vordering „vexatoir" is onder de gegeven om
standigheden, omdat gedaagden het litigieuse apparaat 
reeds sedert 1964 in Nederland in de handel brengen en 
gedaagde sub 2 dit thans exposeert op de Macropak 1967 
te Utrecht, doch dat Wij hieraan voorbij gaan — daar
gelaten, dat gedaagden hieraan geen duidelijke conclusie 
hebben verbonden — omdat zij niet hebben gesteld en 
niet is gebleken, dat eiser (woonachtig in Frankrijk) te 
voren bekend is geweest met het feit, dat gedaagden on
danks eiser's aan gedaagde sub 2 gerichte schriftelijke, 
(aangetekend met bericht van ontvangst), verzonden, niet 
mis te verstane waarschuwing d.d. 27 oktober 1964 (door 
eiser in copie in het geding gebracht en door gedaagden 
niet betwist) dat hij geen afstand had gedaan van zijn 
rechten uit voormeld octrooi, voort zijn gegaan met het 
in Nederland in de handel brengen van het litigieuse ap
paraat en zij derhalve het risico van de onderhavige 
procedure op zich hebben genomen; 

O. dat mitsdien als volgt moet worden beslist: 
RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

Verbieden elk van gedaagden iedere verdere inbreuk 
op het Nederlands octrooi no. 110.579, in het bijzonder 
door voortzetting van de vorenomschreven handelingen, 
op verbeurte door elk van gedaagden van een dwangsom 
van f 10.000,— (tien duizend gulden) voor iedere over
treding van dit verbod; 

Verklaren dit vonnis tot zoverre uitvoerbaar bij voor
raad en op de minuut; 

Veroordelen gedaagden in de kosten van dit geding tot 
aan deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op 
f 250,— (tweehonderd en vijftig gulden) voor salaris van 
zijn procureur en op f70,50 (zeventig gulden en vijftig 
cent) voor verschotten. Enz. 

b) Het Hof, enz. 

Overwegende dat appellanten in grief I erover klagen 
dat de President in rechtsoverweging (1) ten onrechte 
heeft overwogen dat de vordering spoedeisend is; 

dat appellanten ter toelichting van deze grief het vol
gende hebben aangevoerd: 

Reeds in 1964 heeft geïntimeerde — geheel ten 
onrechte overigens — Colombo gewaarschuwd, dat 
hij inbreuk zou maken op zijn, geïntimeerdes, oc
trooi. 

Colombo, wiens inrichting was geconstrueerd con
form het reeds veel eerder gepubliceerde A.O.S. 
2.052.903, heeft zich uiteraard aan deze waarschu
wing niets gelegen laten liggen en is sindsdien door
gegaan met aflevering van zijn machines in Neder
land, die via appellante sub 2 in Nederland op ruime 
schaal sinds 1964 werden verkocht. Door stilzitten 
sedert de waarschuwing in 1964 en het niettemin 
blijven doorgaan door Colombo met verkoop en af

levering in Nederland van zijn machines, heeft geïn
timeerde het recht verwerkt, om daartegen thans 
in kort geding op te komen. 

O. dat het Hof deze grief als ongegrond verwerpt, om
dat geïntimeerde genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt 
dat hij een spoedeisend belang had; 

dat toch indien juist is de stelling van appellanten dat 
appellante Colombo na 1964 is doorgegaan met aflevering 
van zijn machines in Nederland en dat die machines via 
appellante Dekker op ruime schaal zijn verkocht, aan
nemelijk is geïntimeerdes stelling dat hij daarvan geen 
bewijs had totdat hem in april 1967 bleek dat appellanten 
op de Macropak 1967 te Utrecht de als , ,K25" aangeduide 
machine exposeerden en te koop aanboden; 

O. dat grief VII inhoudt dat de President ten onrechte 
zich niet onbevoegd heeft verklaard; 

dat appellanten in de toelichting op die grief betogen 
dat de materie te ingewikkeld is om zonder aan partijen 
ernstige schade toe te brengen daaromtrent in kort geding 
een beslissing te geven, weshalve de President zich on
bevoegd had moeten verklaren en geïntimeerde had 
dienen te verwijzen naar de gewone rechter; 

O. dat ook deze grief moet worden verworpen, omdat 
de zaak het Hof niet zo ingewikkeld voorkomt dat de 
rechter binnen het kader ener behandeling in kort geding 
zich het voor het geven van een verantwoorde beslissing 
vereiste inzicht niet zou kunnen verschaffen of de ge
volgen van een te geven beslissing niet voldoende zou 
kunnen overzien — daargelaten dat in het tegenover
gestelde geval zulks niet zou moeten leiden tot een onbe
voegdverklaring; 

O. dat de overige grieven van appellanten luiden als 
volgt: 

IIA. Ten onrechte heeft de President in rechtsover
weging 2 sub a overwogen: „dat als erkend, althans niet 
of niet voldoende weersproken vaststaat, dat gedaagden 
een inrichting (Colombo Italiana type K 2 5 ) in Neder
land in de handel brengen, voor het omplakken met een 
kleefstrook van dozen of soortgelijke emballage. 

IIB. Ten onrechte heeft de President overwogen in 
rechtsoverweging 2 sub b en c, dat het met de machine 
van Colombo mogelijk is om de werkwijze volgens het 
litigieuze octrooi uit te voeren. 

/ / / . Ten onrechte heeft de President in rechtsover
weging 4 overwogen, enz. (volgt weergave der bedoelde 
rechtsoverweging, waaruit kennelijk een gedeelte is uit
gevallen); 

IV. Ten onrechte overweegt de President in rechts
overweging 5, dat het betoog dat Colombo's inrichting 
slechts beoogt — door de daarin voorkomende auto
matiek — een eenzijdige beplakking van het object, moet 
worden verworpen, omdat ter terechtzitting is komen vast 
te staan, dat met het Colombo-apparaat op dezelfde wijze 
hetzelfde resultaat kan worden bereikt als met het ap
paraat van eiser door de kleefband uit de gleuf te trekken 
en over de doos heen te brengen naar de achterzijde en 
daar vast te plakken. 

V. Ten onrechte heeft de President in rechtsover
weging 6 overwogen: „ het litigieuze apparaat van 
gedaagden in ieder geval dezelfde kenmerken heeft als het 
door voormeld octrooi van eiser beschermde apparaat, 
o.a. ( ) door de aanwezigheid van een mes, met het 
kenmerk dat het door een opening in de tafel naar boven 
kan worden bewogen zodanig dat de kleefstrook boven 
de tafel kan worden afgesneden. 

VI. Ten onrechte overweegt de President in rechts
overweging 7 dat derhalve het in de handel brengen in 
Nederland van het litigieuze apparaat inbreuk oplevert. 

O. dat deze grieven betreffen de vraag of de machine 
K25 van appellante Colombo al dan niet is een toestel als 
bedoeld in conclusie 2 van het Nederlands octrooi nr. 
110579; 
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O. dat het Hof bij de beantwoording van deze vraag 
vooropstelt, dat aangenomen moet worden dat het moge
lijk is met de K25 een pak, doos, kist of ander voorwerp 
zonder het zelve te kantelen geheel te omplakken met een 
kleefband en wel op de wijze als in het beroepen vonnis 
in rechtsoverweging (2) onder letter (c) beschreven; met 
dien verstande dat het juister voorkomt aldaar in plaats 
van de woorden ,,op de gewenste lengte" aan het slot van 
de overweging te lezen „op een bepaalde lengte na het 
passeren van de doos"; 

dat toch tussen partijen vaststaat dat deze wijze van 
geheel omplakken door appellante Dekker met de K25 
op 19 april 1967 op de Macropak 1967 te Utrecht is 
gedemonstreerd, zoals de President onder letter (d) van 
diezelfde rechtsoverweging heeft vastgesteld en appellan
ten in hoger beroep niet hebben bestreden, terwijl even
eens vaststaat dat die werkwijze werd bedoeld in de ten 
processe overgelegde prospectus „Dekker Berichten, Nr. 
29 Colombo Plakbandtafels", waar het heette: „Met een 
handbeweging méér kan de K25 bovendien gebruikt wor
den voor het volledig ombanden van dozen."; 

dat appellanten nu wel in grief IIB mede het onderdeel 
(c) van rechtsoverweging (2) aanvechten, doch die grief 
vooreerst feitelijk grondslag mist, nu de President in dat 
onderdeel niet heeft overwogen dat de daar beschreven 
werkwijze die volgens het litigieuze octrooi zou zijn, ter
wijl bovendien appellanten in de toelichting op deze grief 
juist zelf de bij letter (c) beschreven werkwijze stellen als 
een welke met de K25 kan worden uitgevoerd; 

O. dat appellanten in de toelichting op de hier be
sproken grieven hebben betoogd dat, indien de evenbe-
doelde werkwijze met de K25 wordt uitgevoerd, de kleef
band door het automatisch werkende mes steeds op een 
bepaalde lengte na het passeren van de doos wordt afge
sneden, zulks terwijl het met handkracht te bewegen mes 
volgens het litigieuze octrooi ten doel heeft de kleefstrook 
voor elk geval op een willekeurig te bepalen lengte af te 
snijden, hetgeen bij de K25 niet mogelijk is; 

dat echter uit het litigieuze octrooi niet valt te lezen 
dat het daarin beschreven mes ten doel heeft de kleef
strook voor elk geval op een willekeurig te bepalen lengte 
af te snijden of dat het mes (daartoe) met handkracht 
beweegbaar zou moeten zijn, zijnde toch — zoals de 
President met juistheid heeft vastgesteld — het kenmerk 
van het toestel volgens conclusie 2 dat het mes door een 
opening in de tafel naar boven kan worden bewogen zo
danig dat de kleefstrook boven de tafel kan worden 
afgesneden; 

dat daarom de omstandigheid dat bij het geheel om
plakken van een doos met de K25 de afsnijding van de 
kleefstrook automatisch en op een onveranderlijke lengte 
na het passeren van de doos plaats vindt, naar 's Hofs 
voorlopig inzicht geen reden kan geven te oordelen dat die 
werkwijze zou vallen buiten de bescherming van het 
litigieuze octrooi; 

O. dat appellanten in de toelichting op hun hier be
sproken grieven voorts zakelijk hebben betoogd, dat de 
K25 is gemaakt voor het automatisch aanbrengen van een 
kleefstrook op korte gedeelten van de voor- en achterzijde 
en op de onderzijde van te beplakken voorwerpen; 

dat men weliswaar door met de hand de kleefstrook uit 
de gleuf te trekken en dan over de bovenkant van het 
voorwerp te brengen en aan de achterzijde vast te hechten 
en dan de machine in werking te stellen het voorwerp ge
heel kan omplakken, doch dat dan niet gezegd kan 
worden dat die omplakking met het apparaat wordt uit
gevoerd immers alsdan de omplakking met de hand wordt 
uitgevoerd; 

O. dat ook dit betoog faalt; 
dat ook al is het juist dat bij evenbedoelde wijze van 

geheel omplakken handbedrijf een grote rol speelt, zulks 
niet wegneemt dat die omplakking wordt bewerkstelligd 

met behulp van het apparaat, hetwelk door deszelfs in
richting daartoe geschikt is, zoals op de Macropak 1967 
is gedemonstreerd en in vorenbedoelde prospectus ken
nelijk als een voordeel werd aangeprezen; 

dat de enkele omstandigheid dat het apparaat tevens 
geschikt is voor het automatisch aanbrengen van een 
kleefband op gedeelten van de voor- en achterkant en op 
de onderkant van een doos of dergelijk voorwerp en daar
voor in het bijzonder is toegerust niet ten gevolge heeft 
dat het apparaat niet zou kunnen gelden als een toestel 
volgens conclusie 2 van het litigieuze octrooi; 

O. dat appellanten ook nog hebben aangevoerd dat ten 
tijde van de aanvraag van het litigieuze octrooi reeds 
bekend waren een Brits patent nr. 664.519 en een Ame
rikaans patent nr. 2.052.903; dat de K25 praktisch de 
toepassing is van het genoemde Britse patent en een 
exacte toepassing van het Amerikaanse patent en voorts 
dat de constructie met een automatisch door een opening 
in de tafel omhoog beweegbaar mes uit die beide patenten 
al lang bekend was, zodat het door appellante Colombo 
volgen van die methode nooit inbreuk op het Nederlandse 
Octrooi van geïntimeerde kan betekenen; 

O. met betrekking tot dit betoog: 
dat het Britse patent in het onderhavige Nederlandse 

Octrooischrift wordt vermeld en blijkens die vermelding 
naar het inzicht van de Octrooiraad een toestel betreft, 
waarbij de kleefband wordt afgesneden door een vast 
onder de tafel opgesteld mes, terwijl het bij dat toestel 
onmogelijk is om het te beplakken object geheel met één 
kleefband te omwikkelen zonder het object te wentelen; 

dat het toestel beschreven in het Amerikaanse patent 
— waarvan in het Nederlandse Octrooischrift geen ge
wag wordt gemaakt — inderdaad een (automatisch) 
door een opening in de paktafel omhoog beweegbaar mes 
kent, doch deze Amerikaanse uitvinding slechts beoogt 
om een over de paktafel voortbewogen object te voorzien 
van een stuk kleefband over een gedeelte van de voor
kant, de gehele onderkant en een gedeelte van de achter
kant van het object (en/of over een gedeelte van de voor
kant, de gehele bovenkant en een gedeelte van de achter
kant) en — anders dan het Britse — niet (mede) betreft 
de volledige omwikkeling van het object met één kleef
band; 

dat noch het Britse noch het Amerikaanse patent ertoe 
kan leiden dat het Nederlandse Octrooi 110579 — ver
leend voor een werkwijze voor het geheel omplakken van 
een object zonder wenteling daarvan en voor een toestel 
voor het uitvoeren van die werkwijze, met het kenmerk 
dat een mes door een opening van de tafel naar boven 
kan worden bewogen, zodanig dat de kleefstrook boven 
de tafel kan worden afgesneden, een en ander als in het 
octrooischrift nader omschreven — anders zou moeten 
worden verstaan dan in het beroepen vonnis is geschied; 

O. dat, nu derhalve geen doel treft hetgeen appellanten 
in hun grieven II tot en met VI en de toelichting daarbij 
hebben aangevoerd ter bestrijding van het oordeel van de 
President dat appellanten op de gestelde wijze met de K25 
inbreuk hebben gemaakt op het Nederlandse Octrooi van 
geïntimeerde, de op dat oordeel steunende beslissing van 
de President moet worden bekrachtigd; 

RECHTDOENDE IN KORT GEDING IN HOGER BEROEP: 

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 
Veroordeelt appellanten in de kosten van het geding in 

hoger beroep, tot aan de uitspraak van dit arrest aan de 
zijde van geïntimeerde begroot op f 1.075,— (EENDUI-
ZENDVIJFENZEVENTIG GULDEN), verschotten en omzetbe
lasting inbegrepen; enz. 
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Nr 21. Gerechtshof te Amsterdam, Derde Kamer, 
17 april 1968. 

(sulfamethoxypyridazine) 
President: Mr R. P. Cleveringa; 

Raden: Mrs L. W. D. Schreuder en N. Smits. 

Art. 43 Octrooiwet. 
Rechtbank tussenvonnis: Het is doelmatig eerst door 

deskundigen hier te lande te doen uitmaken of de door 
Nogepha aangegeven werkwijze al dan niet Cyanamid's 
octrooien schendt alvorens getuigenbewijs op te leggen 
omtrent de vraag of alle door Nogepha verhandelde sul
famethoxypyridazine in het buitenland bereid is op de 
door haar aangegeven wijze. 

Hof tussenarrest: Door de in octrooi 92.119 omschre
ven werkwijze is een nieuwe stof ontdekt; ten aanzien van 
octrooi 99.956 wordt dit ontkend. Een goede procesorde 
eist, dat eerst door een deskundigenonderzoek komt vast 
te staan, of de door Nogepha omschreven werkwijze een 
inbreuk vormt op beide octrooien of één daarvan. 

Art. 57 Octrooiwet. 
Nu Nogepha bezwaar heeft tegen een deskundigen

rapport, uit te brengen door de Octrooiraad, worden an
dere deskundigen benoemd. 

Rechtbank eindvonnis: De Rechtbank neemt over het 
oordeel van deskundigen met de daarvoor aangevoerde 
gronden, dat de omschreven werkwijze weliswaar geen in
breuk vormt op octrooi 99.956, maar wel op octrooi 
92.119. Het door Nogepha tegen dit oordeel en deze 
motivering aangevoerde noch het overgelegde rapport van 
een andere deskundige leidt tot een andere slotsom. Ver
dere bewijsvoering is nu overbodig. 

De Rechtbank neemt aan, dat de inbreuk op octrooi 
92.119 reeds vóór de dagvaarding desbewust geschiedde, 
omdat Nogepha toen dit octrooi kende. 

Hof eindarrest: De Rechtbank was niet gehouden tot 
meerdere redengeving omtrent het overnemen van het 
oordeel van deskundigen en de motivering daarvan on
danks de door Nogepha gemaakte bezwaren en het door 
deze overgelegde andersluidende deskundigenrapport. 

Ook het Hof verwerpt met uitvoeriger motivering de 
bezwaren. 

Nogepha handelde eerst desbewust in de zin van art. 43 
Octrooiwet na verloop van dertig dagen na de inleidende 
dagvaarding. Dit behoeft in casu niet te leiden tot wijzi
ging van het dictum. 

Art. 52, lid 1, onder 1, Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Rechtbank eindvonnis: De uitspraak berust op het oc
trooischrift 92.119 en moet mitsdien uitvoerbaar worden 
verklaard bij voorraad. 

Hof eindarrest: De door de Rechtbank sub 6, c en d 
gegeven beslissingen berusten niet op dat octrooischrift 
maar op het oordeel van de Rechtbank dat de door Noge
pha omschreven werkwijze een toepassing vormde van 
octrooi 92.119. 

Het vonnis moet mitsdien worden vernietigd, voor zo
ver de beslissingen b, c en d uitvoerbaar zijn verklaard bij 
voorraad. 

Nogepha N.V. te Amsterdam, appellante, procureur 
Mr Th. R. Bremer, 

tegen 
American Cyanamid Company te New York, geïnti-

meerde, procureur Mr L. Wichers Hoeth, advocaat Mr 
J. A. van Arkel. 

a) Tussenvonnis Arrondissements-Rechtbank te Am
sterdam, Derde Kamer B, 19 december 1962. 

President: Mr C. H. Plug; Rechters: Mrs A. W. Kam-
minga en A. Leydesdorff. 

De Rechtbank, enz. 
Bij conclusie van eis heeft eiseres (Cyanamid Red.) 

gevorderd, dat de rechtbank bij vonnis, voorzover de wet 
het toelaat uitvoerbaar bij voorraad, 

a. zal verklaren voor recht, dat de nader te omschrij
ven handelingen van gedaagde waren en zijn onrecht
matig; 

b. gedaagde zal veroordelen aan eiseres tegen kwijting 
te vergoeden de door haar tengevolge van de handelingen 
van gedaagde geleden en nog te lijden schade, op te 
maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 

c. gedaagde zal gelasten elke handeling, welke inbreuk 
maakt op de Nederlandse octrooien nummers 92.119 en 
99.956 of één daarvan, voortaan na te laten; 

d. gedaagde zal veroordelen om voor elke handeling, 
waarmede zij aan het sub c gevorderde niet mocht vol
doen, aan eiseres ten titel van dwangsom tegen kwijting te 
betalen de som van vijf en twintig duizend gulden 
(f 25.000,—); 

e. gedaagde zal veroordelen in de proceskosten. 
Daaraan heeft zij ten grondslag gelegd: 
1. dat zij is houdster van het Nederlandse octrooi no. 

92.119, gedagtekend 16 augustus 1959 en verleend voor 
een werkwijze ter bereiding van therapeutisch actieve op 
de 6-plaats gesubstitueerde 3-sulfanilylaminopyridazinen, 
van welk octrooi de conclusies luiden: 

Ie. werkwijze ter bereiding van therapeutisch actieve 
op 6-plaats gesubstitueerde 3-sulfanilylaminopyridazinen, 
met het kenmerk, dat men verbindingen bereidt met de 
algemene formule 

H„N s~~\. SO„NH OR 

waarin R een alkyl, aralkyl- of arylgroep voorstelt, door 
3-sulfanilylamino 6-chloorpyridazine te laten reageren 
met een alkalialcoholaat, verkregen door reactie van een 
alcohol met de formule ROH met een alkalimetaal. 

2e. werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat men het reactiemengsel verhit op een temperatuur 
tussen 50 en 250° C".; 

2. dat eiseres voorts houdster is van het Nederlands 
octrooi no. 99.956, gedagtekend 18 november 1961 en 
verleend voor een werkwijze ter bereiding van 3-amino 
6-gesubstitueerde pyridazinen en eventueel de N-sulfa-
nilylderivaten hiervan daaruit, van welk octrooi de con
clusies luiden: 

Ie. werkwijze voor de bereiding van 3-animo 6-gesub
stitueerde pyridazinen en eventueel de N-sulfanilylderi-
vaten hiervan daaruit, met het kenmerk, dat men ver
bindingen bereidt met de formule 

H 2 N - V OR (I) 

N N 

waarin R een alkyl-, aryl- of aralkylradicaal is, door een 
3-animo 6-halogeenpyridazine met de formule 

H2N HAL 

N N 

te verhitten met het reactieproduct van een alkalimetaal 
met één of meer hydroxylverbindingen met de formule 
ROH, waarna men desgewenst de aldus verkregen ver
bindingen met formule I laat reageren met een N-acetyl-
sulfanilylhalogenide in een inert organisch oplosmiddel 
en het verkregen product desacetyleert. 

2e. werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de bereiding van de verbindingen met formule I 
wordt uitgevoerd bij een temperatuur tussen 50 en 
200° C. 
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3. dat deze octrooien aan eiseres in Nederland het uit
sluitend recht verlenen tot het in of voor haar bedrijf toe
passen der geoctrooieerde werkwijzen, alsmede tot het in 
of voor haar bedrijf in het verkeer brengen, verder ver
kopen, verhuren, afleveren of voor een of ander in voor
raad hebben of gebruiken der met toepassing dier werk
wijzen bereide stoffen. 

4. dat de volgens genoemde octrooien bereide stoffen 
op de voorrangsdata der octrooien nieuwe stoffen waren 
in de zin van art. 43 lid 4 der Octrooiwet; 

5. dat gedaagde, zonder daartoe gerechtigd te zijn, 
in of voor haar bedrijf de vorenvermelde geoctrooieerde 
werkwijzen, of althans één daarvan, toepast, althans 
een stof, t.w. sulfamethoxypyridazine, die met toepassing 
dezer werkwijzen of één daarvan is bereid, in of voor 
haar bedrijf in het verkeer brengt, verder verkoopt, af
levert en/of voor een of ander in voorraad heeft of ge
bruikt; 

6. dat gedaagde hierdoor inbreuk maakt op de voren
genoemde octrooien van eiseres en gedaagde derhalve 
jegens eiseres onrechtmatig handelt; 

7. dat gedaagde haar voormelde handelingen desbe-
wust heeft verricht en alsnog verricht, immers met kennis 
der voornoemde octrooien van eiseres en wetende, dat 
de voormelde handelingen daarmede in strijd waren en 
zijn, althans gedaagde in elk geval desbewust zal han
delen voorzover zij de bedoelde handelingen na verloop 
van dertig dagen sedert de uitbrenging van het onder
havige exploit zal voortzetten; 

8. dat eiseres door de handelingen van gedaagde 
schade heeft geleden en zij bij voortzetting dezer han
delingen schade zal lijden, onder meer omdat de omzet 
in met toepassing van voormelde octrooien rechtmatig 
in het verkeer gebrachte producten is en zal worden ge
schaad, en gedaagde tot vergoeding van deze schade ver
plicht is; 

9. dat het bedrag dezer schade thans nog niet is te 
bepalen, doch dit bedrag kan worden opgemaakt bij staat 
en vereffend volgens de wet; 

10. dat eiseres voorts recht en belang heeft, dat aan 
gedaagde de voorzetting harer octrooischendende han
delingen op straffe ener dwangsom worde verboden. 

