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1.

INLEIDING

Aanleiding en verantwoording

Een gesprek met de heer Bakema, landbouwer in Friesland, vormde de aanleiding
tot het kiezen van het onderhavige onderwerp. Bakema raadpleegde mij over een
geheel andere zaak toen zijn blik viel op een op mijn bureau liggende foto van een
landbouwmachine. Hij vertelde dat hij onlangs een roterende eg had gekocht.
Tijdens zijn vakantie in Italië had hij een goed werkende roterende eg, merk
Superio, gezien. Teruggekeerd in Nederland had hij de firma Voorveld te Vorden
gevraagd of zij deze machine kon importeren.
Voorveld antwoordde dat dat niet mogelijk was wegens octrooirechten van de
firma Dahlia. In Nederland waren alleen roterende eggen van het merk Dahlia te
koop. Bakema had daarop voorgesteld zelf de Superio in Italië te kopen en
Voorveld in te schakelen voor reparaties en de vervanging van de tanden. Bakema
legde mij uit dat de tanden van de roterende eg ieder jaar vanwege slijtage moeten
worden vervangen. Voorveld had Bakema te kennen gegeven dat ook dat tot
problemen met Dahlia zou leiden. Bakema stelde daarop voor Dahlia tanden voor
zijn Superio machine te gebruiken. Voorveld zou die tanden toch immers zonder
problemen kunnen leveren? Voorveld wist op die vraag geen antwoord, doch bood
een fikse korting aan op de Dahlia machine, waarop Bakema besloten had toch
maar die machine te kopen.
Tcen Bakema na zijn aankoop de gebruiksaanwijzing doorlas was hij zeer verrast.
In die gebruiksaanwijzing stond dat de eigenaar van de Dahlia roterende eg het
onderhoud (en reparatie) slechts bij Dahlia dealers mocht doen uitvoeren. Bovendien mochten versleten tanden slechts worden vervangen door originele Dahlia
tanden.
De gebruiksaanwijzing vermeldde dat overtreding van een en ander niet alleen het
verlies van garantie doch ook octrooiinbreuk betekende. Bakema vroeg hoe ik over
dit alles dacht'. Na enig nadenken met name over de octrooirechtelijke aspecten
van het repareren raakte ik geïnteresseerd. In mijn eigen praktijk was ik dit
probleem nooit tegengekomen en in Nederland bleken litteratuur en jurisprudentie
met betrekking tot het onderwerp schaars. Aanvankelijk denkend dat het een
overzichtelijk onderwerp was, dat zich goed leende voor een prcefschrift dat naast
het uitoefenen van de praktijk geschreven moest worden, besloot ik mijn bevindin-
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gen aan het papier toe te vertrouwen. Helaas wist ik toen nog niet dat Lindenmaierz
geschreven had:
'Ob und in wieweit Ausbesserung, Wiederherstellung und Ersatz von Gegenstiinden, die in Beziehung zu einem patentgeschutzten Erzeugnis, zu einer patentgeschutzten Vorrichtung oder Anordnung oder zu einem patentgeschutzten Verfahren
und dessen Erzeugnissen stehen, vom Schutzrecht erfasst werden, war stets eine der
schwierigsten patentrechtlichen Fragen. `

Voor mij is die opmerking in ieder geval juist gebleken. Het onderwerp is allesbehalve overzichtelijk en omvat bij nadere beschouwing vele aspecten van het
octrooirecht.

2.