Gedaagde heeft zich bij antwoord onder overlegging 
van een productie verweerd tegen de vorderingen van 
eiseres en aangevoerd: 

dat zij de juistheid erkent van hetgeen eiseres in de 
genummerde alinea's 1, 2 en 3 van de inleidende dag
vaarding stelt; 

dat met betrekking tot het gestelde in alinea 4 der dag
vaarding wordt opgemerkt, dat in het Nederlandse oc
trooi No. 99.956 nergens wordt vermeld, dat de litigieuze 
stof t.w. sulfamethoxypyridazine, nieuw zou zijn, integen
deel kolom 1, regels 19-22, vermeldt uitdrukkelijk, dat 
deze litigieuze stof bekend is; 

dat het hierboven gestelde dus zou impliceren, dat het 
gestelde in alinea 4 der inleidende dagvaarding alleen 
slaat op het Nederlandse octrooi 92.119; 

dat zij met betrekking tot het gestelde in alinea 7 der 
inleidende dagvaarding stelt dat zij het octrooi Nr. 
99.956 van eiseres niet kende en zich voor de datum van 
uitbrenging van deze dagvaarding niet bewust was van 
de mogelijkheid dat zij door haar verkoop van sulfa
methoxypyridazine in strijd zou kunnen handelen met 
deze speciale octrooirechten van eiseres; 

dat zij thans ontkent (alinea 5 dagvaarding) dat de 
door haar (niet vervaardigde, doch uit het buitenland 
betrokken) in Nederland verrichte verkoop van sulfa
methoxypyridazine in strijd is geweest met de octrooi
rechten van eiseres; 

dat zij deze ontkenning baseert op mededelingen van 
haar buitenlandse leverancier, die haar mededeelde, dat 

de vervaardiging van de litigieuze stof geschiedt volgens 
de werkwijze als vermeld in de bijgaande beschrijving; 

dat zij opmerkt dat voor deze werkwijze in Nederland 
een octrooiaanvrage in behandeling is; 

dat zij met betrekking tot deze opgave opmerkt, dat 
deze door haar leverancier toegepaste werkwijze een 
werkwijze blijkt te zijn welke is omschreven in de in 
West-Duitsland op 1 september 1960 openbaar gemaakte 
Duitse octrooiaanvrage Nr. 1.088.061, echter met dien 
verstande, dat de in deze Duitse aanvrage beschreven 
werkwijze zodanig is gewijzigd, dat deze ook buiten de 
beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi 99.956 
valt; 

dat zij uitdrukkelijk aanbiedt te bewijzen dat deze door 
haar leverancier vermelde werkwijze inderdaad geschiedt 
als gesteld; 

dat zij dan ook meent dat van enige octrooiinbreuk, 
gelijk eiseres stelt, geen sprake is. 

Bij akte heeft eiseres de octrooischriften, waarop zij 
zich beroept, in het geding gebracht en nader gesteld, dat 
gedaagde allereerst zal moeten bewijzen, dat alle door 
haar verhandelde sulfamethoxypyridazine door haar bui
tenlandse leverancier is bereid op de door gedaagde ge
stelde wijze en dat gedaagde voorts aannemelijk zal 
moeten maken, dat dit een andere wijze is dan de ge
octrooieerde, omdat immers gedaagde niet heeft ontkend 
dat althans op de voorrangsdatum van octrooi no. 92.119 
de verhandelde stof een nieuwe stof was in de zin van 
art. 43 lid 4 van de Octrooiwet. 

Gedaagde heeft bij antwoord-akte betoogd, dat aller
eerst dient te worden beantwoord de vraag of de werk
wijze van gedaagde octrooi-inbreuk (en) oplevert, daar 
wanneer de Octrooiraad of andere deskundigen zouden 
verklaren, dat de werkwijze van gedaagde inderdaad — 
zoals eiseres heeft gesteld — wel inbreuk (en) zou op
leveren, het bewijs in Italië, uit welk land gedaagde de 
stof betrekt, geheel achterwege kan blijven. 

In een nadere akte heeft eiseres aangevoerd dat hetgeen 
gedaagde voorstelt in duidelijke strijd is met een goede 
procesorde en dat de taak van de rechter niet ligt in het 
oplossen van theoretische vragen van octrooi-inbreuk, 
maar in het beslissen of gedaagde daadwerkelijk inbreuk 
gepleegd heeft, waartoe allereerst de bereidingswijze van 
de door gedaagde verhandelde stof moet vaststaan. 

Bij een nadere akte heeft gedaagde in antwoord op het 
door eiseres aangevoerde haar voorstel gehandhaafd. 

OVERWEGENDE IN RECHTE: 

Door de erkentenis van gedaagde staat in rechte vast, 
dat eiseres houdster is van de Nederlandse octrooien no. 
92.119 en no. 99.956, waarvan de octrooischriften in het 
geding zijn, en dat daarom eiseres in Nederland het uit
sluitend recht heeft tot het in of voor haar bedrijf toe
passen der geoctrooieerde werkwijzen en tot het in of 
voor haar bedrijf verhandelen van de met toepassing van 
die werkwijzen bereide stoffen. 

Partijen zijn het er niet over eens of de aldus bereide 
stoffen op de voorrangsdata van beide octrooien nieuwe 
stoffen waren in de zin van de Octrooiwet, ontkennende 
gedaagde dit voorzover octrooi no. 99.956 betreft. 

De nieuwheid staat dus alleen vast ten aanzien van 
stoffen bereid als volgens octrooi no. 92.119, doch voor
lopig kan de vraag ten aanzien van het andere octrooi 
blijven rusten. 

Gedaagde ontkent dat haar verhandelen in Nederland 
van door haar uit Italië betrokken sulfamethoxypyrida
zine in strijd is geweest met de octrooirechten van eiseres 
en geeft uitvoerig aan, hoe deze stof volgens haar buiten
landse leverancier wordt vervaardigd en wel volgens een 
werkwijze die — behoudens een wijziging — is om
schreven in een Duitse octrooiaanvraag en waarvoor ook 
in Nederland een octrooiaanvraag in behandeling is. 
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Het voorstel van gedaagde om door de Octrooiraad of 
andere deskundigen te laten uitmaken of de geschetste 
buitenlandse werkwijze al dan niet inbreuk op een octrooi 
van eiseres oplevert, acht eiseres onaanvaardbaar zolang 
niet vaststaat dat deze werkwijze inderdaad voor de ver
vaardiging van de door gedaagde betrokken stof is en 
wordt toegepast. Dit feit namelijk vormt een van de 
grondslagen van de door eiseres ingestelde vordering, die 
aan het oordeel van de rechtbank is onderworpen. 

In de meerderheid der gevallen kan de opvatting van 
eiseres worden onderschreven, dat vooreerst de feiten 
moeten worden vastgesteld en dat daarna de vraag aan de 
orde komt of die feiten de erop gegronde vordering recht
vaardigen. 

In het onderhavige, bijzondere geval echter komt het 
de rechtbank doelmatig voor de volgorde om te keren en 
eerst door deskundigen hier te lande te doen uitmaken 
of de door gedaagde aangegeven werkwijze al dan niet 
de door eiseres gehouden octrooien schendt. 

Daarmede wordt inzicht verkregen in de mate van 
relevantie van de feiten, die in het geding een rol spelen; 
een geenszins louter theoretisch belang dus. 

Indien immers aldus zou komen vast te staan dat in
derdaad deze werkwijze octrooi-inbreuk oplevert, kan ge-
tuigenbewijs in het buitenland, of alle door gedaagde ver
handelde sulfamethoxypyridazine bereid wordt en is op 
de door gedaagde aangegeven wijze, achterwege blijven 
en aanstonds een einduitspraak volgen. 

Derhalve moet thans als volgt worden beslist. 

RECHTDOENDE: 

Alvorens verder te beslissen: 
Beveelt een onderzoek door de Octrooiraad omtrent de 

vraag of de door gedaagde in de bijlage van haar con
clusie van antwoord omschreven bereidingswijze al dan 
niet een toepassing vormt van de Nederlandse octrooien 
nos. 92.119 en 99.956 of een daarvan, waarvan eiseres 
houdster is; 

Bepaalt, dat de Octrooiraad dienaangaande schriftelijk 
bericht ter griffie van deze rechtbank zal inleveren vóór 
1 april 1963, en dat de zaak wederom zal worden uit
geroepen ter rolle van deze rechtbank en kamer van 
woensdag 10 april 1963 voor voortprocederen. 

b) Tussenarrest Gerechtshof te Amsterdam, Eerste 
Kamer, 21 mei 1964. 

President: Mr A. C. N. P. Ruys; Raden: Mrs F. R. 
Povel en D. A. van der Linde. 

Het Hof, enz. 
IN RECHTE: 

Overwegende, dat de door appellante naar voren ge
brachte grieven, zakelijk weergegeven, luiden: 

I. ten onrechte heeft de Rechtbank een onderzoek 
door de Octrooiraad bevolen in stede van eerst geïnti-
meerde toe te laten tot het bewijs, dat alle door haar hier 
te lande verhandelde sulfamethoxypyridazine is bereid op 
de door haar gestelde wijze; 

II. ten onrechte heeft de Rechtbank op grond van 
artikel 57 Octrooiwet advies aan de Octrooiraad gevraagd 
in stede van een bericht van deskundigen in te winnen; 

O., dat appellante hierop haar vorderingen grondt, dat 
zonder daartoe gerechtigd te zijn primair geïntimeerde in 
of voor haar bedrijf voorgeschreven geoctrooieerde werk
wijzen of althans één daarvan toepast, subsidiair geïnti
meerde sulfamethoxypyridazine, die met toepassing van 
deze werkwijzen of één daarvan is bereid, in of voor haar 
bedrijf in het verkeer brengt, verder verkoopt, aflevert 
en/of voor een of ander in voorraad heeft of gebruikt, 
waarop geïntimeerde niet heeft ontkend, dat sulfame
thoxypyridazine op de voorrangsdatum van octrooi num

mer 92.119, te weten 10 november 1954, een nieuwe stof 
in de zin van artikel 43 lid 4 Octrooiwet was, zij wel 
heeft ontkend, dat ten aanzien van octrooi nummer 
99.956 sulfamethoxypyridazine als nieuwe stof in voor
melde zin moet worden aangemerkt, en zij voorts heeft 
gesteld, dat de door haar in het verkeer gebrachte sulfa
methoxypyridazine, door haar van een buitenlandse leve
rancier betrokken, is bereid volgens een werkwijze, om
schreven in een bijlage van de conclusie van antwoord 
in eerste aanleg, welke volgens haar noch een inbreuk 
vormt op octrooi nummer 92.119 noch op octrooi num
mer 99.956; 

O., dat appellante wel hiertegen heeft aangevoerd, dat 
de door geïntimeerde omschreven werkwijze een inbreuk 
vormt op beide voormelde octrooien of op één daarvan, 
doch niet in het bijzonder heeft aangeduid — voor het 
geval inbreuk is gemaakt op één dier octrooien — op 
welke van deze beide octrooien inbreuk is gepleegd en 
niet heeft gesteld — voor het geval op deze beide oc
trooien inbreuk is gemaakt — of door één werkwijze een 
gelijktijdige inbreuk op beide octrooien kan worden ge
pleegd, omdat de bij octrooi nummer 99.956 beschreven 
werkwijze een verbetering is van de werkwijze, beschre
ven in octrooi nummer 92.119; 

O., dat het feit, dat door de in octrooi nummer 92.119 
beschreven werkwijze een nieuwe stof in voormelde zin, 
te weten de voor dit geding van belang zijnde stof sulfa
methoxypyridazine, is ontdekt, medebrengt, dat geïnti
meerde aannemelijk heeft te maken, dat de door haar 
leverancier gevolgde werkwijze een andere is dan die, be
schreven in octrooi nummer 92.119, terwijl — indien 
geïntimeerde hierin zou slagen — dan appellante zou 
hebben te bewijzen, dat de door die leverancier gevolgde 
werkwijze inbreuk maakt op octrooi nummer 99.956, 
omdat thans nog niet vaststaat, dat dit octrooi betrekking 
heeft op een nieuwe stof in voormelde zin; 

O., dat onder deze omstandigheden een goede proces
orde eist, dat eerst door een deskundigenonderzoek komt 
vast te staan, of de door geïntimeerde omschreven werk
wijze een inbreuk vormt op beide octrooien van appel
lante — waarbij zich derhalve de vraag kan voordoen of 
het nieuwere octrooi een verbeterde werkwijze van de in 
het oudere octrooi beschrevene inhoudt — of op één 
daarvan, immers — indien de door geïntimeerde om
schreven werkwijze inbreuk maakt op beide voormelde 
octrooien of één daarvan — verder bewijs overbodig is, 
en — indien die door geïntimeerde omschreven werk
wijze geen inbreuk als voormeld oplevert — het onder
werp van het op te leggen bewijs zich kan beperken tot 
de overeenstemming van de door geïntimeerde om
schreven werkwijze met de door haar leverancier in feite 
gevolgde werkwijze; 

O., dat derhalve de Rechtbank terecht voorlichting 
door deskundigen noodzakelijk heeft geoordeeld vóórdat 
bewijs aan geïntimeerde werd opgelegd omtrent de door 
haar leverancier gevolgde werkwijze, zodat de eerste grief 
faalt; 

O., dat — nu appellante bezwaren heeft ingebracht 
tegen het aan de Octrooiraad op te dragen onderzoek — 
het Hof termen aanwezig acht om bedoeld onderzoek 
niet door de Octrooiraad doch door na te melden des
kundigen te doen plaatsvinden, zodat de tweede grief ge
grond is; 

O., dat — mede in aanmerking genomen, dat appel
lante de door de Rechtbank aan de Octrooiraad gegeven 
opdracht niet heeft uitgelokt en geïntimeerde de door 
appellante tegen deze opdracht gerichte tweede grief heeft 
bestreden — ieder der partijen in hoger beroep als ten 
dele in het gelijk ten dele in het ongelijk gesteld moet 
worden beschouwd, zodat het Hof de in hoger beroep 
gevallen kosten zal compenseren in voege als hierna ver
meld; 
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RECHTDOENDE: 

Vernietigt het vonnis waarvan beroep; 
En opnieuw rechtdoende: 
Beveelt een onderzoek door deskundigen omtrent de 

vraag of de door geïntimeerde in de bijlage van de 
conclusie van antwoord in eerste aanleg omschreven 
werkwijze een toepassing vormt van voormelde octrooien 
nummer 92.119 en 99.956 of één daarvan; 

Benoemt, enz. 

c) Eindvonnis Arrondissements-Rechtbank te Amster
dam, Derde Kamer B, 8 december 1965. 

President: Mr J. van Ginhoven; Rechters: Mrs J. H. 
Kroesen en M. B. L. M. Regouin. 

De Rechtbank, enz. 
Als erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden 

staat vast dat gedaagde in of voor haar bedrijf in het 
verkeer heeft gebracht, verder heeft verkocht, heeft afge
leverd en/of voor een ander in voorraad heeft gehad of 
gebruikt de stof sulfametoxypyridazine. 

De vraag of de in de bijlage der conclusie van ant
woord omschreven werkwijze — volgens welke, naar ge
daagde stelde, die stof was vervaardigd — een toepassing 
vormt van de octrooien nummers 92.119 en 99.956 of één 
daarvan vormde het onderwerp van het door het Hof in 
zijn voormeld arrest bevolen onderzoek door deskun
digen. 

In hun rapport hebben de deskundigen deze vraag ten 
aanzien van octrooi 99.956 ontkennend, doch ten aan
zien van octrooi 92.119 bevestigend beantwoord en hun 
antwoorden uitvoerig gemotiveerd. 

De rechtbank maakt het oordeel van deskundigen — 
met de gronden, waarop het berust — tot het hare, 
brengende hetgeen namens gedaagde bij pleidooi te dien 
aanzien is aangevoerd de rechtbank niet tot een andere 
slotsom, evenmin als voormelde „Opmerkingen" van Ir. 
van Gennip. 

Derhalve is gedaagdes voormeld verweer dat de door 
haar verhandelde sulfametoxypyridazine zou zijn ver
vaardigd als in de bijlage der conclusie van antwoord om
schreven niet bevrijdend — immers maakte gedaagde ook 
in haar voorstelling van zaken inbreuk op eiseresses oc
trooi 92.119 — zodat niet behoeft te worden onderzocht 
de juistheid van gedaagdes, door eiseres betwiste, stelling 
dat alle door gedaagde hier te lande verhandelde sulfa
metoxypyridazine is bereid volgens de door gedaagde ge
stelde werkwijze. 

Overeenkomstig hetgeen het Hof op bladzijde 9 van 
zijn voormeld arrest overwoog en eiseres stelde nadat zij 
van het rapport van deskundigen had kennis genomen, 
acht de rechtbank verdere bewijslevering overbodig. 

Ten aanzien van eiseresses stelling dat gedaagde be
doelde handelingen desbewust verrichtte, immers met ken
nis van de octrooien 92.119 en 99.956, heeft gedaagde 
bij antwoord slechts betoogd dat zij eiseresses laatstge
noemd octrooi niet kende en zich, voordat de dagvaarding 
was uitgebracht, niet bewust was dat zij door haar ver
koop van sulfametoxypyridazine in strijd zou kunnen 
handelen met „deze speciale octrooirechten" van eiseres. 

Gedaagde heeft niet betwist dat eiseresses octrooi 
92.119 haar bekend was, zodat met „deze speciale oc
trooirechten" door gedaagde kennelijk slechts worden 
bedoeld de rechten uit octrooi 99.956. 

Mitsdien staat vast dat gedaagdes inbreuk op octrooi 
92.119 ook voordat de dagvaarding werd uitgebracht 
desbewust geschiedde. 

Dat eiseres hierdoor schade leed en zal lijden, onder 
meer omdat de omzet in met toepassing van laatstge
noemd octrooi rechtmatig in het verkeer gebrachte pro
ducten is en zal worden geschaad, is niet betwist. 

Gelijk uit het voorgaande volgt, is gedaagde gehouden 
deze schade aan eiseres te vergoeden. De omvang dier 
schade kan thans nog niet worden bepaald. 

Met betrekking tot de gevraagde uitvoerbaarverklaring 
bij voorraad is de rechtbank van oordeel dat, evenals 
eiseresses vordering, ook deze uitspraak op het overge
legde octrooischrift 92.119 berust in de zin als bedoeld 
in artikel 52 lid 1 sub 1 ° van het wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, waarbij mede in aanmerking is genomen 
gedaagdes verweer, hetwelk in wezen betreft de omvang 
der bescherming welke bedoeld octrooi geeft. 

Derhalve behoort dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad 
te worden verklaard, zulks in voege als volgt. 

RECHTDOENDE: 

a. Verklaart voor recht dat gedaagde onrechtmatig 
handelde en handelt door de stof sulmametoxypyridazine 
in of voor haar bedrijf in het verkeer te brengen, verder 
te verkopen, af te leveren en/of voor een ander in voor
raad te hebben of te gebruiken. 

b. Veroordeelt gedaagde, aan eiseres tegen kwijting te 
vergoeden de door haar tengevolge van die handelingen 
van gedaagde geleden en nog te lijden schade, op te 
maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. 

c. Gelast gedaagde, elke handeling, welke inbreuk 
maakt op het Nederlandse octrooi nummer 92.119, voor
taan na te laten. 

d. Veroordeelt gedaagde, voor elke handeling, waar
mede zij aan de sub c. vermelde last niet mocht voldoen, 
aan eiseres ten titel van dwangsom tegen kwijting te be
talen f25.000,— (vijf en twintig duizend gulden). 

e. Verklaart dit vonnis, wat het sub b., c. en d. be
paalde betreft uitvoerbaar bij voorraad. 

f. Veroordeelt gedaagde in de gedingkosten, enz. 

d) Het Hof, enz. 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende dat Nogepha de volgende grieven heeft 
aangevoerd: 

I. „Ten onrechte heeft de Rechtbank het oordeel van 
„deskundigen met de gronden, waarop het berust, 
„tot het hare gemaakt, daarbij ten onrechte over-
„wegende, dat hetgeen namens gedaagde bij pleidooi 
„te dien aanzien is aangevoerd, de Rechtbank niet 
„tot een andere slotsom bracht, evenmin als de op-
„merkingen van Ir. van Gennip." 

II. Ten onrechte heeft de Rechtbank verdere bewijs
levering overbodig geacht. De Rechtbank had het 
bewijs dat in de vorm van het rapport van deskun
digen geleverd was, op zijn minst nader moeten 
onderzoeken op basis van de daarop uitgeoefende 
kritiek. 

III. Ten onrechte heeft de Rechtbank het verhandelen 
door Nogepha van de stof sulfamethoxypyridazine 
onrechtmatig verklaard; 

IV. „Ten onrechte heeft de Rechtbank overwogen, dat 
„vaststaat, dat gedaagdes inbreuk op octrooi nr. 
„92.119 ook voordat de dagvaarding werd uitge
bracht desbewust geschiedde". 

V. Ten onrechte heeft de Rechtbank overwogen, dat 
haar vonnis uitvoerbaar bij voorraad behoort te wor
den verklaard, in voege als in het dictum aange
geven; 

O. omtrent de eerste grief: 
dat voorzover de grief er over klaagt, dat de Rechtbank 

haar beslissing op dit punt onvoldoende heeft gemotiveerd 
en dat zij de reden had moeten aangeven, waarom de 
kritiek van Nogepha op het deskundigenrapport onge
grond was, de grief faalt; 

dat toch de Rechtbank, die deskundige voorlichting 
verlangde omdat zij de in de procedure gerezen vragen 
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op het gebied der chemie niet zelf kon beoordelen, niet 
gehouden was zelfstandig te ontwikkelen waarom de op 
het rapport van de door haar benoemde deskundigen uit
geoefende, op chemisch terrein liggende critiek haar 
geen aanleiding gaf om het deskundigenrapport in dit 
opzicht niet te volgen; dat voorzover de grief erover 
klaagt, dat de Rechtbank in casu nader bewijs had moeten 
opleggen dan wel nader deskundigenbericht had moeten 
inwinnen, omdat Ir. Van Gennip, die naar vaststaat ter 
zake kundig is, in een tweetal uitvoerige rapporten tot de 
conclusie is gekomen, dat de werkwijze als door Nogepha 
gesteld niet beantwoordt aan en niet is een toepassing 
van de werkwijze volgens het octrooi 92.119, de grief ook 
in dit opzicht ongegrond is; dat immers de rechter zo hij 
voorlichting van node heeft, slechts die personen als des
kundigen zal benoemen in wier deskundigheid hij ver
trouwen heeft; 

dat dit medebrengt, dat de rechter over het algemeen 
ervan moet uitgaan, dat de hem gegeven voorlichting 
juist is en dat er voor hem geen aanleiding zal zijn om 
tot een andere conclusie te komen dan wel nadere voor
lichting of bewijslevering te verlangen, op grond van het 
enkele feit, dat een andere persoon, hoezeer ook ter zake 
kundig en hoezeer ook gemotiveerd, tot een andere con
clusie is gekomen dan de door hem benoemde deskun
digen; 

dat er van zelf sprekend voor de rechter aanleiding tot 
nader onderzoek zal bestaan, indien het rapport van de 
door hem benoemde deskundigen hem niet overtuigt en 
dat in casu de Rechtbank in zoverre in staat was het 
rapport op zijn juistheid te onderzoeken omdat voor de 
richtige beantwoording van de door haar geformuleerde 
vraag zowel kennis van de chemie als kennis van de 
Octrooiwet noodzakelijk was; 

dat Nogepha bij memorie van antwoord heeft doen 
zeggen, dat haar kritiek niet de zuiver technische oor
deelvellingen en vaststellingen betreft, doch de wijze 
waarop de deskundigen octrooirechtelijke beginselen heb
ben toegepast; dat het eerste bezwaar dat Nogepha om 
die reden maakt, is gericht tegen de wijze waarop de des
kundigen de hun door het Hof gestelde vraag in hun rap
port hebben geformuleerd, te weten: 

„De vraag moet dus worden beantwoord: zijn de 
„verschilpunten van dien aard, dat de werkwijze III 
„een geheel nieuwe werkwijze is na en naast de 
„werkwijzen I en II, of zijn slechts een of meer 
„onderdelen vervangen door aequivalente onder
de l en . " 

dat Nogepha deze vraagstelling onjuist acht, omdat in 
casu van geen belang is of de door haar gestelde werk
wijze geheel nieuw is doch of deze anders is; 

dat dit bezwaar echter feitelijke grondslag mist, omdat 
gelijk, uit het rapport blijkt de deskundigen met de term 
„een nieuwe werkwijze" kennelijk niets anders tot uit
drukking hebben willen brengen dan „een andere werk
wijze"; 

dat evenmin den Hove is gebleken, dat de vermeende 
onjuiste vraagstelling tot onjuiste antwoorden heeft ge
leid, terwijl de vraag of deskundigen het begrip aequi-
valentie verkeerd hebben gehanteerd beter in verband 
met het derde bezwaar van Nogepha kan worden be
sproken; 

dat het tweede bezwaar van Nogepha is, dat de des
kundigen het wezen van het octrooi 92.119 onjuist heb
ben geïnterpreteerd; dat Nogepha dit bezwaar toelicht 
door er op te wijzen, dat de ontdekking van de stof met 
zijn therapeutische eigenschappen het nieuwe inzicht van 
de uitvinder was, dat dit inzicht niet octrooieerbaar was, 
omdat men dan de stof zou moeten octrooieren, hetgeen 
echter naar Nederlands recht niet mogelijk is; dat ook dit 
bezwaar moet worden verworpen, omdat in casu geoc
trooieerd is een werkwijze tot bereiding van een stof; 

dat voorzover Nogepha hier tevens heeft betoogd, dat 
in het octrooi één bepaalde bereidingswijze is vastgelegd 
en dat de deskundigen door dat niet te onderkennen tot 
een onjuiste vaststelling van het wezen van het octrooi 
zijn gekomen, die stelling beter behandeld kan worden 
in verband met Nogepha's derde bezwaar; 

dat het derde bezwaar van Nogepha luidt, dat de des
kundigen de beschermingsomvang van het octrooi te 
ruim hebben vastgesteld; 

dat Nogepha ter toelichting op die stelling heeft aan
gevoerd, dat in het octrooi een duidelijk omschreven, spe
cifiek aangeduide werkwijze te vinden is, in hoofdbestand
delen aangeduid in de conclusie en nader uitgewerkt in de 
beschrijving, en dat bewust in het octrooi een specifiek 
aangeduide werkwijze is beschreven en niet een meer 
algemene formulering ter aanduiding van de bereidings
wijze is gekozen; dat dit betoog echter faalt omdat aequi-
valenten van de in het octrooischrift genoemde onder
delen van de werkwijze met de in het octrooischrift ge
noemde onderdelen kunnen worden geïdentificeerd; 

dat de deskundigen hebben vastgesteld, dat de door 
Nogepha gestelde werkwijze op vier punten verschilt 
van de geoctrooieerde werkwijze, doch zij die verschil
punten niet van wezenlijk belang hebben geacht, maar 
daarin slechts de vervanging zien van bepaalde onder
delen van de geoctrooieerde werkwijze door aequivalente 
onderdelen; dat de deskundigen door op grond van hun 
voormeld oordeel omtrent de aard der verschilpunten 
tot de conclusie te komen dat de door Nogepha vermelde 
werkwijze een toepassing van octrooi 92.119 is, de Oc
trooiwet met juistheid hebben toegepast; dat hieraan niet 
kan afdoen, dat de deskundigen tevens in hun conclusie 
hebben vermeld, dat de werkwijze van Nogepha welis
waar enige nieuwe elementen bevat, maar deze aller
minst verrassend zijn en geheel op bekende literatuur
gegevens berusten; 

dat, nu ook het derde bezwaar van Nogepha ongegrond 
is bevonden, de eerste grief moet worden verworpen; 