Repareren

Definitie
Van Dale' geeft als eerste betekenis van het woord repareren: in de oorspronkelijke
staat terugbrengen, herstellen, weer in orde maken.
Reparatiemarkt
Hoewel enerzijds de techniek in staat is gebleken de levensduur van produkten
aanzienlijk te verlengen en anderzijds veel produkten zogenaamde wegwerpartikelen zijn geworden, waarbij reparatie veelal duurder is dan het produkt zelf, blijft
reparatie (en onderhoud) in vele sectoren een economisch zeer belangrijke bedrijvigheid. Dit is vooral het geval bij de duurdere consumentenprodukten; men denke
bijvoorbeeld aan de auto's en aan de audiovisuele apparatuur'. Een zeerbelangrijke
reparatiemarkt wordt ook gevormd door de bedrijfsmatige gebruikers van machines
en andere hulpmiddelen. Men denke daarbij niet alleen aan de roierende eg van
Bakema. Het kan daazbij gaan van de electronica waazvan tegenwoordig ieder
modern kantoor is voorzien tot aan de robots gebruikt onder meer in de automobielindustrie.
Een goede reputatie op het gebied van serviceverlening (waazonder met name zal
worden verstaan het snel en vakkundig verzorgen van onderhoud en repazatie) zal
grote invloed kunnen uitoefenen op de aankoopbeslissing. Dat zal met name het
geval zijn voor produkten waarbij onderhoud en reparatie een belangrijke rol
spelen.
De reparatiemarkt is dikwijls ook voor de verkoper van nieuwe produkten interessant. Hij verdient niet alleen aan de verkoop van de auto, doch is ook verzekerd van
klandizie voor onderhoud en reparatie. De markt voor de bij reparaties gebruikte
reserve-onderdelen is veelal een aantrekkelijke markt omdat de winstmarges hoog
zijn. De verkoper tracht de koper dan ook veelal te binden aan door hem uit te
voeren reparaties en door hem te leveren reserve-onderdelen.
Dit geschiedt nogal eens door het van kracht blijven van de (zogenaamde) garantie
afhankelijk te maken van het doen onderhouden en repazeren (met originele
onderdelen) van het gekochte produkt door de verkoper of diens dealers5.
Het feit dat de repazatiemarkt lucratief is wordt geïllustreerd door de onstuimige
groei van gespecialiseerde uitlaatcentra en vergelijkbare ondernemingen. Voor
hun reparaties maken deze ondernemingen geen gebruik van originele onderdelen.
De benodigde onderdelen worden veelal nagebouwd en zijn daazom goedkoper.
2

Vormen van reparatie
Repareren kan vele vormen aannemen. Het kan variëren van onderhoud (bijvoorbeeld: het vervangen van de bougies; het verversen van olie) tot het vrijwel geheel
opnieuw vervaardigen van het produkt (bijvoorbeeld: de revisie van een motor).
Het heeft echter altijd tot gevolg (aangenomen dat de reparatie gced wordt uitgevoerd) dat de gebruiksduur van het produkt wordt verlengd. Het zal derhalve langer
duren voordat de gebruiker een nieuw gelijksoortig produkt zal aanschaffen. De
betekenis van zo'n verlenging van de gebruiksduur zal ook kunnen variëren.
Enerzijds zullen bepaalde reparaties, waaronder met name het plegen van onderhoud, ertce leiden dat de normale levensduur van het produkt wordt bereikt.
Anderzijds zullen ingrijpende reparaties ertoe kunnen leiden, dat het produkt een
veel langere levensduur heeft dan de normaal voorziene levensduur. Een tussenvorm daarbij zijn de, in veel machines voorkomende, onderdelen die sneller slijten
dan de rest van de machine en tussentijds vervangen moeten worden. Men denke
aan de tanden van de roterende eg, de messen van een snijmachine etc.
3.

Octrooirecht en repareren

Monopolie
Een belangrijk motief voor het verlenen van octrooibescherming is het stimuleren
van het doen van uitvindingen en de openbaarmaking daarvan~.
Het octrooirecht geeft de uitvinder gedurende een zekere tijd een monopolie met
betrekking tot een voortbrengsel of tot een werkwijze en het direkte resultaat van
die werkwijze. Een voor de hand liggende wijze van exploitatie van dat monopolie
(waarbij geen concurrentie behoeft te worden gevreesd van produkten welke
dezelfde uitvinding belichamen) is het (doen) verkopen van de geoctrooieerde
produkten tegen een prijs waarbij octrooiwinst wordt behaald en op die wijze een
beloning voor de uitvinding wordt verkregen.
Reparatie onder het octrooimonopolie
Wanneer de uitvinding betrekking heeft op geoctrooieerde produkten die voor
reparaties in aanmerking komen, zullen dergelijke reparaties van invloed kunnen
zijn op de betekenis van het monopolie van de octrooihouder. Indien het repareren
van geoctrooieerde voortbrengsels alleen door of inet toestemming van de octrooihouder zou kunnen geschieden betekent dat een (soms zeer aanzienlijke) uitbreiding van het aan de octrooihouder gegeven monopolie. De octrooihouder zou in dat
geval over iedere reparatie octrooiwinst kunnen behalen. Een reparatiemonopolie
zou de octrooihouder ook het recht geven om reparatie door derden te verbieden.
Op die wijze zou de octrooihouder, indien hij zelf ook weigert te repareren, de
bezitters van kapotte geoctrooieerde voortbrengselen kunnen dwingen sneller nieuwe geoctrooieerde produkten te kopen. De octrooihouder verkrijgt dan sneller
(weer) volledige octrooiwinst.
Zo'n monopolie zou ook betekenen dat het voor inbreukmakers moeilijker zal zijn
inbreukmakende produkten af te zetten, omdat zij geen service (onderhoud en
reparatie) kunnen garanderen. Dit kan met name een rol spelen bij produkten die
aan de particuliere eindgebruiker worden geleverd, degene derhalve die het produkt
niet in of voor zijn bedrijf gebruikt. In Nederland, evenals in de meeste andere
landen, vallen alleen bedrijfsmatige handelingen onder het monopolie van de
octrooihouder'. De octrooihouder kan derhalve niet optreden tegen het niet-be-
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drijfsmatige gebruik, al aangenomen dat hij dat gebruik zou kunnen opsporen en
effectief bestrijden.
Indien de octrooihouder zich echter tegen het bedrijfsmatig repareren zou kunnen
verzetten, zou de octrooihouder reparatie van dergelijke produkten en daarmede
serviceverlening kunnen tegengaan. Het gevolg daarvan is, dat de inbreukmaker
met ontevreden gebruikers komt te zitten en bovendien, dat de levensduur van het
in strijd met het recht van de octrooihouder op de markt gebrachte produkt niet
wordt verlengd, hetgeen de mogelijkheíd opent dat de eindgebruiker een produkt
koopt dat wèl door of inet toestemming van de octrooihouder op de markt wordt
gebracht.
Aangenomen dat zo'n aankoop nog tijdens de duur van zijn monopolie plaatsvindt
zal daardoor alsnog (enige) octrooiwinst aan de octrooihouder toevloeien. Tegen
reparatie door de particuliere eindgebruiker zelf zal de octrooihouder zich natuurlijk nimmer kunnen verzetten~.
Volledige reparatievrijheid
Volledige repazatievrijheid zal tot gevolg kunnen hebben dat het octrooi van de
octrooihouder minder waard wordt. Het zal niet alleen betekenen dat inbreukmakende produkten zonder toestemming van de octrooihouder kunnen worden gerepareerd, maar ook dat de levensduur van de door of inet toestemming van de
octrooihouder verkochte produkten wordt verlengd, met het gevolg dat gedurende
de beperkte duur van het monopolie minder nieuwe voortbrengsels zullen worden
verkocht. Dit heeft toi gevolg dat de octrooihouder een lagere octrooiwinst en
daardoor een geringere beloning voor zijn uitvinding zal verkrijgen.
Onderdelen
Een geoctrooieerd voortbrengsel zal zoals vele voortbrengselen meestal bestaan uit
een combinatie van verschillende onderdelen.
Soms wordt de term combinatie-uitvinding of combinatie-octrooi gereserveerd
voor die gevallen waarin de uitvinding bestaat uit (en het octrooi verleend is voor)
de combinatie van op zichzelf bekende onderdeleny.
Het spreekt vanzelf dat een octrooi ook kan worden verleend voor een voortbrengsel dat bestaat uit de combinatie van een of ineer bekende onderdelen met een of
meer nieuwe onderdelen. In het navolgende zal gesproken worden over de geoctrooieerde combinatie, waarmee niets anders zal worden bedoeld dan dat het
geoctrooieerde voortbrengsel (of het resultaat van de geoctrooieerde werkwijze)
bestaat uit verschillende onderdelen. Het is niet noodzakelijk dat daarbij ook
sprake is van een combinatie-uitvinding in bovenbedoelde zin. Ook 'combinatieuitvinding` zal hierna niet altijd in bovenbedoelde strikte zin worden gebruikt.
Vervanging onderdeel
Aangezien reparaties, gezien de stijgende kosten van arbeid, in de huidige tijd
steeds meer zullen bestaan uit de vervanging van versleten of kapotte onderdelen
van een produkt, is voor het gekozen onderwerp ook van belang na te gaan in
hoeverre het monopolie van de octrooihouder zich uitstrekt tot dergelijke voor een
reparatie te gebruiken onderdelen. Immers, ook als het repareren (als handeling)
zelf niet onder het monopolie van de octrooihouder valt, zou toch op indirekte ,
wijze een belangrijke controle op het repareren mogelijk blijven, indien de voor
reparaties benodigde vervangingsonderdelen onder het monopolie van de octrooihouder vallen.
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4.