O. omtrent de tweede grief: 
dat voorzover Nogepha met deze grief bedoelt de 7e 

rechtsoverweging van het vonnis waarvan beroep te be
strijden, de grief ongegrond is, omdat de Rechtbank, na 
zich met het oordeel der deskundigen verenigd te hebben 
dat de door Nogepha vermelde werkwijze een toepassing 
vormt van octrooi 92.119, terecht heeft overwogen, dat 
verdere bewijslevering, te weten omtrent de vraag of de 
door Nogepha verhandelde sulfamethoxypyridazine vol
gens de door haar gestelde werkwijze vervaardigd is, 
overbodig is; 

dat voorzover deze grief erover klaagt, dat gezien de 
op het deskundigenrapport geuite kritiek, de Rechtbank 
nader bewijs omtrent de juistheid van dat rapport had 
moeten verlangen, de grief moet worden verworpen, om 
redenen als reeds bij de behandeling van de eerste grief 
zijn vermeld; 

O. dat de derde grief moet worden verworpen, omdat 
deze naast de eerste en de tweede grief zelfstandige be
tekenis mist en dus het lot van die grieven moet delen; 

O. omtrent de vierde grief: 
dat deze grief gegrond is; 
dat immers als tussen partijen vaststaand moet worden 

aangenomen, dat Nogepha eerst desbewust — in de zin 
van art. 43 Octrooiwet — heeft gehandeld na verloop 
van 30 dagen na de inleidende dagvaarding; 

dat het Hof met Cyanamid van oordeel is, dat de ge
grondheid van deze grief het niet noodzakelijk maakt 
om in het dictum sub b. wijziging te brengen; dat het, 
gezien het vorenoverwogene, toch duidelijk is, dat de 
handelingen daar genoemd slechts zijn handelingen ge
pleegd 30 of meer dagen na verloop van het uitbrengen 
van de inleidende dagvaarding; 
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O. omtrent de vijfde grief: 
dat ook deze grief gegrond is; 
dat toch de door de Rechtbank sub b., c. en d. gegeven 

beslissingen niet berusten op het octrooischrift 92.119, 
immers deze authentieke titel omtrent de juistheid van de 
daar gegeven beslissingen geen uitsluitsel geeft, maar op 
het oordeel van de Rechtbank, dat de door Nogepha om
schreven werkwijze voor de vervaardiging van de door 
haar verhandelde stof een toepassing vormt van het oc
trooi no. 92.119; 

O. dat Cyanamid de in de vierde grief bestreden rechts
overweging niet heeft uitgelokt en dat ook de gegrondheid 
van de vijfde grief geen aanleiding geeft om de kosten 
van beide instanties in enig opzicht te compenseren; 

O. dat mitsdien als volgt moet worden beslist: 
RECHTDOENDE: 

Vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daar
bij sub e. het vonnis voor wat het sub b., c. en d. be
paalde betreft uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. 

Bekrachtigt het beroepen vonnis voor al het overige. 
Enz. 

Nr 22. Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, 
28 maart 1968. 

(kogelvulpenhouder) 

President: Mr D. Giltay Veth; 
Raden: Mrs Ch. A. C. M. Tiebackx en F. B. Dozy. 

Art. 291 Rv. 
President: Er kan worden voorbijgegaan aan de vraag 

hoe een Nederlandse Rechter op een eventuele vordering 
tot nietigverklaring van het octrooi zou beslissen, nu dit 
octrooi in Nederland nog nimmer is aangevochten. 

Hof: De octrooihoudster kan er aanspraak op maken, 
dat haar octrooi wordt geëerbiedigd, zolang het niet is 
geëxpireerd of nietigverklaard. 

Afweging van belangen. 
President: Voorziening geweigerd, daar eiseres reeds 

sedert geruime tijd van de gewraakte handelwijze van de 
gedaagden op de hoogte moet zijn geweest; het belang van 
eiseres uitsluitend betrekking heeft op haar Nederlandse 
markt en derhalve slechts op een betrekkelijk gering on
derdeel van haar activiteiten en het octrooi na verloop 
van een aantal maanden afloopt, terwijl bij voorziening 
de export van gedaagde naar Nederland tijdelijk wordt 
onderbroken en gedaagde het assemblage-apparaat tegen 
aanzienlijke investeringen heeft opgebouwd. 

Hof: De vordering om een einde te maken aan onrecht
matige handelingen als octrooischendingen, waarvan aan
nemelijk is, dat zij schade veroorzaken, is in beginsel 
steeds spoedeisend. 

Nu vaststaat, dat geïntimeerden handelingen hebben 
verricht, welke inbreuk maken op appellantes octrooi, 
en alleszins waarschijnlijk is, dat zij met die onrechtmatige 
en appellante schade-toebrengende handelingen zullen 
voortgaan, is geen plaats voor een belangenafweging. 

Rechterlijke machtiging tot het plaatsen van bepaalde 
advertenties. 

Compania de Fomento Industrial S.A. te Montevideo, 
Uruguay, appellante, procureur Mr A. E. du Perron, ad
vocaat Mr J. A. van Arkel, 

tegen 
Vela Schreibgerate Fabriken G.m.b.H. te Diepholz, 

Bondsrepubliek Duitsland, c.s., geïntimeerden, procureur 
Mr J. C. Schultsz, advocaat Mr T. Schaper. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Utrecht, 
19 januari 1968 (Prof. Mr V. J. A. van Dijk). 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

O. dat de vorderingen van eiseres (Fomento Red.) 
er toe strekken, zakelijk weergegeven, een einde te maken 
aan de aan gedaagden toegeschreven handelingen, welke 
inbreuk maken op het Nederlandse octrooi no. 66.531 
van welk octrooi eiseresse houdster is; 

O. dat de weren van gedaagden in hoofdzaak hierop 
neerkomen, dat eiseres enige jaren heeft laten verstrijken 
alvorens een procedure als de onderhavige tegen de ge
daagden aan te spannen en derhalve niet de vereiste spoed 
heeft betracht om thans alsnog de door haar gevraagde 
voorzieningen bij voorraad te kunnen verkrijgen, terwijl 
voorts een afweging van de belangen aan de zijde van 
eiseres enerzijds en van gedaagden anderzijds eveneens 
er toe moet leiden eiseresse de door haar gevorderde on
verwijlde voorzieningen te onthouden; 

O. dat in de onderhavige procedure, als enerzijds ge
steld, anderzijds niet, dan wel niet voldoende gemotiveerd, 
weersproken, is komen vast te staan: 

— dat eiseresse houdster is van het Nederlandse oc
trooi no. 66531 — hierna ook te noemen het ballpoint-
octrooi —; 

— dat licentiehoudster van eiseresse onder dit octrooi 
en het daarmede corresponderende Duitse octrooi is BIRO 
PATENTE A.G. te Zug (Zwitserland), die deze octrooien 
exploiteert door het verlenen van onderlicenties aan der
den; 

— dat gedaagden sub 1 en 2 van BIRO PATENTE A.G. 
het recht hadden gekregen om onder bepaalde voorwaar
den in Duitsland kogelvulpenhouders en stiften te ver
vaardigen en deze door haar vervaardigde kogelvulpen
houders en stiften in Nederland in het verkeer te brengen 
e tc ; 

— dat gedaagden sub 1 en 2 bij brieven d.d. 9 april 
1965 deze tussen haar en BIRO PATENTE A.G. bestaande 
licentieovereenkomst hebben opgezegd met ingang van 
9 april 1965, althans in ieder geval per 31 december 
1965, zodat gedaagden sub 1 en 2 voormelde rechten niet 
meer bezitten; 

— dat gedaagden sub 1 en sub 2 ook na 9 april 1965 
zijn doorgegaan met het in Nederland in het verkeer 
brengen etc. van door haar vervaardigde kogelvulpenhou
ders en stiften, o.a. door leveringen aan gedaagde sub 4; 

— dat gedaagden sub 1 en sub 2 niet voornemens zijn 
haar voormelde inbreukmakende handelingen te staken; 

— dat gedaagde sub 4 en gedaagde sub 3, haar echt
genoot en blijkens inschrijving in het Handelsregister bij 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht door 
haar aangesteld als haar algeheel gevolmachtigde, on
danks herhaalde waarschuwingen gedurende het jaar 1967 
door middel van advertenties in de vakpers — welke 
advertenties deze gedaagden echter ontkennen te hebben 
gelezen — en ondanks een rechtstreekse aanschrijving, op 
24 april 1967 aangetekend aan haar handelsonderneming 
verzonden, zijn doorgegaan met de verkoop van door ge
daagden sub 1 en/of sub 2 niet rechtmatig in Nederland 
in het verkeer gebrachte kogelvulpenhouders en stiften; 

O. dat derhalve ten processe vaststaat dat gedaagden 
handelingen hebben begaan welke inbreuk maken op 
voormeld octrooi waarvan eiseresse houdster is, terwijl het 
voorts alleszins waarschijnlijk is, dat gedaagden deze in
breuk makende handelingen ook in de toekomst zullen 
voortzetten; 

O. dat gedaagden hebben aangevoerd, dat de huidige 
situatie in feite reeds gedurende een aantal jaren, te weten 
sedert 9 april 1965, bestaat en eiseres reeds van het begin 
af aan — en in ieder geval reeds sedert geruime tijd — 
van de gewraakte handelwijze van gedaagden op de 
hoogte is geweest, zodat eiseres thans niet meer het recht 
kan worden toegekend hiertegen in kort geding op te 
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komen teneinde een voorziening bij voorraad te ver
krijgen; 

O. dat gedaagden voorts hebben betoogd: 
—• dat het onderhavige octrooi no. 66531, hetwelk 

eiseres onder dagtekening van 16 september 1950 is ver
leend, ingevolge het bepaalde bij art. 47 van de Octrooi-
wet Stb. 1910, 313, zoals dit artikel vóór 1 januari 1964 
luidde, gelet op het bepaalde bij art. II van de Wet van 
30 mei 1963, S. 260, houdende wijziging van de Octrooi-
wet, reeds op 16 september 1968 eindigt, zodat na deze 
datum alle rechten van eiseres uit dien hoofde komen te 
vervallen; 

— dat het corresponderende Duitse — evenals het 
Zwitserse en het Italiaanse — octrooi van eiseres is nietig 
verklaard en dat het aannemelijk is, dat een Nederlandse 
Rechter, geroepen om te oordelen over een vordering tot 
nietigverklaring van het Nederlandse octrooi, op dezelfde 
gronden als de Duitse Rechter tot nietigverklaring zou 
besluiten; 

—• dat voor het geval de vorderingen van eiseres zou
den worden toegewezen, gedaagden sub 1 en sub 2 haar 
leveranties aan de Nederlandse markt zouden moeten 
onderbreken en het zeer moeilijk zou zijn deze markt na 
16 september 1968, wanneer immers het onderhavige 
octrooi eindigt, te heroveren; 

— dat gedaagden sub 3 en sub 4 een fabriek hebben 
opgebouwd, welke fabriek zij na 1965 nog hebben uit
gebreid, waarin zeer aanzienlijke bedragen zijn geïnves
teerd; 

— dat zij zich in dit bedrijf toeleggen op het assem
bleren van hulzen en overig toebehoren rond door ge
daagden sub 1 en sub 2 geleverde stiften; 

— dat deze gedaagden van een verbod grote schade 
zouden lijden, omdat de (onder) licentiehouders van 
eiseres ingevolge de bepalingen van hun licentieovereen
komsten slechts het voltooide produkt, dus de afgewerkte 
ballpoint, op de markt mogen brengen, zodat het door 
deze gedaagden — die dan immers op bedoelde (onder) 
licentiehouders zouden zijn aangewezen — opgebouwde 
assemblagebedrijf, alsmede de thans daarin aanwezige 
voorraden, al zijn waarde zou verliezen; 

O. dat eiseres hiertegen heeft doen betogen, dat zij, nu 
de beide eerste gedaagden zonder bekende woon- of ver
blijfplaats of plaats van vestiging binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden zijn, tijd heeft nodig gehad om vol
doende verband tussen de gedragingen van deze ge
daagden en die van de beide laatstgenoemde gedaagden te 
kunnen aantonen teneinde verzekerd te zijn van een 
forum; 

O. dat eiseres voorts heeft aangetoond: 
— dat weliswaar het onderhavige octrooi no. 66531 

op 16 september 1968 eindigt, doch dat een daarmede 
samenhangend octrooi, hetwelk voor een goed produkt 
van groot belang is en waarvan zij eveneens houdster is, 
eerst op een veel later tijdstip expireert; 

— dat het met het onderhavige octrooi no. 66531 cor
responderende Duitse octrooi — hetwelk thans ook reeds 
van rechtswege, door het verstrijken van de duur waar
voor het verleend was, is geëindigd — in eerste instantie 
is nietig verklaard op specifieke, alleen in Duitsland gel
dende, gronden; dat tegen bedoelde uitspraak overigens 
beroep is aangetekend; 

— dat tenslotte aan de beslissing van een buitenlandse 
rechter geen betekenis kan worden toegekend, nu in 
Nederland de nietigverklaring van het litigieuze octrooi 
nimmer is gevorderd; 

O. dat naar Onze voorlopige mening kan worden voor
bijgegaan aan de vraag hoe een Nederlandse Rechter op 
een eventuele vordering tot nietigverklaring van het onder
havige octrooi zou beslissen, nu dit octrooi in Nederland 
nog nimmer is aangevochten; dat voorts in het midden 
kan worden gelaten in hoeverre het door eiseres bedoelde 

met het octrooi no. 66531 samenhangende octrooi voor 
dit eerste octrooi van belang is, nu dit belang enerzijds 
door gedaagden wordt ontkend, terwijl anderzijds eiseres 
haar vorderingen alleen heeft ingesteld met betrekking tot 
eerstgenoemd octrooi; 

O. dat Wij voorshands van oordeel zijn, dat eiseres reeds 
van stonde af aan en in ieder geval reeds sedert geruime 
tijd van de gewraakte handelwijze van de gedaagden op 
de hoogte moet zijn geweest, nu — gelijk door gedaagden 
gesteld en door eiseres niet betwist — gedaagden sub 
1 en sub 2 behoren tot de grotere Duitse bedrijven voor 
de fabricage van ballpointstiften en deze stiften door haar 
met tienduizenden tegelijk op de Nederlandse markt wor
den gebracht, en eiseres, gelijk blijkt uit een door haar 
overgelegd schrijven d.d. 9 mei 1967, afkomstig van Mato 
Import te Den Haag, reeds sedert lang van het bestaan 
van Nederlandse afnemers van het produkt van gedaag
den sub 1 en sub 2 op de hoogte is geweest, terwijl voorts 
ook uit een door eiseres zelve in het 7de „aangezien" 
harer dagvaarding vermeld schrijven van de Duitse oc
trooigemachtigde van gedaagden sub 1 en sub 2 aan 
eiseresse's advocaten volgt, dat deze gedaagden niet voor
nemens zijn haar inbreukmakende handelingen te staken; 

dat dit schrijven is gedateerd 21 juni 1967, doch eiseres 
niettemin eerst thans deze gedaagden in rechte heeft be
trokken; 

O. dat voorts het belang, dat eiseres, die het litigieuze 
ballpointoctrooi en daarmede verwante octrooien over de 
gehele wereld exploiteert, met de onderhavige vorderingen 
beoogt te beschermen uitsluitend betrekking heeft op 
haar Nederlandse markt en derhalve slechts op een be
trekkelijk gering onderdeel van haar activiteiten terwijl de 
thans gevraagde voorzieningen buitendien na verloop van 
een aantal maanden, te weten na 16 september 1968, 
alle belang zouden verliezen; 

O. dat daarentegen de export van haar produkt naar 
Nederland voor de beide eerstgenoemde gedaagden een 
niet gering gedeelte van haar totale produktie omvat en 
het verder aannemelijk is, dat een tijdelijke onderbreking 
van deze export voor deze gedaagden belangrijke gevolgen 
met zich zal brengen voor wat betreft haar afnemers, die 
zich tot een andere producent zullen moeten wenden, 
waarbij het de vraag is of deze afnemers zich na een her
vatting van de export door gedaagden wederom tot haar 
zullen wenden; 

O. dat het assemblage-apparaat dat gedaagden sub 3 
en 4 tegen aanzienlijke investeringen hebben opgebouwd 
volledig van de export van losse stiften door de beide 
eerstgenoemde gedaagden afhankelijk is, nu vaststaat, dat 
licentiehouders van eiseres niet gerechtigd zijn tot het in 
het verkeer brengen van losse stiften, zodat dit assem
blage-apparaat — als door gedaagden gesteld en door 
eiseres niet betwist — door het wegvallen van de mogelijk
heid losse stiften te verkrijgen alle waarde zou verliezen, 
terwijl de reeds in voorraad zijnde hoeveelheid te assem
bleren produkten als hulzen, tussenringen en clips, even
eens waardeloos zou worden; 

O. dat Wij voorts van oordeel zijn, dat, ook wat betreft 
deze gedaagden aannemelijk is, dat reeds een tijdelijke 
onderbreking van de mogelijkheid losse stiften te ver
krijgen een niet onaanzienlijk verloop van klanten ten 
gevolge zal hebben; 

O. tenslotte dat naast de beoordeling van de gevolgen 
welke stopzetting van de gewraakte handelingen voor ge
daagden heeft, tevens in aanmerking dient te worden ge
nomen, dat een weigering van de gevraagde voorzieningen 
bij voorraad der eiseresse rechten op vergoeding van de 
door de onrechtmatige gedragingen van gedaagden ge
leden schade onverlet laat; 

O. dat Wij op grond van het vorenstaande van oordeel 
zijn, dat thans behoort te worden beslist in voege als na te 
melden; 
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RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

Weigeren de gevraagde voorzieningen; 
Veroordelen eiseres in de kosten van deze procedure 

tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden be
groot op f 200,— (tweehonderd gulden) voor salaris en 
nihil voor verschotten. 

b) Het Hof, enz. 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

Overwegende dat appellante de volgende grieven tegen 
het beroepen vonnis heeft aangevoerd: 

grief I: Ten onrechte heeft de President beslist, dat 
appellante te lang heeft gewacht met het instellen van een 
verbodsactie in kort geding; 

grief II: Ten onrechte heeft de President beslist, dat 
appellantes belangen bij toewijzing van de vordering klei
ner zijn dan de belangen van de geïntimeerden bij af
wijzing van de vordering; 

O. dat de eerste grief in zoverre feitelijke grondslag 
mist, dat de President niet heeft beslist dat appellante „te 
lang" heeft gewacht met het instellen van de onderhavige 
vordering — en hij de vordering dan ook niet reeds op 
die grond afwees —, doch de President, kort gezegd, 
slechts heeft overwogen dat appellante lang heeft ge
wacht, immers ten deze als zijn voorlopig oordeel heeft 
uitgesproken dat appellante reeds sedert geruime tijd van 
de gewraakte handelwijze van geïntimeerden op de hoogte 
moet zijn geweest, zonder dat de President daaraan op 
zichzelf enige gevolgtrekking verbonden heeft; 

O. dat de President eerst tot weigering van de ge
vraagde voorzieningen is gekomen na voormeld oordeel 
te hebben uitgesproken en vervolgens de belangen van 
partijen te hebben afgewogen; 

O. dat de beide grieven van appellanten tezamen klaar
blijkelijk gericht zijn tegen hetgeen de President aldus 
aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd; 

O. omtrent deze grieven en voorzoveel nodig ambts
halve: 

dat voorop moet worden gesteld dat de vordering om 
een einde te maken aan onrechtmatige handelingen als 
octrooischendingen, waarvan aannemelijk is dat zij 
schade veroorzaken, in beginsel steeds spoedeisend is; 

dat appellante in hoger beroep heeft gesteld dat haar 
pas in mei 1967 is gebleken dat geïntimeerden sub 1 en 2 
na afloop van hun door hun opzegging d.d. 9 april 1965 
beëindigde licentieovereenkomst inbreuk op haar Neder
lands octrooi 66.531 maakten, zulks door levering van 
onder het bereik van dat octrooi vallende balpenstiften 
aan de firma Mato te 's-Gravenhage — welke firma, na 
sommatie vanwege appellante, verklaarde haar inbreuk te 
zullen staken — en dat, toen zij vervolgens voor de 
tweede maal bemerkte dat geïntimeerden sub 1 en 2 in-
breukmakende stiften in Nederland in het verkeer brach
ten, door levering aan de geïntimeerden sub 3 en 4, zij 
aanstonds het onderhavige kort geding heeft aange
spannen; 

dat het Hof geen reden vindt om deze stellingen — 
waarvan ten processe niet is gebleken dat zij niet juist 
zouden zijn — onaannemelijk te achten, ook al moge 
waarschijnlijk zijn dat geïntimeerden sub 1 en 2 bij voort
during hun producten in Nederland hebben afgezet, nu 
toch appellante genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt, 
dat het voor haar geenszins gemakkelijk was om vast te 
stellen dat deze geïntimeerden na afloop van hun licen
tieovereenkomst zich in Nederland aan inbreuk op haar 
gemeld octrooi schuldig maakten; 

dat ook indien appellante al eerder heeft kunnen ver
moeden dat het streven van geïntimeerden sub 1 en 2 er 
op gericht was om na het eindigen van hun licentie — 
daargelaten nu of die licentie na hun opzegging reeds 
op 9 april 1965 of eerst op 31 december 1965 een einde 

nam — onder voormeld octrooi vallende balpennen en/of 
stiften voor die balpennen naar Nederland te blijven ex
porteren, hoewel zij daartoe niet langer gerechtigd waren, 
van appellante toch bezwaarlijk kon worden verwacht dat 
zij bij de President van enige Rechtbank hier te lande een 
kort geding tegen genoemde in Duitsland gevestigde ge-
intimeerden aanhangig zou maken zonder dat in het ar
rondissement van die Rechtbank gebleken was dat deze 
geïntimeerden inbreuk op haar octrooi maakten en zij het 
bewijs daarvan in handen had, zijnde tussen partijen ove
rigens onbetwist dat het uitlokken van een „einstweilige 
Verfügung" in Duitsland ten deze niet in aanmerking 
kwam; 

dat appellante, na in mei 1967 de eerdervermelde oc
trooi-inbreuk te 's-Gravenhage te hebben geconstateerd, 
weliswaar geïntimeerde sub 1 en 2 voor de President 
van de Rechtbank aldaar in kort geding had kunnen doen 
dagvaarden, doch zij, nadat de firma Mato zich had ver
bonden om haar gemeld octrooi te eerbiedigen en dus 
geen daarop inbreuk makende artikelen van geïntimeer
den sub 1 en 2 meer af te nemen, kon menen het vragen 
van een gerechtelijke voorziening tegen alleen laatstge
noemde Duitse geïntimeerden — van welke voorziening 
de tenuitvoerlegging allicht op praktische moeilijkheden 
zou stuiten — vooralsnog achterwege te kunnen laten en 
voorshands te kunnen volstaan met het afschrikken van 
potentiële of eventuele Nederlandse afnemers van ge
noemde geïntimeerden door middel van aanschrijvingen 
aan de handel en advertenties in de vakbladen; 

dat, wat dit laatste betreft, door geïntimeerden niet is 
betwist en door appellante bovendien door producties 
aannemelijk is gemaakt, dat zij in 1967 herhaaldelijk de 
hier te lande bij de handel in balpennen betrokken onder
nemingen tegen inbreuk op haar octrooien heeft gewaar
schuwd door middelen als voormeld, waaronder adver
tenties welke onder meer inhielden de tekst: 