Probleemstelling

Indien iedere reparatie onder het octrooimonopolie valt zal dat een ruime bescherming voor de octrooihouder ten gevolge hebben. Het doen van uitvindingen en het
openbaar maken daarvan zal in dat geval optimaal worden gestimuleerd. De
keerzijde van zo'n ruime bescherming is dat de vrijheid van handel en bedrijf in
dezelfde ruime mate wordt beperkt en - zoals hierboven vermeld - zelfs tot een
aanzienlijke kapitaalvernietiging kan leiden.
Volledige reparatievrijheid daarentegen kan een uitholling van de rechten van de
octrooihouder betekenen en zal derhalve het doen van uitvindingen niet stimuleren.
In het navolgende zal worden nagegaan op welke wijze in Nederland en enkele
andere landen dit dilemma is opgelost en of die oplossing bevredigend is.
5.

Plan van behandeling

Rechtsvergelijking
Telders schreef op 21 juli 1932 in het Leidsch Universiteitsblad:
`[k noemde daarnevens de rechtsvergelijking, die in het Octrooirecht meer dan
elders te pas komt. Omdat, gelijk gezegd, de Octrooiwet (terech[) niet nauwkeurig
aangeeft, hce de begrenzing van ieders recht moet worden gemaakt, de Nederlandsche jurisprudentie op dit stuk schaarsch is en Nederlandsche litteratuur (op Drucker's standaardwerk na) geheel ontbreekt, mceten veel vaker dan op elk ander
gebied der rechtswetenschap buitenlandsche resultaten te hulp worden gercepen. Ik
overdrijf niet als ik zeg, dat er bijna geen octrooiproces is, waarin niet Duitsche,
Engelsche, Amerikaansche en (in veel minder mate) ook Fransche auteurs en
rechtspraak door de pleiters worden geciteerd. Ook in dit opzicht biedt de praktijk
van het octrooirecht dus een belangwekkend aspect. `

Veel is er in de 55 jaar, die verstreken zijn sinds Telders dit schreef, niet veranderd.
Er is een handboek en wel dat van Telders zelf bijgekomen. Het octrooirecht heeft
zich noch in het onderwijs aan de universiteiten, noch in de wetenschap in een
warme belangstelling mogen verheugen en in Nederland komt het slechts zelden
tot werkelijk interessante procedures. Rechtsvergelijking blijft derhalve voor het
oc[rooirecht van groot belang.
Verenigd Koninkrijk, Amerika, Duits[and (Hoofdstuk II, III, IV)
Ik zal derhalve beginnen met enige aandacht te besteden aan de door Telders
genoemde landen te weten: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en
(West-)Duitsland.
Voor het Verenigd Koninkrijk en (West-)Duitsland is gekozen omdat deze landen
veelal als elkaars tegenpolen gezien werden op het gebied van de bescherming van
de octrooihouder en bovendien het Engelse rechtssysteem (Common Law system)
afwijkt van de continentale rechtssystemen. Gedurende het laatste decennium zijn
de octrooiwetten van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland geharmoniseerd onder invloed van onder meer het Europees Octrooiverdrag (E.O. V.)'~ en het
Gemeenschaps-octrooiverdrag (G.O.V.)". Het lijkt derhalve interessant het octrooirecht van de Verenigde Staten, dat niet bij deze harmonisatie is betrokken aan
een vergelijkende bestudering te onderwerpen.
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Bij de behandeling van de verschillende landen zal begonnen worden met enige
summiere algemene opmerkingen. Bij de behandeling van het onderwerp zelf
zullen schrijvers en de jurisprudentie aan de orde komen met de nadruk op de
laatste. De schaarse Amerikaanse litteratuur heeft in het algemeen betrekking op de
voor het onderhavige onderwerp belangrijke beslissingen van de Supreme Court in
ARO I en II'- en zal derhalve bij de behandeling van die beslissingen aan de orde
komen.
Enige algemene opmerkingen over het Nederlandse octrooirecht (Hoofdstuk V)
Na de behandeling van het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Duitsland zullen
enige summiere algemene opmerkingen over het Nederlandse octrooirecht worden
gemaakt terzake van de geschiedenis, de uitleg van octrooien en de uitputting.
Aanvullende werking van art. 1401 (Hoofdstuk VII)
Art. 30 van de Rijksoctrooiwet" somt de handelingen op die aan de octrooihouder
zijn voorbehouden. Repareren wordt daarbij niet uitdrukkelijk genoemd. Dit doet
de vraag rijzen of de oetrooihouder zich ter bescherming van zijn rechten ook op
het gemene recht en in het bijzonder op art. 1401 B.W. kan beroepen. Het
antwoord op die vraag is omstreden en aan die vraag wordt in hoofdstuk VI ruime
aandacht besteed.
Indirekte oetrooiinbreuk; onderdelen (Hoofdstuk VII)