„Wij zullen niet aarzelen met alle middelen tegen 
inbreuk op te treden. Wij wijzen erop dat in 1966 
Nederlandse ondernemingen dwangsommen van res
pectievelijk circa f33.000,—, f25.000,—, f 16.000 — 
en lagere bedragen hebben moeten betalen, terwijl 
grote aantallen ongelicentieerde ballpoints uit de 
verkoop genomen moesten worden ondanks het feit 
dat de desbetreffende handelaren niet wisten dat van 
octrooi-inbreuk sprake was."; 

dat appellante dan ook, na één Nederlandse afnemer 
van geïntimeerden sub 1 en 2 op het spoor te zijn ge
komen — te weten de firma Mato —, niet aanstonds be
hoefde aan te nemen dat anderen haar waarschuwingen 
in vakbladen en circulaires in de wind zouden slaan en 
octrooischendende artikelen van geïntimeerden sub 1 en 
2 zouden betrekken of blijven betrekken; 

dat, nu aan te nemen valt dat appellante, toen zij ander
maal afnemers van geïntimeerden sub 1 en 2 ontdekte in 
de personen van geïntimeerden sub 3 en 4, terstond tot 
actie in kort geding tegen geïntimeerden is overgegaan, 
niet kan worden gezegd dat appellante niet de vereiste 
spoed heeft betracht zoals geïntimeerden hebben betoogd; 

dat derhalve moet worden aangenomen dat een spoed
eisend belang, als voor het vragen van een onverwijlde 
voorziening vereist, aanwezig is; 

dat de President, na mitsdien terecht de vordering van 
appellante niet op grond van onvoldoende spoedeisend
heid te hebben afgewezen, in de gegeven omstandigheden 
ten onrechte tot weigering van de gevraagde voorzienin
gen is overgegaan op grond van een afweging van de be
langen van partijen; 

dat toch in het onderhavig geval, waarin — zoals de 
President overwoog — vaststaat dat geïntimeerden han
delingen hebben verricht welke inbreuk maken op appel
lantes voormeld octrooi en alleszins waarschijnlijk is dat 
zij met die onrechtmatige en appellante schade toebren-
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gende handelingen zullen voortgaan — gelijk zij te ver
staan hebben gegeven — voor een belangenafweging geen 
plaats is; 

O. dat aan het vorenstaande ook niet kan afdoen dat 
voormeld octrooi op 19 juni 1968 eindigt, en evenmin dat 
— zoals geïntimeerden nebben betoogd — in andere lan
den overeenkomstige octrooien van appellante nietig zijn 
verklaard en het onderhavige Nederlandse octrooi even
eens behoort te worden nietigverklaard; 

dat toch, wat van dit laatste ook zij, appellante er aan
spraak op kan maken dat haar vorenbedoeld octrooi 
wordt geëerbiedigd zolang het niet is geëxpireerd of nietig
verklaard; 

dat geïntimeerden — die tot dusver geen actie tot 
nietigverklaring van het litigieus octrooi hebben ingesteld 
— overigens vooralsnog niet aannemelijk hebben gemaakt 
dat voormeld octrooi zou verdienen te worden nietigver
klaard; 

O. dat derhalve faalt de door geïntimeerden in inciden
teel appèl voorgedragen grief, inhoudende dat de Presi
dent ten onrechte heeft overwogen: „dat naar Onze voor
lopige mening kan worden voorbijgegaan aan de vraag 
hoe een Nederlandse Rechter op een eventuele vordering 
tot nietigverklaring van het onderhavige octrooi zou be
slissen, nu dit octrooi in Nederland nog nimmer is aan
gevochten", al kan het Hof de in deze laatste woorden 
gelegen motivering van des presidents mening niet onder
schrijven; 

O. dat uit het vorenoverwogene volgt dat het beroepen 
vonnis niet in stand kan blijven en de gevraagde voor
zieningen alsnog in voege als na te melden behoren te 
worden gegeven, zijnde het Hof van oordeel dat ook de 
in de inleidende dagvaarding onder c. verzochte voor
ziening, gelet op de desbewustheid en hardnekkigheid 
waarmee geïntimeerden sub 1 en 2 hun onrechtmatige 
handelingen hebben voortgezet en blijkbaar wensen voort 
te zetten, alleszins op haar plaats is; 

O. dat mitsdien thans moet worden beslist als hieronder 
volgt; 

RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP IN KORT GEDING: 

op het principaal appel: 
Vernietigt het beroepen vonnis; 
Verbiedt ieder van geïntimeerden elke handeling, welke 

inbreuk maakt op het Nederlands octrooi no. 66.531; 
Veroordeelt ieder van geïntimeerden om voor iedere 

handeling, waarbij hij of zij voormeld verbod overtreedt, 
aan appellante tegen kwijting te betalen een dwangsom 
van f 25.000,— ineens of — ter keuze van appellante — 
van f 100,— voor elke kogelvulpenhouder c.q. elke stift, 
met betrekking tot welke die handeling is gepleegd; 

Machtigt appellante tot het, op kosten van geïntimeer
den sub 1 en 2, plaatsen van de in het 14de „aangezien" 
van de inleidende dagvaarding d.d. 15 december 1967 
bedoelde advertenties — met dien verstande dat aldaar 
in plaats van „bij vonnis van de President van de Ar
rondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 19 januari 1968 
in kort geding gewezen" moet worden gelezen „bij arrest 
van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 28 maart 1968 
in kort geding gewezen" —, zulks onder de voorwaarden 
als te aangehaalder plaatse omschreven;J) 

Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
Verwijst geïntimeerden in de kosten van het geding in 

eerste aanleg en van het principaal appel, aan de zijde 
van appellante met inbegrip van verschotten en omzet
belasting in eerste aanleg tot het beroepen vonnis begroot 
op f 350,— en in hoger beroep tot aan dit arrest op 
f 1.250,—; 

Wijst af het meer of anders gevorderde; 
op het incidenteel appèl: 
Verwerpt dit appèl; 

Verwijst incidenteel appellanten in de kosten van dit 
appèl, aan de zijde van incidenteel geïntimeerde tot aan 
dit arrest begroot op f 300,—. 

!) Het 14de „aangezien" van de inleidende dagvaarding 
luidt als volgt: 

Aangezien eiseres er voorts recht en belang bij heeft, dat 
gezien het optreden van de gedaagden sub 1 en sub 2, eiseres 
gemachtigd wordt op kosten van gedaagden sub 1 en sub 2 
een eenmalige advertentie te plaatsen in de navolgende perio
dieken: „De Kantoorboekhandel", „De Band", „De Bazar", 
„Avec Nieuws" en „De Tabaksdétailhandel" — zijnde perio
dieken waarin eiseres in 1967 en in vroeger jaren waar
schuwingen voor de ballpointhandel liet opnemen — inhou
dende dat bij vonnis van de President van de Arrondisse
mentsrechtbank te Utrecht d.d. in kort geding 
gewezen, gedaagden sub 1 en sub 2 is verboden kogelvulpen-
houders en/of stiften, die onder het Nederlandse octrooi no. 
66.531 van eiseres vallen, in Nederland in het verkeer te 
brengen, verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of 
voor een of ander in voorraad te hebben dan wel te gebruiken 
op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 100,— 
(honderd gulden) per kogelvulpenhouder resp. stift of zulks 
ter keuze van eiseres van f 25 000,— (vijfentwintig duizend 
gulden) ineens bij overtreding van het verbod, met bepaling 
dat de gemiddelde prijs van ieder van voormelde advertenties 
het bedrag van f60,— (zestig gulden) — derhalve in totaal 
voor de gedaagden sub 1 en sub 2 gezamenlijk het totaal
bedrag van f 300,— (driehonderd gulden) — niet te boven 
mag gaan. 

Nr 23. Gerechtshof te Amsterdam, Derde Kamer, 
22 maart 1967. 

(Fanto) 
President: Mr A. ridder van der Does de Bije; 
Raden: Mrs L. W. D. Schreuder en N. Smits. 

Artikel 3, lid 1 Merkenwet. 
President, Rb. en Hof: Het merk FANTO voor kinder

schoenen en laarzen en het merk PANTOLUX voor pantof
fels stemmen noch in hoofdzaak, noch verwarringstich
tend overeen. 

Hof: Onjuist is het betoog, dat in het merk PANTOLUX 
het bestanddeel PANTO de rol van zelfstandig stambestand-
deel en het bestanddeel LUX de rol van op de luxe uit
voering wijzend beschrijvend toevoegsel vervult en dien
tengevolge de beide merken de indruk wekken althans 
varianten te zijn of tot eenzelfde serie te behoren. Bij de 
vergelijking moet het merk PANTOLUX in zijn geheel wor
den beschouwd en het bestanddeel LUX vormt daarvan 
een integrerend bestanddeel. 

Artikel 3 Merkenwet j° artikel 1401 Burgerlijk Wet
boek. 

President: Gegeven het feit, dat gedaagde reeds vijf 
jaren door eiseres ongestoord haar merk FANTO over
vloedig gebruikt en een jaarlijkse omzet van ongeveer 
f 1.000.000 heeft, is het aan gerede twijfel onderhevig 
of de gewone rechter een protest van eiseres tegen het 
gebruik door gedaagde van het merk FANTO nog wel zal 
toelaten en dat protest niet dadelijk als te laat zal afwijzen. 

Knoek & Ros N.V. te Bunschoten, appellante, procu
reur en advocaat Mr J. A. M. Leistikow, 

tegen 
„De Nivosch" N.V. te Volendam, geïntimeerde, pro

cureur Mr H. J. Hellema, advocaat Mr R. van der Veen. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Amster
dam, 18 juni 1964 (Mr U. W. H. Stheeman). 

De President, enz. 
Overwegende dat ter terechtzitting Ons der partijen 

merken in geschil zijn getoond; 
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O. dat gedaagde [Nivosch Red.] het verwijt van merk-
inbreuk van de hand heeft gewezen en met name heeft 
betwist zowel dat haar merk Fanto in hoofdzaak over
eenstemt met eiseresses merk Pantolux, als dat tussen ge-
daagdes merk en dat van eiseres zodanige overeenstem
ming bestaat, dat verwarring omtrent de herkomst der 
waren bij het kopend publiek kan ontstaan; 

O. dat blijkbaar, gelijk eiseres desgevraagd ook heeft 
bevestigd, het woord pantolux een samentrekking is van 
de woorden pantoffel en luxe, en gedaagde desgevraagd 
heeft medegedeeld, dat het woord fanto is ontleend aan 
het Franse woord enfant = kind, zulks in verband met 
het feit, dat gedaagde dit merk alléén gebruikt voor kin
derschoenen en laarzen; 

dat het met een p beginnende drielettergrepige woord 
pantolux visueel zowel als auditief een wezenlijk andere 
indruk geeft dan het met een f aanvangend twee letter-
grepig woord fanto; 

dat de wijze waarop gedaagde het woord fanto in beeld 
brengt in niets lijkt op de wijze waarop eiseres dat doet 
met het woord pantolux; 

dat eiseres bij dagvaarding heeft gesteld, dat zij het 
merk Pantolux in hoofdzaak voor pantoffels bezigt en ter 
terechtzitting heeft toegegeven het merk zelfs feitelijk al
léén daarvoor te gebruiken; 

O. dat het bovenstaande Ons leidt tot de slotsom, dat 
van inbreuk door gedaagde op merkenrecht van eiseres 
noch van enig ander onrechtmatig handelen van eerstge
noemde jegens laatstgenoemde kan worden gesproken; 

O. dat trouwens gegeven, zoals gedaagde onbetwist 
heeft gesteld, dat gedaagde reeds vijf jaren door eiseres 
ongestoord haar merk Fanto overvloedig gebruikt in de 
verkoop zowel als door advertenties in vak- en algemene 
pers en anderszins bij een jaarlijkse omzet van ongeveer 
f 1.000.000,—, aan gerede twijfel onderhevig is, of de 
gewone rechter een protest van eiseres tegen het gebruik 
door gedaagde van het merk Fanto nog wel zal toelaten 
en dat protest niet reeds dadelijk als te laat zal afwijzen, 
zonder onderzoek naar de juistheid van eiseresses be
wering, dat zij desondanks gedaagdes gebruik van het 
merk Fanto pas kort geleden heeft opgemerkt; enz. 

b) Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Derde 
Kamer A, 17 november 1965. President: Mr W. F. J. 
Lam; Rechters: Mrs J. van Slooten en E. Heldring. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende in rechte: 
Ten processe staat vast dat eiseres krachtens eerste ge

bruik hier te lande uitsluitend rechthebbende is op het 
voor het eerst op 16 maart 1934 ingeschreven woordmerk 
PANTOLUX, onder welk merk zij in ieder geval pantoffels 
in de handel brengt. Tevens staat vast dat gedaagde sedert 
enige tijd hier te lande schoenen in de handel brengt 
onder het merk FANTO. 

De rechtbank deelt het standpunt van gedaagde, dat 
beide merken noch in hoofdzaak overeenstemmen, noch 
zodanige gelijkenis vertonen, dat verwarring omtrent de 
herkomst van de onder deze merken in de handel ge
brachte waren bij het kopend publiek te duchten is. 

De overeenstemming die — naar door eiseres is be
klemtoond — valt te constateren tussen de woorden 
Panto en Fanto, doet hier niets ter zake. Bij de beoor
deling van de vraag of er al dan niet sprake is van een 
merkinbreuk moet immers niet gezocht worden naar de 
punten van overeenstemming of verschil die zouden zijn 
te construeren door eliminatie of toevoeging van woorden 
of letters aan de in werkelijkheid als merk gebezigde 
woorden, doch deze dienen in hun feitelijke samenstelling 
tegenover elkaar geplaatst te worden. Aldus bezien — en 
er bestaat geen grond voor de veronderstelling dat met 
name het kopend publiek een andere zienswijze zal volgen 

— is bij vergelijking van de woordmerken PANTOLUX en 
FANTO het verschil in woord en klank evident en overheer
send, terwijl daartegenover eerst bij nadere analyse de 
punten van overeenstemming kunnen worden gevonden 
en ook dan nog van ondergeschikte betekenis voorkomen. 

Uit het vorenstaande volgt reeds, dat de stelling van 
eiseres dat haar merk wordt verwaterd en aan onder
scheidende kracht inboet door het gebruik van het merk 
Fanto eveneens ongegrond is. Enz. 

c) Het Hof, enz. 

Overwegende dat de drie door appellante tegen het 
beroepen vonnis ontwikkelde grieven als volgt luiden: 

I. Ten onrechte heeft de Rechtbank beslist dat tussen 
het merk PANTOLUX van appellante en het merk FANTO 
van geïntimeerde geen overeenstemming in hoofdzaak 
bestaat. 

II. Ten onrechte heeft de Rechtbank geen aandacht 
geschonken aan appellantes stelling dat beide merken op 
het kopend publiek de indruk zullen maken varianten te 
zijn op een gemeenschappelijke stam PANTO (FANTO). 

III. Ten onrechte heeft de Rechtbank beslist dat beide 
merken niet zodanige gelijkenis vertonen dat verwarring 
omtrent de herkomst van de onder deze merken in de 
handel gebrachte waren bij het kopend publiek kan en zal 
ontstaan. 

O. met betrekking tot deze drie grieven, welke het Hof, 
gezien hun onderlinge samenhang, gezamenlijk zal be
handelen: 

dat, wanneer de beide merken („PANTOLUX" en „FAN
TO") in hun geheel in ogenschouw worden genomen, 
reeds aanstonds de aandacht trekt, dat het woord 
„FANTO", uit vijf letters bestaande, twee-lettergrepig is, 
terwijl „PANTOLUX" uit acht letters bestaat en drie letter
grepen telt; 

dat de beide woorden dan ook visueel een geheel an
dere indruk maken; 

dat bovendien het twee-lettergrepige „FANTO" anders 
in het gehoor ligt dan het drie-lettergrepige „PANTOLUX", 
van welk laatste woord alle drie lettergrepen accent ont
vangen, welk anders in het gehoor liggen nog wordt be
vorderd door het feit dat de beide woorden onderschei
denlijk beginnen met een duidelijk anders klinkende con
sonant; 

dat dan ook de beide merken, in hun geheel genomen, 
niet in hoofdzaak overeenstemmen noch ook een zo
danige overeenstemming vertonen, dat verwarring om
trent de herkomst der waren bij het publiek zou kunnen 
ontstaan; 

dat appellante nu wel heeft betoogd, dat in het woord 
„PANTOLUX" het bestanddeel „PANTO" typisch het karakter 
van een zelfstandig stam-bestanddeel krijgt, hetwelk het 
meest de aandacht trekt en in het geheugen van het 
publiek blijft hangen, terwijl het toevoegsel „LUX" een 
meer beschrijvend karakter heeft en wijst op de luxe
uitvoering van de onder het merk „PANTOLUX" in de han
del gebrachte waren, zomede dat de beide meerbedoelde 
merken de indruk maken een variant van elkaar te zijn 
of tot een zelfde serie van variaties op een gemeenschap
pelijke stam („PANTO") of („FANTO") te behoren; 

dat het Hof de appellante echter in dit betoog niet kan 
volgen; 

dat de vraag of het gebruiken door geïntimeerde van 
het met een scherpe consonant beginnend woord „FANTO" 
als merk voor haar kinderschoenen en -laarzen ongeoor
loofd te achten ware naast een gebruiken door appellante 
hetzij alleen van het met een anders klinkende consonant 
aanvangende woord „PANTO" hetzij van een woord ge
vormd door het bestanddeel „PANTO" met daarachter een 
toevoegsel van mindere betekenis, als merk voor haar 
pantoffels — appellante heeft gesteld dat zij haar merk 
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in hoofdzaak voor pantoffels en slechts incidenteel voor 
schoenen gebruikt en dat zij weliswaar in één van haar 
bedrijven ook kinderschoenen maakt, doch hoofdzakelijk 
voor export, terwijl zij blijkens het door de President der 
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 18 juni 1964 
tussen partijen in Kort Geding gewezen vonnis te diens 
terechtzitting heeft toegegeven haar merk zelfs feitelijk 
alleen voor pantoffels te gebruiken — ten deze onbeant
woord kan blijven; 

dat toch bij een vergelijking van appellantes merk 
„PANTOLUX" met het merk „FANTO" het eerstbedoelde 
merk in zijn geheel moet worden beschouwd en niet ge
splitst mag worden in voege als door appellante voor
gestaan; 

dat immers in het merk „PANTOLUX" de laatste drie 
letters — „lux" — niet zijn te beschouwen als een toe
voegsel met meer beschrijvend karakter, aanduidende de 
luxe-uitvoering van de „PANTOLUX"-waren, aangezien, 
naar van algemene bekendheid is, ter aanduiding van zo
danige uitvoering hier te lande de woorden „(de) luxe" 
plegen te worden gebruikt en niet het woord „lux", gelijk 
dan ook in een merk als „Electrolux" de laatste letter
greep door het publiek niet als aanduiding ener luxe
variant wordt opgevat; 

dat te meer aanleiding bestaat, de laatste lettergreep 
van het merk „PANTOLUX" als een integrerend bestand
deel van dat merk en niet slechts als een toevoegsel van 
mindere betekenis aan te merken, nu — als gezegd — 
ook deze lettergreep accent ontvangt en nu het woord 
„Lux" op zichzelf al onderscheidend vermogen heeft en 
dan ook alleen reeds als merk in aanmerking kan komen; 

dat, gelet op het voorgaande, het bestanddeel „PANTO" 
(zijnde de eerste vijf letters van het woord „pantoffels") 
in het woord „PANTOLUX" — daargelaten of dit bestand
deel het meest de aandacht trekt en in het geheugen van 
het publiek blijft hangen — in ieder geval niet als een 
zelfstandig stam-bestanddeel van dat woord is te beschou
wen en dan ook niet, apart, in aanmerking kan komen 
bij een vergelijking van de beide ten processe bedoelde 
merken; 

O. dat uit het voorgaande volgt, dat de drie door appel
lante ontwikkelde grieven niet tot vernietiging van het 
gewezen vonnis kunnen leiden; enz. 

Nr 24. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
11 oktober 1967. 

(GLAD/DRICLAD) 

President: Mr A. J. M. van Moorsel; 
Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

Art. 4, lid 3, Merkenwet. 
Rechtbank: Tussen de merken „GLAD" en „DRICLAD" 

bestaat geen overeenstemming in hoofdzaak noch zo
danige overeenstemming dat gevaar voor verwarring om
trent de herkomst der waren te vrezen is. 

Art. 4, lid 2, Merkenwet. 
Rechtbank: De Rechtbank verwerpt de stelling, dat het 

merk GLAD kennelijk duidt op een kenmerkende en on
misbare eigenschap van de waren, waarvoor het inter
nationaal is ingeschreven (plastic zakken, plastic verpak
kingsmateriaal, plastic rietjes) en beveelt de inschrijving. 

Hof: Het woord „glad" geeft in Nederland slechts een 
eigenschap van die waren weer en is derhalve als merk 
daarvoor ongeschikt. Niet nodig daarvoor is, dat het 
woord juist de meest kenmerkende en onmisbare eigen
schappen der waren zou betreffen. 

Art. 4bis, lid 4, j° art. i2bis, lid 5, Merkenwet. 
Hof: Het bezwaar van gëintimeerde, dat het Bureau de 

grief dat het merk onderscheidend vermogen mist niet 
ten grondslag mag leggen aan het hoger beroep, stuit 
daarop af, dat gëintimeerde tegen het in behandeling 
nemen door de Rechtbank van die grief niet incidenteel 
beroep heeft ingesteld. 

Overigens zouden Rechtbank en Hof ook verplicht zijn 
geweest ambtshalve na te gaan of het ter inschrijving aan
geboden merk onderscheidend vermogen bezit. 

De vennootschap naar Zwitsers recht Union Carbide 
Europa (S.A.) te Genève, Zwitserland, verzoekster, ge
machtigde Mr J. A. van Arkel, 

tegen 
Het Bureau voor de Industriële Eigendom te 's-Graven

hage, verweerder, gemachtigde Mr E. van Weel. 

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 2 december 1966. 

President: Mr W. Th. D. A. van Eek; Rechters: Mrs 
C. Stolk en J. A. J. M. van Goethem. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat verzoekster (Union Carbide Red.) 

zich bezwaard acht door de weigering van het Bureau 
om het ten name van verzoekster bij het Bureau Inter
nationaal te Genève onder nummer 288.222 ingeschreven 
merk GLAD voor de waren „matériel d'emballage en 
matière plastique, sacs en matière plastique, chalumeaux 
en matière plastique" in het daartoe bestemde openbare 
register in te schrijven, welke weigering het Bureau heeft 
gegrond op overeenstemming in hoofdzaak van verzoe
kers merk met het merk DRICLAD, ingeschreven voor 
dezelfde soort van waren, althans zodanige overeenstem
ming met bedoeld merk, dat bij het publiek verwarring 
omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan; 

O., dat de gemachtigde van verzoekster bij de monde
linge behandeling heeft erkend, dat de waren van ver
zoekster gelijksoortig zijn aan een deel van de waren, 
waarvoor het merk DRICLAD is ingeschreven, doch heeft 
ontkend, dat tussen beide merken ongeoorloofde over
eenstemming bestaat; 

dat de gemachtigde van het Bureau heeft volgehouden, 
dat wel ongeoorloofde overeenstemming tussen de mer
ken GLAD en DRICLAD bestaat, en de gemachtigde daar
naast heeft betoogd, dat het merk GLAD onderscheidend 
vermogen voor de in de internationale inschrijving ge
noemde waren mist, omdat het Nederlandse woord „glad" 
kennelijk duidt op een eigenschap van die waren, welk 
bezwaar ambtshalve ter beoordeling van de Rechtbank 
staat; 

O., dat zowel visueel als auditief belangrijke verschillen 
bestaan tussen de merken GLAD en DRICLAD, nu het eerste 
merk bestaat uit slechts vier letters en uit één lettergreep, 
terwijl het tegengehouden merk bestaat uit zeven letters 
en twee lettergrepen, waarvan de eerste is beklemtoond 
en in geen enkel opzicht overeenstemt met het woord 
„glad" en waarvan de tweede ook niet precies hetzelfde 
is als het woord „glad"; 

dat mitsdien tussen verzoeksters merk en het tegen
gehouden merk noch overeenstemming in hoofdzaak be
staat, noch zodanige overeenstemming, dat gevaar voor 
verwarring bij het publiek omtrent de herkomst der waren 
te vrezen is; 

O., dat de Rechtbank, gelet op de soort van waren 
waarvoor het merk GLAD internationaal ingeschreven is, 
verwerpt de stelling, dat het merk door zijn overeen
stemming met het Nederlandse woord „glad" kennelijk 
duidt op een eigenschap van die waren, immers gladheid 
geenszins een kenmerkende en onmisbare eigenschap van 
die waren (plastic verpakkingsmateriaal, plastic zakken 
en plastic rietjes) is; 
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dat mitsdien op die grond aan het merk onderscheidend 
vermogen niet kan worden ontzegd; 

BESCHIKKENDE: 

Beveelt de inschrijving van verzoekster onder nummer 
288.222 bij het Bureau International te Genève inge
schreven merk in het daartoe bestemde openbare register 
bij het Bureau voor de Industriële Eigendom te 's-Graven-
hage. Enz. 

b) Het Hof, enz. 