Na een korte opmerking over indirekte octrooiinbreuk in Nederland, zal aandacht
worden besteed aan de octrooirechtelijke `status` van onderdelen van geoctrooieerde combinaties in Nederland, waarbij jurisprudentie en schrijvers aan de orde
zullen komen.

Repareren: jurisprudentie en schrijvers (Hoofdstuk VIII)
In hoofdstuk VIII komen eerst de (schaarse) uitspraken over de octrooirechtelijke
implicaties van het repareren aan de orde en eerst daarna de schrijvers, aangezien
de schrijvers die zich iets uitgebreider met het onderwerp hebben beziggehouden
(met name Jonker) de jurisprudentie (uitgebreid) aan de orde stellen.
Artikel 44A R.O. W. (Hoofdstuk IX)
Ten tijde van het schrijven van het onderhavige proefschrift vond de behandeling
plaats van het wetsontwerp 19131 (R 1295) waarvan het nieuwe art. 44A Octrooiwet deel uitmaakt.
Het desbetreffende artikel regelt voor het eerst in de Octrooiwet bepaalde vormen
van de zogenaamde indirekte octrooiinbreuk. Onder indirekte octrooiinbreuk worden in het algemeen handelingen verstaan die octrooiinbreuk bevorderen althans
tot gevolg hebben, terwijl met de desbetreffende handelingen geen inbreuk wordt
gemaakt op het octrooi. Besproken zal onder meer worden de invloed van deze
wetswijziging met betrekking tot de aanvullende werking van art. 1401, het
verhandelen van voor reparatie benodigde onderdelen en het repareren. Aangezien
het Engelse recht (section. 60 par. 2 van de Patents Act 1977) sinds 1978 en het
Duitse recht (par. 10 Patentgesetz) sinds I 981 overeenkomstige bepalingen kennen
en deze bepalingen gebaseerd zijn op art. 30 Gemeenschapsoctrooiverdrag
(G.O.V.), zullen ook deze bepalingen aan de orde komen.
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Een korte opmerking overgrensoverschrijdend repareren (Hoofdstuk X)
In hoofdstuk X zal een korte opmerking worden gemaakt over internationale
aspecten van het repareren in het octrooirecht.
Een korte opmerking over niet-octrooirechtelijke belemmeringen van de reparatievrijheid (Hoofdstuk XI)
In dit hoofdstuk wordt vluchtig aangestipt dat de reparatievrijheid ook door andere
oorzaken dan octrooirechten kan worden beïnvloed. Dit aanstippen geschiedt om
te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat alleen het octrooirecht van invloed
kan zijn op de reparatievrijheid.
Indelingen (Hoofdstuk XII)
In dit hoofdstuk zal eerst de door Martens voor de reparaties van onderdelen van
geoctrooieerde produkten gemaakte indeling worden besproken, waarna ik heb
getracht zelf enige onderscheidingen aan te brengen.
Slot (Hoofdstuk XIII)
Het resultaat van enkele van die onderscheidingen wordt aan de hand van een
aantal casus in het laatste hoofdstuk behandeld. Vervolgens worden enige conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Tenslotte krijgt de heer Bakema, die de
aanleiding tot dit proefschrift gaf, antwoord.

NoTEN
I. Het hierboven beschrevene en de daarin gencemde (rechts)personen berusten op
de fantasie van de
schrijver. Iedere gelijkenis met bestaande (rechts)personen berust op tceval.
2. Lindenmaier (1952).
3. Groot Woordenbcek der Nederlandse Taal, I le druk.
4. Uit een in 1987 gepubliceerd onderzcek van het Economisch [nstituut
voor het Midden- en
Kleinbedrijf (E.LM.), 'Reparatieservice in de elektrobranche'. blijkt dat dankzij de tcepassing
van
moderne elektronica electronische apparatuur zoals T. V.-toestellen,
videotoestellen en wasmachines steeds meer bedrijfszeker zijn. Toch werd in 1986 in de desbetreffende branche nog
voor 410
miljcen gulden gerepareerd.
Uit de beslissing van de House of Lords in de zaak British Leyland-Armstrong blijkt dat alleen
al in
Engeland de markt voor reserve-onderdelen voor British Leyland auto's jaarlijks 800 miljcen pond
overschrijdt (Fleet Street Reports 1986, p. 229 en hierna p. 28).
5. Zie hierover nader Hoofdstuk XI.
6. Vergelijk Van Nieuwenhoven Helbach (1983), p. 23.
7. In de Verenigde Staten pleegt ook de niet bedrijfsmatige gebruiker inbreuk.
8. Uit het op p. 3 in noot 2 gencemde rapport blijkt dat voor electronische appazatuur
geldt, dat
reparaties steeds ingewikkelder worden en niet meer door de dealer doch veelal door gespecialiseerde reparatiecentra dienen te geschieden. Economisch relevante reparaties door een
particuliere
eindgebruiker zelf zullen dan cwk vrijwel niet voorkomen.
9. Telders-Croon (1946), p. 28 noot 1.
10. Overeenkomst inzake de verlening van Europese octrooien (Europees
Octrooiverdrag) Trb. 1975,
108 en Trb. 1976, 101, zie ook, laatstelijk Trb. 1981, 213.
11. Verdrag betreffende het Europees Octrooi voor de gemeenschappelijke
markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag) Trb. 1976, 103.
12. Hierna p. 49.
13. In het navolgende zal in het algemeen gesproken worden over de Octrooiwet.
Een door de
Nederlandse Oc[rooiraad verleend octrooi heeft gelding voor het gehele Koninkrijk (inclusief het
continentaal plat) en derhalve ook in de Nederlandse Antillen en Aruba. Een door
de Europese
Octrooiraad verleend Europees octrooi waarin ook Nederland is aangewezen is alleen geldig voor
Nederland.
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II.

I.