Overwegende, dat het Bureau, van deze beschikking in 
hoger beroep gekomen, heeft aangevoerd, dat de Recht
bank ten onrechte heeft beslist dat het merk „Glad", gelet 
op de soort van waren waarvoor de inschrijving is ge
vraagd, niet geacht kan worden onderscheidend ver
mogen te ontberen, aangezien het woord „glad" geenszins 
duidt op een kenmerkende en onmisbare eigenschap van 
de waren, waarvoor de inschrijving van het merk ge
vraagd wordt; 

O., dat geïntimeerde bij de mondelinge behandeling 
van het appèlschrift, waartegen zij geen verweerschrift 
heeft ingediend, heeft betoogd dat primair dient te wor
den onderzocht of het Bureau op de thans aangevoerde 
grond wel hoger beroep kon instellen, nu de weigering 
van het Bureau tot inschrijving over te gaan niet was 
gemotiveerd met een beroep op gemis aan onderschei
dend vermogen van het merk, — hetgeen volgens geïnti
meerde niet mogelijk is, omdat de weigering van het 
Bureau alle gronden der weigering dient in te houden, 
terwijl bovendien de termijn van art. 8 lid 1 der Merken-
wet was verlopen, — en de Rechtbank niet (eventueel 
ambtshalve) kan onderzoeken of er buiten de in de wei-
geringsbrief opgenomen gronden nog andere weigerings-
gronden bestaan; 

O., dat dit bezwaar van geïntimeerde afstuit op de 
omstandigheid, dat zij tegen het in behandeling nemen 
door de Rechtbank van deze door het Bureau bij de 
mondelinge behandeling voor de Rechtbank alsnog op
geworpen weigeringsgrond niet harerzijds voorwaardelijk 
— nl. voor het geval het Hof mocht oordelen dat het 
merk „Glad" geen onderscheidend vermogen heeft — 
incidenteel beroep heeft ingesteld, hetgeen ingevolge art. 
\2bis lid 5 der Merkenwet op straffe van verval bij een 
door haar in te dienen verweerschrift had moeten zijn 
geschied; 

O., dat voorts, voor het geval aangenomen zou moeten 
worden dat het Hof in elk geval zal hebben te onder
zoeken of de bij de mondelinge behandeling in eerste in
stantie alsnog door het Bureau aangevoerde weigerings
grond in rechte behandeld kon en kan worden, het Hof 
van oordeel is dat het (en zo ook de Rechtbank) bevoegd 
en verplicht is ook ambtshalve na te gaan of het aange
boden merk geschikt is ter onderscheiding van de waren, 
waarvoor het bestemd is, omdat art. Abis lid 2 der Mer
kenwet dwingend voorschrijft („Het merk moet — ge
schikt zijn ter onderscheiding", enz.), dat een merk aan 
deze eis zal voldoen, en niet verlangd kan worden dat bij 
het ontbreken van onderscheidende kracht de rechter de 
inschrijving van een merk in het register zou bevelen; 

O. nu, wat de grief van het Bureau betreft, dat het 
woord „glad" naar 'sHofs oordeel in Nederland voor 
ieder duidelijk slechts een eigenschap (gladheid) van de 
waren waarvoor het bestemd is (plastic verpakkingsmate
riaal, plastic zakken en plastic rietjes), welke waren im
mers die eigenschap bezitten, weergeeft, en daarom als 
merk niet geschikt is ter onderscheiding van die waren, 
— waartoe het niet nodig is dat het tot merk verheven 
woord juist de meest „kenmerkende" en „onmisbare" 
eigenschap der waren zou betreffen, zoals de Rechtbank 
overweegt; 

O., dat derhalve de beschikking der Rechtbank niet in 
stand kan blijven en moet worden beslist als volgt: 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt de beschikking der Arrondissementsrecht
bank te 's-Gravenhage van 2 december 1966, waarvan 
beroep; 

En opnieuw beschikkende, 
Wijst het verzoek, de inschrijving van het onder 

nr 288.222 internationaal ingeschreven woordmerk 
„Glad" in het in art. 8 der Merkenwet bedoelde register 
te bevelen, af. Enz. 

Nr 25. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
10 april 1968. 

(afb. galopperend paard) 

President: Mr A. J. M. van Moorsel; 
Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

(nr 158.088 nationaal) 
(inschrijving bevolen) 

(nr 93.204 nationaal) 
(oudere inschrijving) 

Artikel 4bis, lid 3 Merkenwet. 
Rb. en Hof: De bovenstaande merken vertonen duide

lijke verschillen en stemmen mitsdien niet in hoofdzaak 
overeen. 

Hof: Bovendien stemmen deze merken ook niet zo
danig overeen, dat daardoor verwarring bij het publiek 
omtrent de herkomst der onder die merken verhandelde 
waren zou kunnen ontstaan, omdat de van die paard-
merken voor olie- en benzineproducten uitgaande sug
gestie van kracht en snelheid niet hoog kan worden aan
geslagen, nu de merken van partijen weinig originele beel
tenissen zijn en dus een uiterst zwakke werking zullen 
hebben (Anders Rb.). 

Api-Anonima Petroli Italiana S.p.a. te Rome, Italië, 
appellante, gemachtigde Mr Chr. Kuhn, 

tegen 
het Bureau voor de industriële eigendom te 's-Graven

hage, geïntimeerde, gemachtigde Mr E. van Weel. 

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eer
ste Kamer, 12 december 1966. President: Mr W. Th. 
D. A. van Eek; Rechters: Mrs P. Erdman en C. Stolk. 

De Rechtbank, enz. 
Overwegende, dat requestrante (Api Red.) heeft ver

zocht, dat de Rechtbank zal bevelen dat de inschrijving 
in de registers van genoemd Bureau van haar ten requeste 
bedoeld beeldmerk, welke inschrijving op 27 januari 1966 
onder no 158.088 (slechts) is geschied voor de waren 

file:///2bis
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„asfalt en bitumen", worde uitgebreid tot de volledige 
door haar op 11 december 1964 aangevraagde warenlijst, 
waarop — naast en behalve de waren „asfalt en bitumen" 
— voorkomen de waren: „benzine, vloeibare brandstoffen 
en vloeibare brandstoffen voor straalmotoren, ongekleur
de spiritus, kerosine (gezuiverde petroleum), gasolie, 
stookolie, vloeibaar gas voor verlichtingsdoeleinden, 
smeermiddelen en vetten, paraffine, vloeibaar gas als 
brandstof, oplosmiddelen voor verven, vernissen, vetten, 
harsen, aanslag, organische materialen, roest, stijfsel, was, 
celluloid en voor technische doeleinden"; 

O., dat de ook voor die waren door requestrante ver
zochte inschrijving van haar bovenbedoeld merk blijkens 
de overgelegde bescheiden door gerequestreerde is ge
weigerd op grond, dat dit merk in hoofdzaak overeen
stemt met twee voor dezelfde soort van waren eerder 
ingeschreven merken (onder de nos. 86.721 en 93.204), 
althans zodanig overeenstemt met die merken, dat bij het 
publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou 
kunnen ontstaan; enz. 

O., dat — zoals door requestrante ook is erkend — de 
waren, waarvoor de inschrijving van haar merk door het 
Bureau is geweigerd, soortgelijk zijn aan de waren waar
voor de beide tegengehouden merken zijn ingeschreven; 
— dat echter volgens requestrante geen sprake kan zijn 
van overeenstemming in hoofdzaak en/ of verwarringwek-
kende gelijkenis (als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b der 
Merkenwet) tussen haar merk en de beide tegengehouden 
merken; 

O., dat requestrantes merk weliswaar bij vergelijking 
met de beide tegengehouden merken (die onderling geen 
verschil van betekenis vertonen) duidelijke verschillen 
vertoont met ieder van de tegengehouden merken; 

O., dat zulks evenwel naar het oordeel der Rechtbank 
niet wegneemt, dat requestrantes merk geacht moet wor
den zodanig met ieder van de tegengehouden merken 
overeen te stemmen, dat bij het publiek verwarring om
trent de herkomst der onder de merken verhandelde 
waren zou kunnen ontstaan; 

— dat toch de onderhavige merken niet alleen alle 
paardmerken zijn, die uitsluitend — of voor wat betreft 
het onder no. 86.721 ingeschreven tegengehouden merk: 
in hoofdzaak — bestaan uit een afbeelding van een paard, 
maar requestrantes merk bovendien met ieder van de 
tegengehouden merken gemeen heeft, dat het afgebeelde 
paard — in requestrantes merk: een galopperend, aanstor
mend paard, en in de tegengehouden merken: een vlie
gend paard — kracht en snelheid suggereert; 

— dat te verwachten is, dat juist dit — een kracht en 
snelheid suggererende afbeelding van een zich snel voort
bewegend paard — bepalend zal zijn voor de totale her
inneringsbeelden van de onderhavige merken bij een niet 
te verwaarlozen deel van het te dezen in aanmerking 
komende — grote en niet nauwlettende — publiek; enz. 

b) Het Hof, enz. 
O., dat appellante van deze beschikking in beroep ge

komen daartegen heeft aangevoerd, dat de Rechtbank 
ten onrechte heeft overwogen dat appellantes merk zo
danig gelijkt op de daartegen als bezwaar aangevoerde 
merken dat bij het publiek verwarring omtrent de her
komst der waren als onder deze merken verhandeld zou 
kunnen ontstaan; 

O., dat het Hof met de Rechtbank van oordeel is dat 
het merk van appellante en de tegengehouden merken 
duidelijke verschillen vertonen, en dan ook — gelijk blijk
baar de Rechtbank implicite — van oordeel is dat er 
geen overeenstemming in hoofdzaak tussen die merken 
bestaat; 

O., dat het Hof bovendien geen zodanige overeenstem
ming tussen de merken — enerzijds een realistisch beeld 
van een galopperend paard, anderzijds een gestileerde 

weergave van een gevleugeld paard — aanwezig acht, 
dat daardoor verwarring bij het publiek zou kunnen ont
staan omtrent de herkomst der onder die merken ver
handelde waren, — waarbij de suggestie die van paard
merken voor olie- en benzineproducten e.d. uitgaat — 
volgens de Rechtbank kracht en snelheid — in casu door 
het Hof niet hoog wordt aangeslagen nu de merken van 
beide partijen weinig originele (en daardoor weinig in
drukwekkende) beeltenissen zijn en dus een uiterst 
zwakke werking zullen hebben; 

O., dat de grief mitsdien opgaat en de beschikking der 
Rechtbank niet in stand kan blijven, doch het oorspron
kelijke verzoek van appellante dient te worden ingewil
ligd; enz. 

Nr 26. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
31 mei 1967. 
(afb. hond) 

President: Mr A. J. M. van Moorsel; 
Raden: Mrs P. Hazendonk en R. Prins. 

(nr 160.094 nat.) 
(jongere inschrijving) 

ÊEtf 
(nr 118.507 nationaal) 
(oudere inschrijving) 

[Art. 10, lid 1 Merkenwet.] 
President: De bovenstaande beeldmerken voor honden

voer stemmen niet in hoofdzaak, maar wel op verwar
rende wijze overeen. 

Dat een „verwateren" van het merk van Hols mogelijk 
geen grond voor nietigverklaring van het merk van Flora 
zou opleveren, neemt niet weg, dat het Hols vrijstaat langs 
andere weg daartegen te ageren en haar belangen veilig 
te stellen. 
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Hof: De bovenstaande beeldmerken voor hondenvoer 
stemmen niet in hoofdzaak noch op verwarrende wijze 
overeen. 

Mitsdien zijn er, wat er zij van het verwateren van het 
merk van Hols, geen feiten gesteld of komen vast te 
staan die een onrechtmatig handelen van Flora jegens 
Hols opleveren. 

N.V. Flora Hondenbroodfabriek v/h P. Lammens & 
Zonen te Dordrecht, appellante, incidenteel geïntimeerde, 
procureur Mr E. Chr. Kuhn, 

tegen 
Hols Krachtvoederfabriek N.V. te Valkenburg (Z.-H.), 

geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur Prof. Mr 
E. A. van Nieuwenhoven Helbach, advocaat Mr J. A. 
van Arkel. 

a) President Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht, 
8 juni 1966 (Mr C. R. F. Roggen). 

1. Eiseres [Hols Red.], die hondenvoer enz. fabri
ceert en in de handel brengt, doet dit onder haar in 1954 
ingeschreven merk, waarin o.m. voorkomt een gestyleer-
de, driebenige, omziende hond. Gedaagde, die eveneens 
hondenvoer fabriceert en in de handel brengt, doet dit 
sinds enkele maanden onder een (onlangs ingeschreven) 
merk, bestaande uit een gestyleerde, driebenige, om
kijkende hond, met in het lichaam het woord Flora. 

Eiseres acht dit in strijd met de Merkenwet omdat ge
daagde's merk in hoofdzaak overeenstemt althans zodanig 
overeenstemt met haar figuurmerk dat bij het publiek 
verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen 
ontstaan, en in ieder geval dat het de onderscheidings- en 
verwervingskracht van eiseresses figuurmerk aantast en 
verwatert doordat gedaagde's merk aan eiseresses hon
denafbeelding de kenmerkende betekenis ontneemt. Der
halve vordert eiseres dat het verdere gebruik van bedoelde 
afbeelding aan gedaagde zal worden verboden. 

2. Voor de beoordeling of bij dezelfde soort waren 
(zoals hier het geval is) tussen de gebezigde merken 
overeenstemming in hoofdzaak bestaat, moet worden ge
let op de beide voorstellingen in haar geheel. Daarbij valt 
op dat eiseresses merk — anders dan zij bij dagvaarding 
omschrijft — niet bestaat uit (alléén) de voorstelling van 
een hond als boven omschreven, maar uit een figuur in 
de trant van een televisieraam, waarin voorkomen niet 
alleen bedoelde hond doch tevens een kat, alsmede twee 
voederbakken, waarbij de hond ongeveer één helft der 
figuur (begrensd door de diagonaal), en de kat en de 
bakken ongeveer de andere helft in beslag nemen. 

Reeds op grond hiervan kan naar Ons oordeel van 
overeenstemming in hoofdzaak geen sprake zijn, daar 
hiervoor nodig zou zijn b.v. dat voor de hond het over
grote deel der afbeelding nodig was en dat voor de kat 
en de bakken slechts een zeer bescheiden stukje ge
bezigd was. 

3. Aan eiseres moet echter worden toegegeven dat de 
hond die gedaagde's merk uitmaakt bijzonder grote ge
lijkenis vertoont met de hond die deel uitmaakt van eise
resses merk, en wel in zodanige mate dat — zoals eiseres 
heeft aangevoerd — het grote publiek zal aannemen dat 
beide uit hetzelfde nest zijn. Beide zijn ,,en profil" ge
tekend, bij beide zijn drie poten afgebeeld, beide kijken 
om, beide wekken de indruk dat een airedaleterrier tot 
model heeft gediend, beide vertonen een sik en hebben 
een korte rechtopstaande staart en dito oren, beide heb
ben een vrij korte, recht afgeplatte snuit, alsmede een 
rond of bijna rond oog, en beide zijn begrensd door rechte 
of bijna rechte lijnen, die rechte of bijna rechte hoeken 
hebben. Dat de ene hond naar links, de andere naar 
rechts is afgebeeld, maakt bij oppervlakkige beschouwing 
geen enkel verschil. 

4. Eiseres gebruikt haar merk (ingeschreven mei 
1954) met de gestyleerde hondenafbeelding nu ruim 12 
jaar. Deze afbeelding wijkt zeer duidelijk af van alle 
andere hondenafbeeldingen die tot dusverre op de ver
pakking van vele merken hondenvoer vermeld zijn, zoals 
blijkt bij aanschouwing van de door eiseres overgelegde 
producties. 

Gedurende die lange tijd zal de hondenafbeelding uit 
dit merk — welke afbeelding iets méér in het oog springt 
dan de kat daarin — zich in de herinnering van de hon
denbezitters hebben vastgezet en tevens de zekerheid heb
ben gegeven dat dit wijst op herkomst van een en dezelfde 
fabrikant. Wanneer thans gedaagde's merk een soortgelijk 
gestyleerde hondenfiguur vertoont, maakt dit de kans 
groot dat het de indruk zal wekken dat het daarmee voor
ziene hondenvoer van dezelfde fabriek (van eiseres) af
komstig is en dat het aldus verwarring bij het, al dan niet 
over de toonbank kopende, publiek teweeg zal brengen, 
aangezien dit publiek bij het kopen van dergelijk (op het 
boodschappenlijstje over het algemeen minder belang
rijke) voer niet erop gespitst zal zijn zijn grootste denk
raam in te schakelen. 

En in ieder geval is eiseres terecht van oordeel dat 
deze navolging van een deel van haar merk de waarde 
daarvan doet dalen. 

5. Wel wijst gedaagde erop dat haar merk op het 
lichaam van de hond de naam Flora vertoont, terwijl 
eiseresses merk geen naam bevat. Doch dit achten Wij 
van te gering belang, daar dit alleen maar de (onjuiste) 
indruk bij het publiek kan wekken dat het vroeger onder 
het jarenlang bekende merk hondenvoer dan óók wel 
door een fabriek „Flora" vervaardigd zal zijn. 

6. Gedaagde stelt dat haar Flora-hond een sterk ge
karakteriseerde hond is, duidelijk een kenteken vormt, 
en op geen enkele wijze anders kan worden uitgevoerd. 
Doch dit neemt niet weg dat gedaagde, die reeds op vele 
verpakkingen honden in velerlei variaties weergeeft, zon
der enig bezwaar een andere hond (ander „ras"), in 
andere standen en op andere wijzen gestyleerd had kun
nen bezigen — haar ontwerper is daartoe stellig in staat, 
gelet op zijn uitzonderlijk geestige variant op eiseresses 
merk — die géén verwarring bij het publiek teweeg zou 
kunnen brengen. 

7. Dat een „verwateren" van eiseresses merk mogelijk 
geen grond zou kunnen opleveren om gedaagde's merk 
nietig te doen verklaren (zoals gedaagde aanvoert) neemt 
niet weg dat het eiseres vrijstaat langs andere weg daar
tegen te ageren en haar belangen veilig te stellen. 

8. Op bovenstaande gronden zal, naar Wij verwach
ten, de gewone rechter een desbetreffende vordering van 
eiseres toewijzen. Bovendien achten Wij de belangen van 
eiseres zwaarder dan die van gedaagde, die reeds een 
aantal verschillende afbeeldingen voor haar artikelen 
voert en nog slechts korte tijd dit nieuwe merk wil in
voeren. 

Het komt Ons redelijk voor gedaagde een termijn van 
10 dagen te geven om de nodige maatregelen te nemen 
om het op te leggen verbod behoorlijk te kunnen naleven. 
De gevraagde dwangsom is te hoog, en zal op het hier
onder te noemen bedrag worden gesteld. 

b) Het Hof, enz. 
IN RECHTE: 

O., dat de eerste grief van appellante tegen het vonnis 
van de President hierop neerkomt, dat de President ten 
onrechte heeft geoordeeld dat door het gebruik van ap-
pellantes merk naast dat van geïntimeerde bij het kopen
de publiek verwarring omtrent de herkomst van de onder 
die merken verhandelde waren zou kunnen ontstaan, en 
wel omdat de hond van appellantes merk bijzonder grote 
gelijkenis zou vertonen met de hond die deel uitmaakt 
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van geïntimeerdes merk, hoezeer nochtans de beide mer
ken volgens de President niet in hoofdzaak met elkaar 
overeenstemmen en de hond in geïntimeerdes merk in dat 
merk niet domineert; 

O., dat deze grief gegrond is, omdat het hier betreft 
merken voor hondenvoer (bij geïntimeerde ook voor kat
tenvoer), waarbij de afbeelding van een hond vanzelf
sprekend is en dan ook in tal van merken voor die waren
soort, zoals onweersproken tussen partijen vaststaat, voor
komt, — terwijl voorts bij beschouwing van de inderdaad 
niet in hoofdzaak overeenstemmende merken de hond van 
appellantes merk naar 's Hofs oordeel geen opvallende 
gelijkenis vertoont met de in het merk van geïntimeerde 
voorkomende hond — ook al zijn beide gestyleerde af
beeldingen van honden, en zeker niet een gelijkenis van 
dien aard dat men ze als honden van hetzelfde ras zou 
beschouwen; 

O., dat het Hof verwarringsgevaar daarom uitgesloten 
acht, — hetgeen te minder aanwezig geacht moet worden 
nu de hond van appellante duidelijk het opschrift „Flora" 
voert en het merk van geïntimeerde, zoals uit de ter 
terechtzitting vertoonde verpakkingen, waarin de waren 
van geïntimeerde worden in de handel gebracht, is ge
bleken, practisch slechts gepresenteerd wordt in samen
hang met de duidelijke vermelding „Hols"; 

O., dat de gegrondheid van de eerste grief behandeling 
van de grieven II, III en IV overbodig maakt; 

O., dat de vijfde grief zich kennelijk richt tegen de 
overweging van de President, dat „in ieder geval (geïnti
meerde) terecht van oordeel is dat deze navolging van 
een deel van haar merk de waarde daarvan doet dalen", 
— waaraan de President later toevoegt, dat ook als „ver
wateren" van geïntimeerdes merk geen grond voor nietig
verklaring van appellantes merk zou zijn, het geïnti
meerde toch vrij staat langs andere weg daartegen te 
ageren; 

O., dat naar het oordeel van het Hof niet gezegd kan 
worden dat het merk van appellante — blijkbaar omdat 
het bestaat uit een gestyleerde hond — een navolging van 
het merk van geïntimeerde is, waarin ook een gestyleerde 
hond voorkomt, — welke beide honden echter, zoals hier
boven overwogen, niet zodanig op elkaar gelijken, dat 
gevreesd moet worden voor verwarring bij het publiek; 

O., dat mitsdien, wat er zij van het „verwateren" van 
geïntimeerdes merk, geen feiten zijn gesteld of komen 
vast te staan die een onrechtmatig handelen van appel
lante jegens geïntimeerde opleveren, zodat ook deze grief 
opgaat; 

O., dat de zesde grief wederom geen behandeling be
hoeft in verband met het vooroverwogene; 

O., dat geïntimeerde, incidenteel in beroep gekomen, 
als grief heeft aangevoerd dat de President ten onrechte 
geen overeenstemming in hoofdzaak tussen de merken 
heeft aangenomen, — doch het Hof dit oordeel van de 
President onderschrijft, nu de beide merken in hun geheel 
beschouwd niets dan een hond (bij incidenteel appellante 
een onderdeel van haar merk) gemeen hebben, terwijl 
de wederzijdse honden weinig gelijkenis vertonen en 
bovendien de afbeelding van een hond in merken voor 
hondenvoer algemeen voorkomt; 

O., dat de grief dus moet worden verworpen; 
O., dat mitsdien het vonnis van de President niet in 

stand kan blijven; 
RECHTDOENDE IN KORT GEDING IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt het vonnis van de President der Arrondis
sementsrechtbank te Dordrecht van 8 juni 1966, waarvan 
beroep; 

En opnieuw rechtdoende: 
Weigert de gevraagde voorzieningen; enz. 

Nr 27. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
24 juni 1964. 

(afb. Chinese mansfiguur) 
President: Mr E. Zorab; 

Raden: Mrs S. H. Sieperda en R. Prins. 

SAINT BRAND 

(nr 118.468 nationaal) 
(oudere inschrijving) 

Vervolg van Hoge Raad, 30 december 1963, B.I.E. 
1964, nr 87 met noot S.B., N.J. 1965, nr 286 met noot 
H.B. 

Art. 10, lid 1, aanhef en onder a Merkenwet. 
De beide „Chinezen" merken van partijen, ieder bevat

tende de afbeelding van een Chinese mansfiguur en daar
boven in kapitale letters op één regel gedrukt de tekst 
SAINT BRAND respectievelijk SIEW ONG BRAND, stemmen in 
hoofdzaak overeen voor het doorsnee publiek in Neder
land, dat deze waren pleegt te kopen. 

Bij de beoordeling van een verzoek tot nietigverklaring 
van een inschrijving van een merk dient bepalend te zijn 
het gebruik der merken bij verhandeling der waren aan 
dit publiek, ook al zouden de merken thans alleen ge
bruikt worden ter onderscheiding van te exporteren 
waren, omdat blijkens de inschrijving de mogelijkheid van 
gebruik hier te lande bestaat en mede gezien de territo
riale werking der Merkenwet. 

De Coöperatieve Fabriek van Melkproducten te 
Bedum, appellante, gemachtigde Mr E. A. van Nieuwen
hoven Helbach, 

tegen 
N.V. Fabriek van Melkproducten „Nieuw-Holland" te 

Gouda, geïntimeerde, gemachtigde eerst Mr G. H. C. 
Bodenhausen, daarna Mr L. Wichers Hoeth. 