REPAREREN IN HET OCTROOIRECHT VAN HET
VERENIGD KONINKRIJK

Korte karakteristiek van het Britse octrooirecht

a. Geschiedenis'
De geschiedenis van het Britse octrooirecht is uniek, omdat vanaf de middeleeuwen
sprake is geweest van een ononderbroken ontwikkeling tot de Patents Act 1977
waarbij „the British patent system received the largest culture shock in its history"'.
In het Verenigd Koninkrijk ontstond overigens al vroeg het idee om met behulp van
het geven van monopolies innovatie te stimuleren3. Tweemaal werd tijdens de
Regering van Koningin Elisabeth I(1558-1603) door het parlement een wet
geïntroduceerd om het Monopoly System af te schaffen. Oorspronkelijk was dit
systeem bedoeld om het stichten van nieuwe industrieën te bevorderen doch het
had geleid tot veel misbruik. De Royal Grants werden niet zozeer gebruikt voor het
geven van monopolies voor uitvindingen alswel voor het geven van privileges voor
diensten, die aan de vorst waren bewezen.
In 1624 nam het parlement het Statute of Monopolies aan, waarbij al deze monopolies nietig werden verklaard.
In artikel 6 werd als uitzondering hierop de mogelijkheid gegeven om octrooien te
verlenen voor een periode van 14 jaar voor „any manner of new manufacture within
this realm". Dat octrooi kwam toe aan de „true and first inventor", waaronder
overigens ook werd verstaan degene die als eerste zo'n „manner of new manufacture" uit het buitenland importeerde`'.
Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw begonnen de rechtbanken een voldoende
beschrijving van de uitvinding te eisen. Richard Arkwright's basis octrooi op het
waterframe werd nietig verklaard omdat de beschrijving onvoldoende wass. In
1852 vond een hervorming plaats en werd een registratiesysteem ingevoerd. Dit
leidde echter tot zeer vele octrooien, die in feite nietig waren, hetgeen misbruik in
de hand werkte.
In 1883 werd de jury in octrooizaken afgeschaft en werd de octrooihouder verplicht
in de beschrijving tenminste één conclusie te formuleren waarin de omvang van het
monopolie werd afgebakend. Eerst vanaf 1905 begon de Britse Octrooiraad (daterend uit 1883) octrooiaanvragen op nieuwheid (dus niet op uitvindingshoogte) te
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onderzceken. Tot 1977 brachten volgende wetswijzigingen geen wezenlijke veranderingen.
b. De rechten van de octrooihouder; de uitleg van octrooien
In the Patents Act van 1949 zal men tevergeefs zceken naar een opsomming in de
octrooiwet van de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen. Zo'n opsomming werd eerst bij de Patents Act 1977 (section 60) in de wet opgenomen. Tot dat
tijdstip vindt men zowel in de definitie van een octrooi als ook in het „Royal
Command" duidelijk de hierboven beschreven geschiedenis terug.
Patent werd in de Patents Act van 1949 gedefinieerd als „Letters Patent for an
invention". Letters Patent betekent open brieven (literae patentes). Iedereen kon
deze lezen. Zij werden voorzien van het Great Seal en waren gericht aan alle
onderdanen van het Rijk. Het is de normale vorm waarin men in het Verenigd
Koninkrijk benoemingen vetricht en privileges verleent.
Deze open brief ving aan met de Royal Command, waarmee ieder octrooi werd
verleend. De tekst was te vinden in de Patent Rules`' (het bij de Patents Act van
1949 behorende uitvoeringsbesluit) en luidde als volgt:
„KNOW YE, THEREFORE, that We, of our especial grace, certain knowledge,
and mere motion do by these presents, for Us, our heirs and successors, give and
grant unto the person(s) above named and any successor(s), executor(s), administrator(s) and assign(s) (each and any of whom are hereinafter referred to as the
patentee) our especial licence, full power, sole privilege, and authority, that the
patentee or any agent or licensee of the pa[entee and no others, may subject to the
conditions and provisions prescribed by any statute or order for the time being in
force at all times hereafter during the term of years herein mentioned, make, use,
exercise and vend the saíd invention within our United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, and the Isle of Man, and that the patentee shall have and enjoy
the whole profit and advantage from time to time accruing by reason of the said
invention during the term of sixteen years from the date hereunder written of these
presents: AND to ihe end that [he patentee may have and enjoy the sole use and
excercise and the full benefit of the said invention, We do by these presents for Us,
our heirs and successors, strictly command all our subjects whatscever within our
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Isle of Man, that
they do not at any time during the continuance of the said term either directly or
indirectly make use of or put in practice the said invention, nor in anywise imitate the
same, without the written consent, licence or agreement of the patentee, on pain of
incurring such penalties as may be justly inflicted on such offenders for their
contempt of this our Royal command, and of being answerable to [he patentee
according to the law for damages thereby occasioned."