Het Hof, enz. 
Overwegende, dat appellante met betrekking tot het 

te haren name ingeschreven merk, bestaande uit de af
beelding van een Chinese figuur met daarboven de woor
den SIEW ONG BRAND, heeft gesteld dat onder dit merk 
sedert april 1954 regelmatig grote partijen geconden
seerde melk geleverd worden aan afnemers (handelaren) 
in Bangkok (Thailand) en deze stelling nader heeft toe
gelicht, waarbij zij enige bescheiden heeft geproduceerd; 
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O., dat geïntimeerde, het aldus gestelde gebruik niet 
bestrijdende, heeft ontkend dat het aldus gestelde zou zijn 
gebruik van het merk in de zin van artikel 3 lid 1 der 
Merkenwet; 

O., dat het Hof daarop bij zijn beschikking van 17 april 
1963 heeft overwogen dat het door appellante gestelde 
gebruik niet in aanmerking komt voor gebruik in de zin 
van artikel 3 der Merkenwet, zodat appellante haar recht 
op het te haren name ingeschreven merk in kwestie heeft 
verloren door non-usus, en de beschikking waarvan appèl 
heeft bekrachtigd, doch de Hoge Raad der Nederlanden 
bij zijn bovenvermelde beschikking deze beslissing van het 
Hof heeft vernietigd en het geding naar dit Hof heeft 
verwezen teneinde de behandeling daarvan voort te zetten 
met inachtneming van zijn uitspraak; 

O., dat de Hoge Raad daarbij heeft overwogen dat 
appellante tegenover de betwisting door geïntimeerde van 
het door haar — appellante — aan de inschrijving van 
haar merk ontleende vermoeden te haren gunste heeft 
kunnen volstaan met een beroep op daden van gebruik 
hier te lande met betrekking tot het merk als door haar 
gesteld, en het Hof mitsdien ten onrechte geïntimeerde ge
slaagd heeft geacht in het bewijs van haar stelling dat 
appellante het ten processe bedoelde te haren name inge
schreven merk hier te lande niet heeft gebruikt; 

O., dat deze beslissing van de Hoge Raad meebrengt 
dat het door geïntimeerde gevoerde verweer dat appel
lante van het tegengehouden merk, waarin de woorden 
SIEW ONG BRAND voorkomen, in het Koninkrijk nimmer 
werkelijk gebruik heeft gemaakt ter onderscheiding van 
haar waren van die van anderen, althans dit merk ge
durende meer dan drie jaren niet aldus heeft gebruikt, 
ongegrond is bevonden; 

O., dat derhalve thans aan de orde komt het andere 
verweer van geïntimeerde tegen het verzoek van appel
lante, hierin bestaande dat zij — geïntimeerde — betwist 
dat het bestreden merk (waarin de woorden SAINT BRAND 
voorkomen) in hoofdzaak overeenstemt met het voren
bedoelde tegengehouden merk (bevattende de woorden 
SIEW ONG BRAND), althans eerstbedoeld merk met laatst
bedoeld merk zodanig overeenstemt dat verwarring bij 
het publiek ten aanzien van de herkomst der waren zou 
kunnen ontstaan; 

O. omtrent dit verweer: 
dat voorop gesteld dient te worden dat de waren, waar

voor de onderhavige merken van partijen bestemd zijn, 
gelijksoortig zijn; 

dat voorts, ook al zouden de merken thans alleen ge
bruikt worden ter onderscheiding van te exporteren 
waren, blijkens de inschrijving (welke te dien aanzien 
geen beperking inhoudt) de mogelijkheid bestaat dat elk 
dier twee merken gebezigd zal worden ter onderscheiding 
bij het melk en melk- en zuivelproducten kopende publiek 
hier te lande van de waar of waren, waarvoor die merken 
zijn ingeschreven, van die van anderen; 

dat derhalve, mede gezien de territoriale werking der 
Merkenwet, voor de beantwoording van de vraag of het 
verzoek tot nietigverklaring der inschrijving van het be
streden merk op één der aangevoerde gronden van 
artikel 10 der Merkenwet dient te worden ingewilligd, 
bepalend moet zijn het gebruik der merken bij verhan
deling der waren aan het doorsnee publiek in Nederland 
dat waren, als waarvoor de merken zijn ingeschreven, 
pleegt te kopen; 

dat nu, naar 's Hofs oordeel, voor dergelijk publiek de 
merken in hoofdzaak overeenstemmen, zodat één der 
gronden, vermeld in artikel 10 aanhef en sub a der Mer
kenwet aanwezig is; 

dat toch beide merken bevatten de afbeelding van een 
Chinese mansfiguur — tussen welke exotische figuren 
het publiek, vooral wanneer het die merken niet naast 
elkaar ziet, geen verschil zal bemerken, ondanks het feit 

dat bedoelde figuur in het tegengehouden merk geflan
keerd is door een hert en een op een gewei lijkend 
figuurtje en de Chinese figuur in het bestreden merk een 
soort lange staf vasthoudt -—, terwijl in beide merken 
boven de Chinese figuur een uit enkele woorden be
staande tekst, in kapitale letters op één regel gedrukt, 
van welke woorden het laatste BRAND is en het eerste 
met een S begint, welke woorden — voorzover zij bij de 
twee merken verschillend zijn —, ook al moge enige ken
nis van de Engelse taal bij het publiek aanwezig geacht 
worden, te weinig tot het publiek zullen spreken nu het 
vreemde woorden zijn om daardoor de merken van elkaar 
te kunnen onderscheiden, temeer nu de totale lengte der 
beide teksten weinig uiteenloopt; 

dat in elk geval, gezien vorenstaande punten van over
eenstemming, de beide merken zodanig overeenstemmen 
dat gevaar bestaat dat het publiek het bestreden merk als 
een variant van het tegengehouden merk zal beschouwen, 
zodat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der 
waren zou kunnen ontstaan; 

dat mitsdien ook de grond, vermeld in artikel 10 aan
hef en sub b der Merkenwet aanwezig is; 

dat dus het onderhavige verweer (eveneens) faalt; 
O., dat het vorenstaande meebrengt — daarbij 

mede gelet op hetgeen werd overwogen in de voor
noemde beschikking van 9 januari 1963, waarbij de 
grief tegen de beschikking van de Arrondissementsrecht
bank te 's-Gravenhage van 4 juli 1962, waarvan appèl, 
ten dele gegrond werd bevonden — dat laatstvermelde 
beschikking dient te worden vernietigd en het verzoek 
van appellante tot nietig-verklaring van de nationale in
schrijving no. 141.533 ten name van geïntimeerde alsnog 
dient te worden ingewilligd; 

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: 

Vernietigt de beschikking van de Arrondissementsrecht
bank te 's-Gravenhage van 4 juli 1962, waarvan hoger 
beroep; 

EN OPNIEUW BESCHIKKENDE: 

Verklaart nietig de onder no. 141.533 en dagtekening 
1 augustus 1961 in de daartoe hier te lande gehouden 
openbare registers ten name van geïntimeerde verrichte 
nationale inschrijving van het figuurmerk, afbeelding 
Chinese figuur met daarboven de woorden SAINT BRAND, 
voor de waar gecondenseerde melk. 

Nr 28. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste Kamer, 14 oktober 1957. 

(Fanta) 
President: Mr M. Ch. de Jong; Rechters: Mrs J. H. 

Wagener en J. M. Polak. 

Art. 10, lid 1 sub b Merkenwet. 
Geen gevaar voor verwarring bij het publiek omtrent 

de herkomst der waren door het merk Fanta voor cho
coladerepen naast het merk Fanta voor limonades en 
andere alcoholvrije dranken, omdat — gelijk van alge
mene bekendheid is bij het te dezen in aanmerking komen
de publiek — chocoladerepen niet vervaardigd plegen te 
worden door fabrikanten van limonades en andere alco
holvrije dranken. 

(Na ingesteld hoger beroep is deze zaak door partijen 
geschikt — Red.) 

De Amerikaanse vennootschap „The Coca-Cola Ex
port Corporation" te Wilmington, Verenigde Staten van 
Amerika, verzoekster, gemachtigde Mr G. H. C. Boden-
hausen, 

tegen 
C. J. van Houten & Zoon N.V. te Weesp, verweerster, 

gemachtigde Mr C. Croon. 
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Nr 29. President Arrondissements-Rechtbank te 
Amsterdam, 25 juni 1968. 

(Mr U. W. H. Stheeman) 
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(verboden kenteken) 

(ouder kenteken) 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. 
Beide kentekens treffen door een gestyleerde verbeel

ding van een hoeveelheid wol het oog van het kopende 
publiek zodanig, dat het in de waan kan worden gebracht 
dat de door de ,,Chaine d'arti laine" verhandelde wol 
steeds valt onder de kwaliteitswaarborg van eiseres. 

De Stichting Internationaal Wol Secretariaat (I.W.S.) 
Nederland te Amsterdam, eiseres, procureur Mr A. E. du 
Perron, advocaat Mr J. A. van Arkel, 

tegen 

1. Jan de Jong te Nieuwendam, gemeente Amsterdam 
handelende onder de naam Firma Jan de Jong, en 

2. de naamloze vennootschap N.V. Inkoopcombinatie 
„Samen Sterk" te Breda, gedaagden, procureur Mr M. M. 
G. Th. de Kort. 

De President, enz. 

dat eiseres heeft gesteld en gevorderd: 

1) Aangezien eiseres, ter verwezenlijking van haar 
doel om hier te lande de afzet van wol te bevorderen, 
op uitgebreide schaal propaganda maakt voor het gebruik 
van waren, die zijn vervaardigd uit zuiver scheerwol en 
voldoen aan de eisen, die door haar voor de samenstel
ling van dergelijke waren zijn vastgesteld; 

2) Aangezien eiseres vorenbedoelde propaganda voert 
onder gebruikmaking van een daartoe door haar hier te 
lande geïntroduceerd kenteken, welk kenteken op 3 april 
1964 onder no 151.270 ten name van eiseres is inge
schreven in het in artikel 5 der Merkenwet bedoelde regis
ter en welk kenteken hier te lande alom bekend staat als 
het „Wolmerk", als hoedanig dat teken hierna zal worden 
aangeduid; 

3) Aangezien eiseres aan gegadigden, die daartoe in 
aanmerking komen, de gelegenheid biedt om op door haar 
te bepalen voorwaarden de toestemming te verwerven om 
het Wolmerk te gebruiken en aldus kenbaar te maken, dat 
de van hen afkomstige producten uit zuiver scheerwol 

bestaan en voldoen aan de eisen, die door eiseres ten 
aanzien van de samenstelling van dergelijke producten 
worden gesteld; 

4) Aangezien de voorwaarden, waarop eiseres aan 
daartoe in aanmerking komende gegadigden de toestem
ming tot het gebruik van het Wolmerk verleent, onder 
meer voor de verkrijger van de toestemming de verplich
tingen inhoudt om het Wolmerk uitsluitend aan te bren
gen op, dan wel anderszins te gebruiken in verband met 
waren, die aan de door eiseres voor het gebruik van het 
Wolmerk gestelde eisen van samenstelling voldoen en 
om zich te onderwerpen aan de controle, die regelmatig 
door of vanwege eiseres met betrekking tot de samen
stelling van die waren wordt uitgeoefend; 

5. Aangezien zowel door de grote frequentie, waarin 
het Wolmerk met toestemming van eiseres hier te lande 
voor uit zuiver scheerwol vervaardigde producten wordt 
gebruikt, als door de zorg en nauwlettendheid, waarmede 
eiseres dit gebruik op zijn richtigheid controleert, het 
Wolmerk bij het publiek hier te lande grote bekendheid 
en groot vertrouwen heeft gewonnen als garantiemerk 
voor uit zuiver scheerwol vervaardigde producten; 

6) Aangezien gedaagde sub 1 behoort tot die speciale 
groep van bij gedaagde sub 2 aangesloten leden, die zich 
onder meer bezighouden met de handel in breiwol en 
gedaagde sub 1 zich als zodanig sinds kort bedient van de 
onderscheidingstekens, die gedaagde sub 2 aan haar tot 
evengenoemde groep behorende leden onlangs ten ge-
bruike heeft voorgeschreven, althans ten behoeve van 
haar tot die groep behorende leden heeft doen ontwerpen 
en heeft geïntroduceerd; 

7) Aangezien de in de voorgaande alinea bedoelde 
onderscheidingstekens blijkens een desbetreffende in het 
blad Textilia no 1869 d.d. 16 maart 1968 verschenen aan
kondiging bestaan uit de ter aanduiding van die groep 
bestemde „nieuwe naam", luidende „Chaïne d'Arti Laine" 
en uit een „beeldmerk", bestaande uit de voorstelling van 
een cirkel, opgevuld met vanuit het middelpunt uitgaande 
afwisselend wit zwart gekleurde gelijkvormig gebogen 
strepen, welk „beeldmerk" kennelijk is bestemd om aan 
te geven, dat de gebruikers ervan behoren tot de bewuste 
groep van bij gedaagde sub 2 aangesloten leden; 

8) Aangezien gedaagde sub 1 van vorenbedoelde on
derscheidingstekens aldus gebruik maakt, dat zij de eta-
lageruit van haar winkel met vorenbedoeld „nieuwe 
naam" en vorenbedoeld „beeldmerk" heeft voorzien; 

9) Aangezien het voormelde „beeldmerk" zodanige 
gelijkenis vertoont met het Wolmerk, dat te verwachten 
valt, dat het publiek dat „beeldmerk" met het Wolmerk 
zal verwarren, althans dat het publiek dat beeldmerk voor 
een variant van het Wolmerk zal aanzien, of zodanig 
ander verband tussen dat beeldmerk en het Wolmerk zal 
leggen, dat het in strijd met de waarheid de indruk krijgt, 
dat gedaagde sub 1 handel drijft in producten, die vol
doen aan de eisen, die door eiseres voor producten van 
zuiver scheerwol worden gesteld en die producten door 
eiseres als zodanig zijn onderzocht en accoord bevonden; 

10) Aangezien mitsdien het gebruik door gedaagde 
sub 1 van bedoeld „beeldmerk" jegens eiseres is onrecht
matig, immers door dat gebruik bij het publiek verwar
ring wordt gesticht ten aanzien van de aard en samen
stelling der door gedaagde sub 1 verhandelde waren, al
thans afbreuk wordt gedaan aan het vertrouwen, dat het 
Wolmerk als garantiemerk voor door eiseres op hun 
samenstelling gecontroleerde waren van zuiver scheerwol 
geniet en het door eiseres onder het Wolmerk opgebouw
de controlesysteem doorbreekt en verstoort, terwijl ge
daagde sub 1 door het gebruik van het bewuste „beeld
merk" tevens profiteert van en aanhaakt aan de bekend
heid en reputatie van het Wolmerk; 



Blz. 100 BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E EIGENDOM, Nr 3 17 maart 1969 

11) Aangezien gedaagde sub 2 door aan haar daartoe 
in aanmerking komende leden het gebruik van het be
wuste „beeldmerk" voor te schrijven, althans dat „beeld
merk" te hunnen behoeve te hebben doen ontwerpen en 
te introduceren, het gebruik van dat „beeldmerk" door 
haar leden uitlokt, althans mogelijk maakt en bevordert 
en dusdoende ook zelf jegens eiseres handelt onrecht
matig; 

12) Aangezien gedaagden door hun voormelde han
delingen eiseres schade berokkenen, onder meer bestaan
de uit aantasting van de betekenis, het gezag en het onder
scheidingsvermogen van het Wolmerk als garantiemerk 
voor producten van zuiver scheerwol, welke schade zal 
toenemen naarmate de handelingen van gedaagden voort
duren, terwijl gedaagde sub 2 naar aanleiding van de 
desbetreffende door en namens eiseres gedane sommaties 
heeft geweigerd het gebruik van vorenbedoeld „beeld
merk" door de bij haar aangesloten leden te doen be
ëindigen; 

13) Aangezien derhalve eiseres recht en belang heeft, 
dat door een onverwijlde voorziening verdere jegens haar 
onrechtmtatige handelingen worden voorkomen; enz. 

Overwegende dat gedaagden ter afwering van eiseres-
ses vordering hebben aangevoerd: 

dat, terwijl het merk van eiseres is een kwaliteitsmerk 
of waarborgmerk, gedaagden zich bedienen van een deel
name- of groepsmerk; dat gedaagde sub. 2 inkoopt voor 
gedaagde sub. 1 en de, tot dusver twintig andere „scha
kels" van de „Chaïne d'Arti Laine"; dat eiseres zelf geen 
wol verkoopt maar een reclameorganisatie is en thans om
vat 9400 fabrikanten in 28 landen die licentie hebben 
verkregen het kwaliteitsmerk te voeren; dat eiseresses 
merk is een afbeelding van een allerdaags product dat 
niet kan worden gemonopoliceerd; dat anders dan bij 
eiseres de wolvorm bij gedaagden rond is; dat het merk 
van gedaagden ook uitvoeriger is, immers ook het doek is 
afgebeeld waarop het handwerk wordt uitgeoefend, en 
bovendien een deftige tekst omvat, die een gewone Ne
derlander niet kan lezen; dat met het groepsmerk van 
gedaagden geen herinneringsbeeld wordt opgeroepen; dat 
eiseres de standing verkoopt van de goede wol en de 
„chaïne" de standing van haar zaken, dat de „chaïne" 
ook wol verkoopt voorzien van het waarborgsmerk van 
eiseres; dat verwarring niet behoeft te worden gevreesd; 

O. dat de merken of kentekens van partijen in het ge
ding zijn gebracht; 

O. dat ter zitting is gebleken, dat de de „chaïne" vor
mende winkeliers het gewraakte kenteken gebruiken op 
hun étalageruit zowel als op hun verpakkingsmateriaal; 

O. dat vergelijking van het kwaliteitskenteken van 
eiseres met het groepskenteken van de „chaïne" Ons tot 
het oordeel leiden, dat, in weerwil van onmiskenbare, 
door gedaagden aangegeven verschillen, beide kentekens 
door een gestyleerde verbeelding van een hoeveelheid wol 
het oog van het kopend publiek zodanig treffen dat het 
in de waan kan worden gebracht, dat de door de „chaïne 
d'Arti laine" verhandelde wol steeds valt onder de kwali
teitswaarborg vanwege eiseres; dat aldus de „chaïne", het 
gewraakte kenteken voerende, afbreuk doet aan het effect 
van de activiteit van eiseres en te haren opzichte in strijd 
handelt met de haar in het maatschappelijk verkeer pas
sende zorgvuldigheid; 

dat Wij daarin voldoende reden vinden de gevraagde 
voorziening, hoedanige voorziening uitvoerbaarverklaring 
bij voorraad naar haar aard insluit, te verlenen; 

RECHTDOENDE: 

Verbieden gedaagde sub. 1 om veertien dagen na de 
betekening van dit vonnis op enigerlei wijze voor of in 
verband met zijn bedrijf, of de daarin te verhandelen 
waren, gebruik te maken van het in het 7e punt van de 
dagvaarding bedoelde en omschreven kenteken, zulks op 

straffe van verbeurte van een dwangsom aan eiseres van 
f 1.000,— (EEN DUIZEND GULDEN) voor elke dag en elke 
maal dat hij voormeld verbod of enig gedeelte daarvan 
mocht overtreden; 

Verbieden gedaagde sub. 2 om onverwijld na de be
tekening van dit vonnis aan de bij haar aangesloten leden 
het gebruik van vorenbedoeld kenteken, voor of in ver
band met hun bedrijf of de daarin te verhandelen waren, 
voor te schrijven of mogelijk te maken, zulks op straffe 
van verbeurte van een dwangsom aan eiseres van 
f 1.000,— (EEN DUIZEND GULDEN) voor elke dag of elke 
maal dat gedaagde sub. 2 voormeld verbod, of enig ge
deelte daarvan, mocht overtreden; 

Bevelen gedaagde sub. 2 om binnen acht dagen na de 
betekening van dit vonnis alle bij haar aangesloten leden 
schriftelijke instructie te geven ieder gebruik van het 
eerder bedoelde kenteken onverwijld te staken en gestaakt 
te houden en aan eiseres een afschrift van die instructie 
toe te zenden, zulks op straffe van verbeurte van een 
dwangsom aan eiseres van f5.000,— (VIJF DUIZEND 
GULDEN) voor elke dag dat gedaagde sub. 2 in gebreke 
mocht blijven aan voormeld bevel, of een onderdeel daar
van, te voldoen; 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
Weigeren het meer of anders gevorderde; enz. 

Nr 30. President Arrondissements-Rechtbank te 's-Her-
togenbosch, 14 november 1968. 

(broodtrommel) 

(Dr H. L. M. Kramer) 

(nagebootste broodtrommel) 

Art. 10, aanhef en onder 10e Auteurswet. 
Een broodtrommel is een typisch gebruiksvoorwerp, 

waarvan men niet gemakkelijk zal aannemen, dat zij een 
niet slechts doelmatige, doch tevens aesthetische gedaante 
heeft, waarin doelmatigheid en schoonheid harmonieus 
zijn verenigd. 

De broodtrommels met een klepdeksel van eiseres zijn 
geen werken van op nijverheid toegepaste kunst. 

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. 
De broodtrommel nr 1827 van eiseres vertoont vier 

specifieke en opvallende kenmerken, die haar onder
scheidend vermogen verlenen, niet van overwegend be
lang zijn voor de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van 
dergelijke broodtrommels en technisch anders mogelijk 
zijn. 

Gedaagde heeft in haar broodtrommel die kenmerken 
van de broodtrommel van eiseres geheel overgenomen, 
waardoor er een frappante gelijkenis tussen die beide 
trommels is ontstaan en verwarring uitermate gemakkelijk 
moet kunnen vóórkomen. Daarom heeft gedaagde de 
broodtrommel nr 1827 van eiseres onrechtmatiglijk slaafs 
nagebootst. 
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De naamloze vennootschap Van Elderen's Metaal-
warenfabriek Brabantia N.V. te Aalst, eiseres, procureur 
Mr G. L. J. H. Jurgens, advocaat Mr Th. Limperg, 

tegen 
1. De naamloze vennootschap Metaalindustrie P. van 

Leegte N.V. te Hapert, gemeente Hoogeloon, gedaagde, 
procureur Mr K. J. M. Witlox, advocaat Mr J. van 
Anken; 

2. De naamloze vennootschap N.V. Verkoopkantoor 
Eindhovense Metaalindustrie V.E.M, te Hapert, gemeen
te Hoogeloon, gedaagde, niet verschenen. 

De President, enz. 
Overwegende, dat tussen partijen vaststaat: dat eiseres, 

die een metaalwarenfabriek exploiteert, onder andere de 
broodtrommels met een klepdeksel aan de voorzijde ver
vaardigt, die afgebeeld staan op het bij de dagvaarding 
behorende vouwblad onder de nrs. 1825 t/m 1828, en 
waarvan ter terechtzitting een exemplaar is geproduceerd 
volgens het nummer 1827, welk exemplaar geheel in 
glanzend metaal is uitgevoerd; dat, blijkens de door eise
res overgelegde werktekeningen, de betreffende brood
trommels — die reeds enkele jaren eerder in ontwikkeling 
waren genomen — begin 1964 tot stand zijn gekomen en 
op de markt gebracht; dat eiseres het model van de be
treffende broodtrommels — die door speciaal opgeleide 
industriële ontwerpers zijn uitgedacht en in 1967 zijn 
onderscheiden met de „Gulden Vorm" — heeft gedepo
neerd, zowel bij het Instituut voor Industriële Vorm
geving te Amsterdam, als bij de Bureaux internationaux 
réunis pour la protection de la propriété intellectuelle 
(BIRPI) te Genève; dat gedaagde onlangs, door bemid
deling van de V.E.M., en onder andere ten behoeve van 
Vroom en Dreesmann, een serie metaalglanzende brood
trommels met een klepdeksel heeft gefabriceerd en op de 
markt gebracht, die enige gelijkenis vertonen met eiseres-
ses broodtrommels, en speciaal het nummer 1827, welke 
broodtrommels de laatste tijd worden aangeprezen in het 
advertentieblad van Vroom en Dreesmann, het zg. „Ven-
dorama"; en dat ook van gedaagdes broodtrommels een 
exemplaar ter terechtzitting is geproduceerd; 

O., dat eiseres thans stelt, dat gedaagde, door te han
delen als zojuist omschreven, primair inbreuk maakt op 
eiseresses auteursrecht op haar broodtrommels, die moe
ten worden beschouwd als werken van op nijverheid 
toegepaste kunst volgens artikel 10 lid 10 van de Auteurs
wet, en subsidiair eiseresses broodtrommels slaafs na
bootst en daardoor verwarring bij het publiek sticht, op 
welke gronden eiseres vordert, dat Wij gedaagde zullen 
verbieden, om eiseresses broodtrommels, en speciaal haar 
broodtrommel no. 1827, nog langer na te maken; 

O., dat gedaagde eiseresses vordering betwist, en pri
mair aanvoert, dat de onderhavige broodtrommels niet 
onder de Auteurswet vallen en geen werken zijn van op 
nijverheid toegepaste kunst, en subsidiair, dat de betref
fende broodtrommels technisch niet anders kunnen wor
den gemaakt en niet origineel zijn, en gedaagdes brood
trommel voorzover dat mogelijk en nodig is voldoende 
afwijkt van die van eiseres; 

O., dat nu allereerst de vraag moet worden beant
woord, of eiseresses broodtrommels inderdaad werken 
zijn van op nijverheid toegepaste kunst, en aanspraak 
kunnen maken op auteursrechtelijke bescherming; dat 
broodtrommels een louter praktische betekenis als be
waarplaats hebben, meestal in de keuken staan, gewoon
lijk worden weggeborgen in kasten of laden, en op die 
wijze geen rol plegen te spelen bij de kunstzinnig ver
antwoorde vormgeving, of bij de verfraaiing van het in
terieur van een woning; dat men van dergelijke typische 
gebruiksvoorwerpen niet gemakkelijk zal aannemen, dat 
zij een niet slechts doelmatige, doch tevens aesthetische 

gedaante hebben, waarin doelmatigheid en schoonheid 
harmonieus zijn verenigd; dat Wij niet willen uitsluiten, 
dat broodtrommels wel eens een echt artistieke vorm
geving kunnen hebben, doch Wij, aan de hand van de 
bezichtiging van eiseresses broodtrommels, niet tot de 
overtuiging gekomen zijn, dat dit uitzonderingsgeval zich 
hier voordoet; dat Wij wel kunnen toegeven, dat eiseres
ses broodtrommels goed gevormd zijn en een smaakvolle 
indruk maken, doch het tenslotte slechts gaat om een
voudige, rechthoekige parallelopipeda, met trapezium
vormige zijvlakken waarin de eisen van de functionaliteit 
zijn blijven overheersen, en die geen oorspronkelijke ar
tistieke conceptie verraden; 

dat eiseresses broodtrommels nu wel bekroond zijn met 
de onderscheiding van de „Gulden Vorm", en het model 
daarvan gedeponeerd is bij het Instituut voor Industriële 
Vormgeving, en bij de „BIRPI", doch een en ander niet 
beslissend is, en aan Ons aanvankelijk oordeel niets ver
andert; waaruit volgt, dat Wij eiseresses broodtrommels 
niet als werken van op nijverheid toegepaste kunst be
schouwen, weshalve eiseresses vordering niet kan worden 
toegewezen op de eerste door haar aangevoerde grond; 

O., dat thans aan de orde moet komen, of gedaagde 
eiseresses broodtrommels, en speciaal de trommel no. 
1827, slaafs heeft nagebootst; 

O., dat gedaagde in deze heeft aangevoerd, dat zowel 
het formaat van de litigieuze broodtrommels (bij eiseres 
44 x 25 x 18, en bij gedaagde iets minder), als hun naar 
beneden openklappende klepdeksels aan de voorzijde, 
elementair zijn voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid 
van dergelijke producten, die de weekend-voorraad van 
± 2i brood voor het gemiddelde gezin moeten kunnen 
bevatten, en die in de moderne keukens in laden moeten 
kunnen worden weggezet; 

dat gedaagde bovendien heeft aangevoerd — en ook 
gestaafd door de overlegging van een exemplaar van het 
vakblad: „Gemengde Branche" d.d. 7 juli 1963, waarin 
een zg. EGAM-broodtrommel staat afgebeeld —•, dat 
broodtrommels van het onderhavige formaat en met een 
klepdeksel reeds vóór eiseresses broodtrommels op de 
markt gebracht zijn; dat een en ander zeer aannemelijk 
voorkomt, en door eiseres niet serieus is betwist; en dat 
Wij deswege van oordeel zijn, dat aan gedaagde niet kan 
worden verweten, dat hij broodtrommels met klepdeksels 
vervaardigt, die ongeveer het formaat van eiseresses 
broodtrommels hebben, aangezien het een ieder vrijstaat 
aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke 
deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, en eiseres voor 
het betreffende product ook geen prioriteit heeft; 

O., dat het voorgaande evenwel niet de conclusie recht
vaardigt, dat gedaagde vrijuit moet gaan, aangezien het 
immers nog altijd mogelijk is, dat eiseresses broodtrom
mels, binnen het geheel van de betreffende soort brood
trommels, toch, door de speciale wijze, waarop zij de 
algemene vorm daarvan verwezenlijkt hebben, een duide
lijk eigen gezicht vertonen, en gedaagde, door aan haar 
broodtrommels onnodig teveel van dat eigen gezicht van 
eiseresses broodtrommels mee te geven, en daardoor on
nodig verwarringsgevaar te stichten en/of te vergroten, 
onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld; 

O. omtrent deze laatste kwestie: dat Wij, na verge
lijking van eiseresses broodtrommel no. 1827, gedaagdes 
trommel, en de afgebeelde EGAM-trommel, tot de be
vinding gekomen zijn, dat eiseresses trommel de navol
gende specifieke en opvallende kenmerken vertoont: 
1) eiseresses broodtrommel is in principe geheel vlak en 
glad met afgeronde hoeken, doch de zijwanden van die 
trommel zijn enigszins naar binnen verzonken, en zo zijn 
rondom die zijwanden scherpe uitstekende randen ont
staan; 2) eiseresses broodtrommel is geheel in glanzend 
metaal uitgevoerd, doch de betreffende randen aan de 
zijwanden zijn afgedicht met rondom verlopende zwarte 
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plastic-afdekkingsringen, hetgeen een aangename con
trastwerking geeft; 3) eiseresses klepdeksel aan de voor
zijde volhardt niet in zijn gesloten stand door een vast-
zetinrichting, inklemming of iets dergelijks, doch doordat 
dat deksel enigszins achterover helt en zo op de boven
zijde van de trommel rust; en 4) eiseresses klepdeksel 
kan niet worden geopend middels een handvat of iets der
gelijks, doch is aan de bovenzijde in zijn geheel naar 
voren omgebogen, waardoor een richel is ontstaan, die 
men kan vastpakken om zo de trommel te openen; dat 
deze kenmerken — waarvan Wij moeten aannemen, dat 
eiseres ze het eerst aan haar trommels heeft gegeven — 
Ons inziens aan eiseresses broodtrommels onderscheidend 
vermogen verlenen, en Wij ook niet kunnen inzien, dat 
een en ander van overwegend belang is voor de deugde
lijkheid en bruikbaarheid van dergelijke broodtrommels 
en technisch niet anders mogelijk; waaruit volgt, dat ge
daagde, om verwarringsgevaar tussen de litigieuze brood
trommels te voorkomen of te beperken, hier, voorzover 
redelijkerwijze mogelijk en nodig, een andere weg had 
moeten inslaan, toen hij zijn eigen broodtrommel ont
wierp; 

O., dat de bezichtiging van gedaagdes broodtrommel 
Ons evenwel heeft geleerd, dat gedaagde de bovenge
noemde kenmerken van eiseresses broodtrommel no. 1827 
geheel heeft overgenomen, waardoor een frappante ge
lijkenis tussen die beide trommels is ontstaan, en verwar
ring van die trommels uitermate gemakkelijk moet kun
nen voorkomen, tenzij men heel goed geïnformeerd is of 
uitkijkt, zoals dat niet mag worden verwacht van het 
kopende publiek; en dat deze uitgesproken gelijkenis en 
dat grote verwarringsgevaar temeer blijken, nu, naar 
eiseres onweersproken heeft aangetoond, in de „Vendo-
rama" van oktober 1968, op blz. 57, gedaagdes brood
trommel te koop wordt aangeboden, doch eiseresses 
broodtrommel is afgebeeld, hetgeen erop wijst, hetzij dat 
zelfs Vroom en Dreesmann beide trommels met elkaar 
verwart, hetzij dat men daar het onderscheid tussen beide 
trommels zo gering acht, dat men denkt dat het publiek 
het verschil niet zal opmerken; 

O., dat Wij op grond van laatstgenoemde overwegingen 
tot de slotsom gekomen zijn, dat gedaagde inderdaad 
eiseresses broodtrommels, en speciaal het nummer 1827, 
onrechtmatiglijk slaafs heeft nagebootst, weshalve eiseres
ses vordering — waarvan de spoedeisendheid Ons vol
doende gebleken is — voor toewijzing gereedligt, met 
dien verstande, dat Wij betekening van Ons vonnis zullen 
voorschrijven, en geen termen vinden om de gevraagde 
uitvoerbaarheid op de minuut toe te staan; 

O., dat gedaagde weliswaar nog op enige verschilpun
ten tussen de beide litigieuze broodtrommels gewezen 
heeft, doch deze kleine verschillen in materiaal, vorm
geving, montage, uitvoering en maatgeving Ons inziens 
van ondergeschikte betekenis zijn, zeker nu eiseres, blij
kens het aan de dagvaarding gehechte vouwblad, tevens 
trommels met luchtribben in de zijwanden fabriceert, 
weshalve een en ander redelijkerwijs niet voldoende is, 
om de frappante gelijkenis tussen de litigieuze broodtrom
mels ook maar enigermate op te heffen; 

Overwegende, dat in de zaak tussen eiseres en ge
daagde sub 1 die gedaagde verwezen moet worden in de 
kosten, enz. 

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN: 

In kort geding: 
In de zaak tegen de gedaagde sub I, de naamloze ven

nootschap Metaalindustrie P. van der Leegte N.V.: 
Veroordelen gedaagde, om, na betekening van dit von

nis, de vervaardiging en het in het verkeer brengen van 
broodtrommels, die een slaafse nabootsing zijn van de 
litigieuze broodtrommels, van eiseres, te staken en nim
mer meer te hervatten; 

zulks op verbeurte van een dwangsom aan eiseres van 
f750,— (zeven honderd en vijftig gulden), voor elke 
broodtrommel, die zij in strijd met deze veroordeling 
vervaardigt en/of in het verkeer brengt; 

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor
raad; 

Wijzen af het meer of anders gevorderde; en: 
Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, aan 

de zijde van eiseres tot heden begroot op f 274,38; enz. 

Nr 31. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 
4 september 1967. 

Voorzitter: Drs C. M. van Battum; 
Buitengewone leden: Mr J. J. de Reede en Prof. 

Dr H. J. den Hertog. 

Art. 24, lid 2 Octrooiwet. 
Dit artikel bevat het voorschrift dat van de besluiten 

der Aanvraagafdeling tot niet geheel openbaarmaking 
van de aanvrage aan de aanvrager kennis wordt gegeven 
onder opgave van de gronden waarop het besluit steunt. 

De bedoelde kennisgeving moet melding maken van 
de overwegingen die tezamen in de lijn van de door de 
Aanvraagafdeling gevolgde gedachtengang tot het ge
nomen besluit hebben gevoerd. De Aanvraagafdeling is 
niet verplicht daarnaast een oordeel uit te spreken over 
de juistheid van de door aanvrager aangevoerde argumen
ten die de door de Aanvraagafdeling als doorslaggevend 
beschouwde gronden niet aantasten. x) 

Art. 1 Octrooiwet. 
Het betoog van aanvraagster ter verdediging van de 

inventiviteit van haar voorstel heeft de Afdeling van Be
roep niet kunnen overtuigen. x) 

Beslissing nr 8741/art. 24A Octrooiwet inzake octrooi
aanvrage nr 000.000. 

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; 
Gezien de stukken; 
Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van haar 

octrooigemachtigde Drs E. J. Mebius; 
Overwegende, dat aanvraagster tijdig in beroep is ge

komen van de beschikking van de Aanvraagafdeling dd. 
24 maart 1966, waarbij tot niet-openbaarmaking van de 
aanvrage werd besloten; enz. 

dat gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de 
Afdeling van Beroep van 10 april 1967 het standpunt van 
zijn lastgeefster nader mondeling heeft toegelicht en ver
dedigd; 

Overwegende dienaangaande: 
dat in de door de Aanvraagafdeling beoordeelde en 

voor de Afdeling van Beroep ongewijzigd gehandhaafde 
conclusies uitsluitende rechten worden gevraagd voor het 
volgende: enz. 

dat aanvraagster er in beroep in de eerste plaats op 
heeft gewezen, dat de Aanvraagafdeling in haar beschik
king geheel voorbij is gegaan aan de destijds door haar 
bij monde van haar gemachtigde ter zitting van de Aan
vraagafdeling naar voren gebrachte argumenten en dat 
mitsdien de beslissing van de Aanvraagafdeling niet of 
niet voldoende met redenen is omkleed; 

dat aanvraagster de Afdeling van Beroep derhalve 
heeft verzocht om, mocht zij deze grief gegrond achten, 
de aanvrage voor verdere behandeling terug te verwijzen 
naar de Aanvraagafdeling; 

dat aanvraagster afgezien van deze grief, in beroep 
heeft betoogd, dat de bereiding van [een bepaalde stof] 
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voor de deskundige op dit gebied niet zo voor de hand 
heeft gelegen als de Aanvraagafdeling heeft doen voor
komen; 

dat aanvraagster zich hiertoe heeft beroepen op een 
tweetal publikaties van X, die geldt als een specialist op 
het speciale gebied van de bereiding van [bepaalde] deri
vaten, aldus aanvraagster; 

dat aanvraagster in dit verband allereerst heeft ge
wezen op een artikel van X in daterend van 1957, 
dat wil zeggen enige jaren na de publikatie van het Duitse 
octrooischrift 000.000, waarin deze auteur een weinig 
aanbevelenswaardige methode beschrijft voor de berei
ding van zonder uit te gaan van het ; 

dat aanvraagster er vervolgens op heeft gewezen dat 
dezelfde auteur drie jaar later een nieuwe, eveneens 
weinig aanlokkelijke methode heeft gepubliceerd om zo
doende de opbrengst van 17% van de eerder door hem 
beschreven werkwijze te verhogen tot 50%, een opbrengst 
die nog altijd aanzienlijk lager is dan die welke volgens 
de werkwijze van de onderhavige aanvrage wordt ver
kregen, aldus aanvraagster; 

dat aanvraagster dan ook het inventieve karakter van 
haar voorstel in beroep heeft staande gehouden; 

dat het in artikel 24, lid 2 van de Octrooiwet vervatte 
voorschrift dat van de besluiten van de Aanvraagafdeling 
strekkende tot niet geheel openbaarmaking van de aan
vrage aan de aanvrager moet kennis worden gegeven 
onder opgave van de gronden, waarop het besluit berust, 
aldus moet worden begrepen, dat de bedoelde kennis
geving melding moet maken van de overwegingen die 
tezamen in de lijn van de door de Aanvraagafdeling ge
volgde gedachtengang tot het genomen besluit hebben 
gevoerd; 

dat de door de Aanvraagafdeling inzake de thans bij 
de Afdeling van Beroep aanhangige octrooiaanvrage aan 
de aanvraagster gezonden kennisgeving aan bovenaange-
haald wettelijk voorschrift, opgevat in de zin, zoals dit 
overeenkomstig het hiervoren overwogene moet worden 
verstaan, geheel voldoet, daar toch deze kennisgeving een 
samenstel van overwegingen bevat, welke — de al of 
niet juistheid van de daar ter sprake gebrachte feiten en 
de daaraan verbonden gevolgtrekkingen buiten beschou
wing gelaten — in ieder geval een sluitende argumen
tering opleveren van het standpunt waarop de Aanvraag
afdeling zich bij het nemen van haar besluit heeft gesteld; 

dat de grief van aanvraagster als zou de door de 
Aanvraagafdeling aan aanvraagster gezonden kennis
geving van het besluit tot niet-openbaarmaking niet of 
althans niet voldoende gemotiveerd zijn geweest, naar het 
oordeel van de Afdeling van Beroep dan ook als onjuist 
van de hand moet worden gewezen, welk oordeel niet 
anders zou luiden, indien overeenkomstig de door aan
vraagster in haar memorie van grieven geuite klacht 
wordt aangenomen, dat de Aanvraagafdeling geen of 
weinig aandacht heeft besteed aan door aanvraagster ter 
vergadering van de Aanvraagafdeling naar voren ge
brachte argumenten; 

dat immers, gelijk hierboven werd opgemerkt, aan het 
voorschrift van art. 24 lid 2 van de Octrooiwet is voldaan, 
wanneer de kennisgeving aan de aanvrager de gronden 
vermeldt, welke de Aanvraagafdeling voldoende achtte 
om tot haar besluit te komen en nergens op de Aanvraag
afdeling de verplichting wordt gelegd daarnaast nog een 
oordeel uit te spreken over de juistheid van door aan
vraagster aangevoerde argumenten, die, gezien in het 
licht van de door de Aanvraagafdeling als doorslaggevend 
beschouwde gronden, deze niet vermogen aan te tasten; 

dat voorts het betoog van aanvraagster ter verdediging 
van de inventiviteit van haar voorstel de Afdeling van 
Beroep niet heeft kunnen overtuigen; 

dat immers X blijkens zijn artikelen in en 
voor het produkt van de onderhavige aanvrage een aantal 

synthesen heeft voorgesteld die anders zijn dan die waar
van in het Duitse octrooischrift 000.000 sprake is; 

dat de deskundige op het gebied door de publikaties 
van X dan ook niet zal worden weerhouden te onderzoe
ken of de werkwijze volgens het Duitse octrooischrift 
000.000 volgens welke , niet evenzo — — tot 
het gewenste eindprodukt voert; 

dat dit Duitse octrooischrift immers niet beperkt is tot 
de omzettingen volgens de voorbeelden t.w , doch 
zich ook uitstrekt tot de omzetting van het ; enz. 

[Het voorgaande wordt met toestemming van aan
vraagster gepubliceerd (Red.).] 

1) Te hoge invenüviteitseis. 
Ter zitting gaf de Aanvraagafdeling als haar oordeel dat 

de werkwijze ter bereiding van de stof Y niet inventief was, 
gezien een octrooischrift 000. De gemachtigde van aanvrager 
stelde hiertegenover, dat de werkwijze toch niet zo voor de 
hand lag als het de Aanvraagafdeling scheen, omdat een 
bekende specialist op dit gebied, A, twee jaar na het ver
schijnen van het octrooischrift 000 met een bereiding van de 
stof Y was gekomen, die slechts een opbrengst gaf van 17 % 
en nog drie jaar daarna met een bereiding met een opbrengst 
van 50 %, d.w.z. ver beneden de opbrengst verkregen met de 
werkwijze volgens de octrooiaanvrage. 

De Aanvraagafdeling negeerde in haar beslissing dit argu
ment volkomen, want zweeg er volledig over. De Aanvraag
afdeling laat hiermede na het argument van de octrooige
machtigde te ontzenuwen. Het valt daarom naar mijn mening 
te betreuren, dat de Afdeling van Beroep dit niet-ingaan op de 
argumenten van de gemachtigde goedkeurt en van oordeel is, 
dat een Aanvraagafdeling ermede kan volstaan alleen haar 
eigen gedachtengang, waarop de afwijzing van de octrooiaan
vrage moet volgen, weer te geven zonder in te gaan op het 
verweer. 

Zou de Aanvraagafdeling ingegaan zijn op het verweer, dan 
had zij dienen aan te geven, waarom een specialist A niet op 
de aangevraagde werkwijze was gekomen, doch veel slechtere 
bereidingswijzen aangaf. 

De bereidingswijze bestond hierin, dat men uitgaande van 
een stof X in een drietal trappen 1, 2 en 3 de stof Y bereidde. 
Het octrooischrift 000 noemde de bereiding van Y niet, ging 
niet uit van stof X, maar gaf, uitgaande van een soortgelijke 
stof, de stappen 1 en 2 aan, doch niet de stap 3. 

Een deskundige, die nu in de literatuur de bekende be
reidingswijzen van Y wil opzoeken, had dus het octrooischrift 
000 niet gevonden, omdat daarin geen sprake is van de stof Y. 
Dit is de gerede verklaring, waarom de specialist A de 
methode van de aanvrage niet vond (Vgl. noot onder de be
slissing Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 17 december 1960, 
B.I.E. 1961, nr51,blz. 117). 

De Vooronderzoeker echter kende de bereiding, waarbij 
uitgaande van X door de stappen 1, 2 en 3, de stof Y werd 
verkregen en ging nu zoeken, waar de stappen 1, 2 en 3 te 
vinden waren, waarbij hij het octrooischrift 000 met de 
stappen 1 en 2 vond. M.a.w. een deskundige had niet op 
grond van het octrooischrift 000 de aangevraagde bereidings
wijze gevonden, doch omgekeerd op grond van de in de 
octrooiaanvrage neergelegde bereidingswijze was het mogelijk 
gebleken het octrooischrift 000 aan te halen. 

De Afdeling van Beroep stelt hier slechts tegenover, dat 
een deskundige op dit gebied door de publicaties van de 
specialist A niet zal worden weerhouden te onderzoeken, of 
de werkwijze volgens het octrooischrift 000 tot het gewenste 
eindproduct Y voert en daarbij niet toe te passen de in dit 
octrooischrift 000 genoemde stoffen, doch een stof, waartoe 
dit octrooischrift zich ook „uitstrekt", waarop dan de stappen 
1 en 2 uit dit octrooischrift worden toegepast, terwijl het 
daarna „vanzelfsprekend" is stap 3 nog toe te passen. 

Dit lijkt mij een voorbeeld van de extreem hoge en dus 
te hoge inventiviteitseis, die thans maar al te veel door de 
Afdeling van Beroep wordt gesteld. 

DAV. 
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M E D E D E L I N G E N 

Gehouden vergadering van de Vereniging voor 
industriële eigendom. 

Tijdens de op 25 februari j.1. gehouden Algemene 
Ledenvergadering van de Vereniging voor Industriële 
Eigendom hield de Heer Mr W. NEERVOORT een voor
dracht over de „Harmonisatie van Octrooirecht binnen 
het kader van de Raad van Europa te Straatsburg". 

De Heer NEERVOORT begon zijn voordracht met een 
korte bespreking van de structuur en werkwijze van de 
Raad van Europa. Een van de vele comité's werkzaam in 
het kader van de Raad van Europa is het Comité d'Ex-
perts en matière de brevets. De werkzaamheden van dit 
comité hebben geleid tot een drietal conventies bekend 
als 

a. de formaliteitenconventie (1953) 
b. de conventie betreffende een internationale clas

sificatie (1954) 
c. de conventie tot eenmaking van enkele punten van 

materieel recht (1963). 
Het opstellen van de internationale classificatie inge

volge de conventie ad b heeft in 1968 zijn beslag ge
kregen. Voor deze classificatie bestaat ook belangstelling 
bij landen niet behorende tot de Raad van Europa, onder 
meer bij de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten van Ame
rika en Japan. 

Ten aanzien van de beide andere conventies is gebleken, 
dat er een behoefte bestond eensdeels aan uitbreiding met 
een aantal nog niet geregelde onderwerpen en anderdeels 
aan wijziging van een aantal bestaande formaliteiten, die 
in de weg stonden aan modernisering en mechanisering 
van administraties. Voor al deze onderwerpen zijn nu 
door de Werkgroep, ingesteld door het voornoemde 
Comité d'Experts, artikelen ontworpen. Het ligt in de be
doeling, deze artikelen voorzover zij van zuiver materieel-
rechtelijke aard zijn, onder te brengen in een of meer 
protocollen bij de bestaande conventie ad c. De overige 
artikelen van zuiver formeel en gemengd formeel-mate-
rieelrechtelijk karakter zouden het onderwerp moeten 
vormen van een nieuwe conventie met een uitvoerings
reglement. 

Het Comité d'Experts heeft vooralsnog over deze 
nieuwe artikelen nog geen beslissing willen nemen, aan
gezien het mogelijk is, dat de ontwikkeling van het zgn. 
PCT-plan van de BIRPI noopt tot het aanbrengen van 
wijzigingen. 

Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz mit den erganzen-
den Vorschriften, begründet von Dr GEORG BENKARD t , 
Bundesrichter, fortgeführt von Dr HANS BOCK, Bun-
desrichter a.D. en Dr OTTO LÖSCHER, WERNER BALL-
HAUS und Dr KARL BRUCHHAUSEN, allen Bundesrichter. 
Beck'sche Kurz-Kommentare Band 4. 

München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhand-
lung, 1969, vijfde, geheel opnieuw bewerkte 
en uitgebreide druk, 2133 blz. Prijs gebon
den DM 138,—. 
(Bibliotheek Octrooiraad nr AA 1246.) 

Dr GEORG BENKARD, raadsheer in het Westduitse 
Bondsgerechtshof, heeft destijds een commentaar op de 
Duitse octrooiwet en gebruiksmodellenwet geschreven, 
getiteld Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz. Na zijn 
overlijden in 1955 hebben andere raadsheren in het ge
noemde hof nieuwe drukken van de commentaar bewerkt. 
Onlangs is de vijfde druk verschenen, bezorgd door Dr 
HANS BOCK, Dr OTTO LÖSCHER, WERNER BALLHAUS en 
Dr KARL BRUCHHAUSEN. 

Vervolgens ging Mr NEERVOORT uitvoerig in op de 
inhoud van de verschillende ontworpen artikelen. 

Een levendige discussie volgend op de inleiding van 
Mr NEERVOORT getuigde van de belangstelling, waarmede 
de aanwezigen de inleider hebben gevolgd. 

Mr Ir L. B. CHAVANNES, secretaris. 

Internationale samenwerking inzake octrooien. 

Besluit van de Internationale Kamer van Koophandel. 

COMMISSION POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA 
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

(Réunion du 31 octobre 1968) 

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE 
BREVETS D'lNVENTION 

Résolution adoptée par la Commission. 

La Chambre de Commerce Internationale tenant 
compte du développement de la recherche et des investis-
sements importants qu'elle exige, reaffirme son point de 
vue que seule une protection adequate des inventions sera 
en mesure de f avoriser 1'expansion économique et, par la, 
Ie niveau de vie de la population. 

Etant donné Ie nombre croissant des demandes de 
brevets et les difficultés d'ordre administratif et financier 
qui en résultent, aussi bien pour les administrations natio-
nales que pour les milieux industriels, la C.C.I. se pro-
nonce en faveur d'une collaboration aussi étroite que pos-
sible entre les Etants dans Ie domaine des procédures 
d'octroi de brevets. 

La C.C.I. se félicite a eet égard des efforts entrepris 
par les Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection 
de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), en vue de simpli-
fier les procédures de demandes de brevets, dans Ie cadre 
de son plan de coopération technique en matière de 
brevets. 

La C.C.I. continuera de collaborer, dans toute la 
mesure de ses possibilités, avec les BIRPI, afin de mettre 
au point un arrangement donnant satisfaction aussi bien 
aux administrations nationales de la propriété industrielle 
qu'aux milieux économiques intéresses. 

Document No.450/305 (Original) 
13.XI.1968 — jr 

Deze vijfde druk begint met de volledige tekst van de 
Westduitse octrooiwet en de Westduitse gebruiksmodel
lenwet. De daarop volgende inleiding behandelt eerst de 
historische ontwikkeling en geeft daarna een overzicht 
van het materiële octrooi- en gebruiksmodellenrecht, een 
overzicht van de procedure en de instanties in het octrooi
en gebruiksmodellenrecht, een schematische uiteenzetting 
van de nieuwe octrooiverleningsprocedure en een kort 
overzicht van het internationale octrooirecht. 

Vervolgens wordt de tekst van elk artikel van de oc
trooiwet en de gebruiksmodellenwet herhaald en telkens 
voorzien van een toelichting van de hoofdzaken in over
zichtelijke vorm en eenvoudige stijl, met verwijzingen 
naar de rechtspraak van het Bondsgerechtshof, het 
Bondsoctrooihof en de Duitse octrooiraad, en naar de lit
teratuur. De commentaar is voornamelijk voor de prak
tijk bestemd en bevat daarom geen uitvoerige weten
schappelijke en theoretische uiteenzettingen. De wet op 
de uitvindingen van werknemers en het octrooigemachtig
den-reglement worden niet behandeld. 

B O E K A A N K O N D I G I N G E N 
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De Westduitse octrooiwet is door de wet van 4 sep
tember 1967 ingrijpend gewijzigd (uitgesteld vooronder
zoek van octrooi-aanvragen, automatische terinzageleg-
ging van alle octrooi-aanvragen en afschaffing van het 
verbod van stof bescherming). De bewerkers van de vijfde 
druk van het boek van BENKARD hebben deze wijzigingen 
uitvoerig behandeld. 

Het uitgebreide aanhangsel (blz. 1751-2050) bevat 
vijftig reglementen en verordeningen tot uitvoering van 
de octrooiwet en de gebruiksmodellenwet, en internatio
nale overeenkomsten. Het boek eindigt met een uitvoerig 
zakenregister (blz. 2051-2090). 

's-Gravenhage, 12 februari 1969. 
v. D. Z. 

The Patents Acts 1949-1961 with a Commentary by The 
Chartered Institute of Patents Agents, tweede druk, 
met het eerste supplement. 

Londen, Sweet & Maxwell Ltd. 1968, 377 
blz. Prijs £ 5 5 s. 

De eerste druk van dit boek verscheen kort nadat de 
Britse Octrooiwet 1949 op 1 januari 1950 van kracht 
werd. Daarom had het daarin gegeven commentaar op 
de nieuwe wet in hoofdzaak betrekking op de wijzigingen 
in de octrooiwetgeving die met deze wet in werking 
traden. Sindsdien heeft men met de nieuwe wet veel 
ervaring opgedaan. Het valt dan ook niet te verwonderen, 
dat toen de eerste druk was uitverkocht, door het Be
stuur van het Chartered Institute of Patent Agents werd 
besloten een geheel nieuw bewerkte uitgave te doen uit
komen. 

In deze tweede druk wordt de Patents Act 1949-1961 
artikelsgewijs besproken. 

Elk wetsartikel is volledig afgedrukt, waarna er com
mentaar op geleverd wordt onder referentie aan beslis
singen die voor het grootste gedeelte zijn gepubliceerd in 
Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases. Daarna 
volgen gewoonlijk nog praktische wenken, die zijn ge
baseerd op de ervaring van leden van het Chartered In
stitute en daarom zeer waardevol zijn. 

Aan het bezwaar dat deze wijze van behandelen een 
vrij gedetailleerde kennis van de Britse Octrooiwet voor
onderstelt om de weg te kunnen vinden in dit boek, welke 
gedetailleerde kennis in de regel bij een buitenlands ge
bruiker zal ontbreken, wordt tegemoetgekomen door een 
zakenregister. Dit register van trefwoorden maakt deze 
uitgave goed toegankelijk voor iedere vakgenoot die 
nader geïnformeerd wenst te worden over de wetsregels 
en de jurisprudentie inzake een bepaald onderdeel van de 
Britse octrooiwetgeving. 

La propriété industriellc 1968. 

1. Inleiding. 

Voor de opzet van deze, uitsluitend refererende be
spreking zij verwezen naar de daarvoor in B.I.E. 1967, 
blz. 41 gegeven verantwoording; voor de indeling mede 
naar £. / .£. 1968, blz. 45 sub 1. 

2. Unions Internationales. 

Deze rubriek zal voor de doorsnee-lezer van B.I.E., 
dunkt mij, de minst interessante zijn. Zij getuigt door 

Aan het einde van het boek zijn alle thans geldende 
„Patent Rules", bijgewerkt tot en met 31 december 1967, 
alsmede de standaardformulieren, waarvan bij indiening 
van octrooiaanvragen, bezwaarschriften e.d. gebruik 
moet worden gemaakt, opgenomen. 

Dit alles draagt ertoe bij, dat dit boek een schat van 
gegevens bevat, waaruit een ieder, die met de behandeling 
van Britse octrooiaanvragen of de hantering van rechten, 
voortvloeiende uit Britse octrooien, rechtstreeks of in
direct te maken heeft, naar hartelust kan putten. 

De bedoeling is het boek up to date te houden door 
regelmatige uitgaven van supplementen. Het eerste sup
plement, waarin de jurisprudentie is bijgewerkt tot 
14 augustus 1968, is gelijktijdig met de tweede druk uit
gegeven. 

De uitgave is goed verzorgd en de prijs is — de vrij 
bescheiden oplaag van werken als deze in aanmerking ge
nomen - zeer redelijk te achten. 

's-Gravenhage, 12 februari 1969. 
L. W. KOOY. 

Dr WILHELM HARTGEN, Warenzeichengesetz. Kommen-
tar. 

Keulen, Carl Heymanns Verlag K.G., 1968, 
8°, 567 blz. Prijs DM 65,—. 

In Duitsland is, vooruitlopende op een algehele her
ziening van de nog uit 1874 daterende en sedertdien her
haaldelijk gewijzigde Merkenwet, in 1968 een wetswij
ziging tot stand gekomen, die o.m. voorziet in een verval 
van het merkrecht wegens een niet te rechtvaardigen niet-
gebruik van het merk gedurende vijf jaren. In de praktijk 
genoten niet-gebruikte maar wèl ingeschreven merken 
van de Duitse rechter hoe langer hoe minder bescher
ming, zodat genoemde wijziging is te zien als een beves
tiging en normalisering van de bestaande jurisprudentie. 
Het onderhavige commentaar van de Senatsprasident a.D. 
HARTGEN gaat aan deze wijziging in het Duitse systeem 
uiteraard niet voorbij. Het bevat na een inleiding een 
artikelsgewijs commentaar, dat weer is onderverdeeld in 
hoofdstukken, paragrafen en „Randziffer", zodat de in
druk wordt verkregen, dat alle vraagstukken van het 
Duitse merkenrecht (en dat zijn er, getuige de overvloe
dige jurisprudentie, heel wat ) in beknopte vorm behan
deld zijn. Wetsteksten en een uitvoerig trefwoordenregis
ter zijn bijgevoegd. Dit laatste verwijst helaas niet naar de 
bladzijden, maar naar de letters der delen en de (niet 
doorlopende) cijfers der paragrafen en onderparagrafen, 
hetgeen het opzoeken niet vergemakkelijkt. 

Amsterdam, 6 februari 1969. 
L. WlCHERS HOETH. 

middel van een stroom van mededelingen, verslagen, 
nota's, e t c , van het drukke leven in de steeds specialis-
tischer wordende brouwerij van het internationale recht 
betreffende de industriële en intellectuele eigendom. Voor 
een deskundige ongetwijfeld instructief en boeiend (maar 
voor dezulken dient deze bespreking natuurlijk niet), 
voor buitenstaanders evenwel schier niet meer te volgen. 
Ik volsta dan ook met slechts enkele punten. 

Het BIRPI-plan voor internationale samenwerking op 
het gebied van octrooien (het zgn. PCT-plan), waarvan 
ik ook vorige jaren reeds melding maakte {B.I.E. 1968, 

T I J D S C H R I F T B E S P R E K I N G 
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blz. 45, sub 4) 1 ) , is op basis van vele vergaderingen en 
besprekingen verder ontwikkeld: de laatste versie, die in 
december jl. door een Comité d'Experts is besproken, 
treft men aan op blz. 240 ev. 

Verder zij van deze rubriek nog gewezen op het verslag 
van de BIRPI over het eerste jaar, waarin de Merken-
overeenkomst van Nice is toegepast: blz. 250 ev.; en op 
de (door Nederland ondertekende) tekst van de Over
eenkomst van Locarno betreffende een internationale 
classificatie van tekeningen en modellen van nijverheid 
en het daarbij behorende, immers de beraadslagingen 
samenvattende rapport van de Nederlandse Rapporteur 
Général, PHAF: blz. 319 ev. 2) 

3. Algemene Problemen: octrooirecht. 

In de rubriek „Etudes Générales" treft men op blz. 221 
ev. een — vooral tegen de achtergrond van de „weste
lijke" discussies rond de know-how 3) interessante — 
beschouwing van G. PALOS, die — in hoofdzaak op basis 
van het Hongaarse recht — de vraag bespreekt, of en in 
hoeverre het, klaarblijkelijk in hoofdzaak 4) in de „socia
listische landen" 5) bekende rechtsbegrip: „innovation" 
(= verbetering op technisch gebied, die niet absoluut 
nieuw behoeft te zijn en (dan) ook niet tot een absoluut 
recht leidt) tot het recht op de industriële eigendom be
hoort. Hij analyseert daartoe vooreerst het begrip „in
novation", schetst deszelfs belang voor de industriële ont
wikkeling en vergelijkt het dan enerzijds met het octrooi
recht en anderzijds met de know-how. De gestelde vraag 
beantwoordt hij bevestigend. 

4. Algemene Problemen: geographische herkomstaan
duidingen. 

In dezelfde rubriek „Etudes Générales" (blz. 114 ev.) 
heeft A. DEVLETIAN onder de titel „La protection des ap
pellations d'origine et des indications de provenance" 
een vervolg gepubliceerd van zijn eerder (1956 en 1957) 
verschenen studie over evengenoemd onderwerp 6 ) , zulks 
ten einde een overzicht te geven van de sindsdien op dit 
gebied geboekte, niet onbelangrijke vooruitgang. 

Schrijver schetst deze vooruitgang op vier gebieden, dat 
van de multilaterale verdragen — waarbij hij uiteraard 
vooral aandacht wijdt aan de sinds 25 september 1966, 
zij het nog slechts tussen een beperkt aantal staten in 
werking zijnde Overeenkomst van Lissabon —, dat van 
de bilaterale verdragen — waarbij hij speciaal ingaat op 
het Frans/Duitse verdrag van 8 maart 1960 {Prop. Ind. 
1960, blz. 203) —, dat van de nationale wetgevingen, 
waarvan hij een, uiteraard niet uitputtende opsomming 
geeft en, ten slotte, dat van de administratieve en rech
terlijke beslissingen, waarin hij een greep uit de (rijke) 
jurisprudentie doet. 

5. Nationale Wetgevingen: 

A. O c t r o o i r e c h t . 

Op blz. 71 ev. vindt men de tekst van de nieuwe (per 
1 januari jl. in werking getreden) Franse Octrooiwet d.d. 
2 januari 1968, direct (blz. 80 ev.) gevolgd door een be-

!) Vgl. daaromtrent laatstelijk: HAZELZET, B.I.E. 1968, 
blz. 235 ev. 

2) De tekst is ook gepubliceerd in B.I.E. 1968, blz. 263 ev. 
3) Vgl. HENRIQUEZ, B.I.E. 1969, blz. 6 ev. 
4) Volgens schrijver zouden ook Nederlandse staatsbedrij

ven een dergelijke notie hanteren (ideeën-bus?). 
5) Voor Roemeens recht vgl. de tekst van de op blz. 271 ev. 

afgedrukte wet. 
e) Vgl. daarover óók: ULMER, Unlauterer Wettbewerb, 

Band I, E.W.G., no. 228 ev., alwaar in no. 229 opmerkingen 
t.a.v. het ten onzent weinig, maar in Frankrijk en in inter
nationale discussies zeer gebruikelijke onderscheid tussen 
„appellation d'origine" ( = herkomstaanduiding) en „indi-
cation de provenance" ( = oorsprongbenaming). 

schouwing van F. SAVIGNON, die helder en concies de 
hoofdpunten van de nieuwe wet belicht en met name 
telkens wijst op de belangrijke mate van overeenstemming 
met het Europees Verdrag van Straatsburg van 1963. 7) 

Hetzelfde, bijzonder prettige systeem van publicatie 
van de tekst van de wet gevolgd door een uiteraard korte, 
beschouwing, waarin de voornaamste nova worden aan
gestipt en toegelicht, is gevolgd t.a.v. de Duitse Octrooi-
wet: de (volledige) tekst vindt men op blz. 130 ev., de 
toelichtende beschouwing van de hand van A. KRIEGER 
op blz. 150 ev. 

Op blz. 168 ev. treft men de tekst (en) van de op 
1 januari 1968 in werking getreden, in vergaande mate 
geharmoniseerde octrooiwetten van de vier Scandinavi
sche landen {Denemarken, Finland, Noorwegen en 
Zweden), wederom gevolgd door een toelichtend artikel, 
dat werd geschreven door G. BORGGARD. 

Het Roemeense „Décret concernant les inventions, les 
innovations et les rationalisations" d.d. 8 september 1967, 
waarmede de publicatie van de Oosteuropese Octrooiwet
ten wordt voortgezet, vindt men op blz. 270 ev. 

De Rwandeesche Octrooiwet van 25 februari 1963 met 
bijbehorend ministerieel besluit is gepubliceerd op blz. 
296 ev. 

B. M e r k e n r e c h t . 
De tekst van de nieuwe, per 29 juni 1968 in werking 

getreden Roemeense merkenwet is afgedrukt op blz. 278 
ev., terwijl men op blz. 284 ev. een beschouwing van 
E. HOLBAN over deze wet aantreft, waarin deze beknopt, 
maar duidelijk de hoofdzaken van de nieuwe regeling uit
eenzet. 

De Rwandeesche merkenwet van 25 februari 1963 met 
bijbehorend ministerieel besluit is gepubliceerd op blz. 
298 ev. 

C. K w e k e r s r e c h t . 
Een Franse vertaling van onze Zaaizaad- en Plantgoed-

wet (wet van 6 oktober 1966, S. 455; Ned. Wetgeving B., 
III D., no. 21) vindt men op blz. 206 ev. 8) 

D. T e k e n i n g e n e n M o d e l l e n . 

De Zuidafrikaanse Tekeningen- en Modellenwet 1967 
is afgedrukt op blz. 225 ev. Helaas is niet vermeld, of en 
zo ja, wanneer deze wet in werking is getreden. 

De in Rwande geldende wet op Tekeningen en Model
len vindt men op blz. 299; blijkbaar heeft deze jonge 
Afrikaanse staat zich op één dag van een heel corpus juris 
op het gebied van de industriële eigendom voorzien. 

E. O n g e o o r l o o f d e C o n c u r r e n t i e . 
H. BERGQUIST heeft aan de recente, min of meer uni

forme Scandinavische ontwerpen voor een wet op de on
geoorloofde mededinging — waarvan men de teksten op 
blz. 196 ev. vindt — een uitstekend overzichtsartikel ge
wijd (blz. 189 ev. ) . 9 ) 

Het valt buiten het bestek van deze bespreking uit
voerig op deze in verschillende opzichten interessante 
ontwerpen in te gaan, maar op enkele, in verband met de 
ontwikkelingen op internationaal en op nationaal gebied 
saillante punten zij toch gewezen. Zo vooreerst daarop, 
dat (ook) aan deze ontwerpen de moderne gedachte ten 
grondslag ligt, dat de regels m.b.t. de ongeoorloofde con-

7) Vgl. over deze wet óók: HENRIQUEZ, B.I.E. 1968, blz. 
207 ev. 

8) Vgl. over deze wet ook: Onr. Daad VI (MARTENS), 
no. 16. 

9) Zie over het recht m.b.t. de ongeoorloofde mededinging 
in de Scandinavische landen ook: VON EYBEN e.a., Das Recht 
des Unlauteren Wettbewerbs in den Nordischen Landern 
(1967), besproken door WICHERS HOETH, B.I.E. 1968, blz. 
107. 
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currentie niet slechts de belangen van de concurrerende 
producenten en handelaren, maar óók die der consumen
ten dienen te beschermen. En voorts, dat — vooral de 
Zweden hebben daarop de nadruk gelegd — de ontwer
pen zich in hoofdzaak richten tegen oneerlijke en onbe
hoorlijke concurrentie; het recentelijk ten onzent ont
wikkelde begrip „onordelijke" concurrentie vindt in deze 
Scandinavische ontwerpen geen parallel.10) 

F. A l g e m e e n . 
In Brazilië heeft men een „Code de la propriété in-

dustrielle" ingevoerd (wet van 28 februari 1967), waarin 
(kort gezegd:) octrooi-, merken-, handelsnaam- en slo-
ganrecht zijn geregeld. Men vindt de tekst op blz. 332 ev., 
resp. op blz. 357 ev. Jammer is, dat een toelichtend ar
tikel ontbreekt. 

6. Nationaal Recht. 

In zijn „Lettre de Yougoslavie" (blz. 35 ev.) geeft 
S. PRETNAR hoogleraar aan de universiteit van Ljubljana, 
een overzicht van de stand van de Joegoslavische wet
geving op het gebied van de industriële eigendom in de 
ruimste zin des woords. 

Interessant is, dat en hoe hij daarbij telkens wijst op 
het verband met de eigenaardige markt-ordening, welke 
zich in Joegoslavië heeft ontwikkeld, nadat men de klas
siek-communistische plan-economie heeft prijsgegeven. 
Deze markt-ordening wordt (mede) bepaald door het 
concurrentie-beginsel, zij het dat de deelname aan deze 
„vrije" concurrentie in principe alléén open staat voor de 
zgn. „sujets collectives socialistes". Naast deze binnen
landse tendens tot liberalisatie bestaat, PRETNAR legt daar 
herhaaldelijk nadruk op, een duidelijke tendens tot een 
steeds grotere liberalisatie op internationaal gebied; de 
behoefte van Joegoslavië aan buitenlands kapitaal, welke 
tot het mogelijk maken van vreemde investeringen heeft 
geleid, is daaraan stellig niet vreemd. 

Voor wat betreft de rechten van de auteurs van weten
schappelijke en artistieke werken, resp. van wetenschap
pelijke ontdekkingen en uitvindingen op het gebied der 
techniek, zijn de nieuwe beginselen nog slechts neergelegd 
in een door PRETNAR kort geanalyseerd grondwetsartikel; 
de uitwerking daarvan in, resp. de aanpassing daaraan 
van de octrooi-wetgeving moet nog plaats vinden. 

De uitwerking van resp. de aanpassing aan de liberale 
beginselen heeft op het gebied van het merkenrecht en dat 
van de ongeoorloofde concurrentie al wel plaats gevon
den. Dat het zgn. sociaal-rechtelijke beginsel u ) — 
d.w.z. dat het merkenrecht, resp. het recht m.b.t. de on
geoorloofde concurrentie niet slechts de belangen der 
mededingers, maar óók die van de consumenten bescher
men — daarbij een grote rol speelt, spreekt wel van zelf. 
Op merkenrechtelijk gebied blijkt zulks o.m. bij de 
regeling van de merken-licentie, waarbij een kwaliteits
waarborg is ingebouwd, en de uitgebreide regelingen van 
collectieve merken en controle-merken. 

Wat de bestrijding van de ongeoorloofde mededinging 
betreft zij nog gewezen op het merkwaardige feit, dat een 
aparte, méér uitgewerkte regeling bestaat voor mededin
ging in internationale verhoudingen (blz. 42 ev.). 

Ook in de „lettre de Tchécoslovaquie" (blz. 60 ev.) 
waarin K. NEUMANN een overzicht geeft van de Tsjechi
sche octrooiwetgeving, is voortdurend sprake van de 
eigenaardige spanningen, welke worden veroorzaakt door 

1 0) Vgl. Rapport Commissie Ordelijk Economisch Ver
keer; zie ook Onr. Daad VI (MARTENS), no. 2. 

H) Pretnar wijst er overigens terecht op, dat dit niet een 
typisch „socialistisch" beginsel is: vgl. o.m. ULMER, Unlauterer 
Wetbewerb, Band I. E.W.G., blz. 48 ev.; vgl. voorts hiervoor 
sub 5.E, en zie voor Nederland: Rapport Commissie Ordelijk 
Economisch Verkeer, blz. 20 ev. 

de „socialistische" maatschappij-structuur en de, in 
wezen en van oorsprong typisch individuele rechten van 
een uitvinder. Deze spanningen treden vooral op, door
dien het in de „socialistische" maatschappij-structuur 
ontoelaatbaar is, dat de individuele uitvinder zijn vinding 
zelf exploiteert. De juridieke constructies, welke dienten
gevolge noodzakelijk worden, vindt men in het aange
haalde artikel helder beschreven. 

Ofschoon gepubliceerd in de rubriek „Etudes Géné
rales" (blz. 43 ev.), zij hier melding gemaakt van een 
artikel van de Argentijnse advocaat B. SALOMON, waarin 
onder de titel „L'accession de 1'Argentine a la Convention 
de Paris", eerst een overzicht wordt gegeven van de voor
naamste uitvoeringsregelingen, welke in Argentinië als 
gevolg van de toetreding van dat land per 10 februari 
1967 tot de Unie van Parijs zijn uitgevaardigd, met name 
op octrooirechtelijk gebied — waarbij enkele interessante 
vragen van overgangsrecht i.v.m. art. 4 van het Unie
verdrag ter sprake komen —, en vervolgens in kort be
stek de inhoud van de verschillende verdragsbepalingen 
wordt vergeleken met, resp. wordt gesteld tegenover de 
inhoud van het desbetreffende Argentijnse recht. 12) Op
vallend is, dat de auteur zich daarbij, wat betreft de be
scherming welke dat recht tegen ongeoorloofde concur
rentie biedt, aanmerkelijk pessimistischer uitlaat dan zijn 
confrère ARACAMA-ZORRAQUIN in diens evengeciteerde 
artikel in de vorige jaargang {Prop. Ind. 1967, blz. 257). 

Op blz. 225 ev. geeft A. BRAUN in zijn „Lettre de Bel-
gique" een overzicht van de sinds zijn vorige bericht 
(1964) op het onderwerpelijke terrein in België inge
voerde wettelijke maatregelen, resp. in voorbereiding 
zijnde wettelijke maatregelen — hij betreurt in dit ver
band bitterlijk, dat de beide kamers van de Belgische 
Volksvertegenwoordiging het maar steeds niet eens kun
nen worden over de goedkeuring van de Benelux-mer-
kenovereenkomst —. Bovendien doet hij een greep uit 
de jurisprudentie op het gebied van het octrooirecht, het 
merkenrecht en het recht m.b.t. tekeningen en modellen; 
de rechtspraak op het terrein van de ongeoorloofde mede
dinging bleef tot een volgende „Lettre" bewaard. 

Naar de bescheiden mening van Uw verslaggever, ver
uit de interessante bijdrage tot de rubriek „Lettres de 

" levert BEIER, die op blz. 300 ev., resp. blz. 340 
zéér uitvoerig bericht over de ontwikkeling van de Duitse 
jurisprudentie op het gebied van het merkenrecht, de 
handelsnaam, de herkomstaanduidingen en de ongeoor
loofde mededinging uit de jaren 1962-1966. BEIER merkt 
in zijn inleiding terecht op, dat zijn taak, gezien de grote 
omvang en de diepgang van de Duitse jurisprudentie, 
buitengewoon moeilijk was; voorzover een buitenstaan
der zulks kan beoordelen, geloof ik te mogen zeggen, dat 
hij tegen die moeilijke taak voortreffelijk opgewassen 
blijkt: zijn bijdrage zij ter lezing gaarne aanbevolen! 
Merkwaardig, en, voor wie geneigd is de diepgravende 
Duitse arresten te bewonderen, te denken gevend is, dat 
BEIER de steeds verder gaande verfijningen, welke daarin 
worden aangebracht, (mede met het oog op het streven 
naar eenmaking in Europees verband) uitdrukkelijk be
treurt. 

CÉSAR SEPULVEDA, ten slotte, geeft op blz. 375 ev. in 
zijn „Lettre du Mexique" een korte schets van de stand 
van zaken m.b.t. de industriële eigendom in Mexico. 

's-Gravenhage, 29 januari 1969. 
S. K. MARTENS. 

12) Vgl. daarover ook: Prop. Ind. 1967, blz. 205 ev. en 
blz. 243 ev. 
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