De bewoordingen waaruit de door de octrooihouder verkregen rechten bleken
waren derhalve te vinden in de Royal Command. Deze rechten waren „to make,
use, exercise and vend said invention". Derden werd verboden om „directly or
indirectly make use of or put in practice the said invention nor in any wise imitate
the same".
De bedoeling van een en ander was dat „the patentee shall have and enjoy the whole
profit and advantage from time to time acctuing by reason of the said invention".
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Bij lezing van het Royal Command krijgt men de indruk dat de woorden van het
Royal Command geen aanleiding gaven tot een beperkte interpretatie van aan de
octrooihouder voorbehouden handelingen. Die indruk is echter onjuist.
Ten tijde van de jury rechtspraak in octrooizaken (vóór 1883) werd de inbreukvraag
nog wel beslist op basis van een „private moral balance". Toen de inbreukvraag in
de handen van de rechter werd gelegd werd, deze „subjected to that nice form of
linquistic inquiry so natural to the Chancery mind"'.
De rechters hadden een aversie tegen monopolies en tezamen met het in 1883
ingevoerde vereiste dat minstens één conclusie moest worden geformuleerd, hadden ondermeer deze oorzaken een volstrekt letterlijke uitleg tot gevolg.
Voortbrengselen die weliswaar gebruik maakten van de uitvindingsgedachte, doch
buiten de letterlijke bewoordingen van de conclusies vielen, werden niet inbreukmakend geacht. Dit werd tot een van de fundamentele regels in het Engelse
octrooirecht. De conclusies waren „fence posts" en geen „guidelines"8 y.
Deze letterlijke benadering vindt ook zijn oorzaak in de traditionele opvatting van
de Engelse rechter dat men de wetstekst letterlijk dient te nemen en niet dient te
zoeken naar de achterliggende bedoeling. Dit leidt eveneens tot een weigering om
lacunes in de wet op te vullen. De gemiddelde Engelse rechter vindt dat het aan het
Parlement is om ongewenste gevolgen van die uitleg door wetgeving weg te
nemen'~.
De reactie van de wetgever hierop is dat deze alles zeer gedetailleerd en zo
duidelijk mogelijk wil regelen. Een en ander gaat zover dat de Engelse wetgever,
die door middel van de Patents Act 1977 aan zijn verplichting wilde voldoen de
Engelse octrooiwet aan te passen aan het Europees Octrooiverdrag (E.O. V. ) en het
Gemeenschapsoctrooiverdrag (G.O.V.), soms meent niet te kunnen volstaan met
het overnemen van de verdragstekst. De Engelse wetgever tracht in zo'n geval door
het opnemen van een meer gedetailleerde bepaling ook de bedoeling van de
verdragstekst in de Engelse octrooiwet vast te leggen. Dat succes niet altijd
verzekerd is spreekt vanzelf". Hoewel men zou verwachten dat de invoering van
de Patents Act 1977 dient te leiden tot het verlaten van de letterlijke interpretatie,
aangezien daarin (in Section 125) is overgenomen art. 69 E.O.V. en het daarbij
behorende protocol, zijn er schrijvers die verdedigen dat art. 69 E.O.V. de
acceptatie van de Engelse „fence-post" rechtspraak inhoudt''-.
c. lmplied license doctrine
Het octrooirecht van het Verenigd Koninkrijk kent niet de uitputtingsleer. Deze
leer zegt dat als het geoctrooieerde produkt door of inet toestemming van de
octrooihouder in het verkeer is gebracht, diens octrooirechten met betrekking [ot
dat produkt zijn uitgeput. Dit betekent dat verdere verkoop, gebruik etc. niet door
de octrooihouder kunnen worden verboden. Aangezien octrooirechten territoriaal
begrensd zijn, wordt in het algemeen aangenomen dat het octrooirecht eerst is
uitgeput, wanneer het geoctrooieerde produkt met toestemming van de octrooihouder in het verkeer is gebracht op het grondgebied waar het octrooi zijn gelding
heeft.
Het Britse octrooirecht heeft de uitputtingsleer nooit gekend. Teneinde te voorko-
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men dat de octrooihouder zijn monopolie kan uitoefenen tegen door hemzelf of inet
zijn toestemming op de markt gebrachte produkten, maakt het Britse recht gebruik
van de „implied license doctrine". Tenzij de octrooihouder uitdrukkelijk anders
bepaalt kan de koper van een door of inet toestemming van de octrooihouder op de
markt gebracht produkt het desbetreffende produkt ongehinderd verder gebruiken
en verkopen, omdat de octrooihouder geacht wordt daartoe een licentie te hebben
gegeven.
De verkoop „transfers with the goods necessarily the license to use them whenever
the purchaser pleases"".
De „implied license" gaat zover dat de octrooihouder import van produkten, buiten
het Verenigd Koninkrijk door hemzelf in het verkeer gebracht, niet kan weren.
Daarbij is het onverschillig of de octrooihouder in het land waar hij de produkten op
de markt heeft gebracht wel of geen parallel octrooi bezit".
Anderzijds betekent de theorie van de implied license dat produkten door de
octrooihouder op de markt kunnen worden gebracht onder uitdrukkelijke beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld gebruik of verdere verkoop. Handelingen in strijd
met dergelijke beperkingen leiden tot octrooiinbreuk, omdat deze niet vallen onder
de implied license. Degene die van octrooiinbreuk beticht wordt moet dan wel van
die beperkingen op de hoogte zijn op het moment waarop hij de produkten
verkrijgt's.
Volgens Blanco White"' kunnen derden, zoals de reparateur, geen beroep dcen op
de implied license, die door de aankoop van het produkt van de octrooihouder
wordt verkregen. Uit de nog te behandelen jurisprudentie blijkt echter veeleer, dat
de eigenaar van het geoctrooieerde produkt het recht heeft een sublicentie aan de
reparateur te geven.
Het feit dat de octrooihouder onder de implied license doctrine zo gemakkelijk,
met een beroep op zijn octrooi te handhaven, voorbehouden kan maken, heeft
geleid tot het opnemen van een artikel in de octrooiwet waarbij bepaalde overeenkomsten worden verboden". Het betreft hier in het algemeen zogenaamde tie-in
overeenkomsten, waarbij de koper c.q. licentienemer verplicht wordt een niet
onder het octrooi vallend produkt eveneens van de octrooihouder af te nemen. Een
octrooihouder kan geen rechten ontlenen aan een octrooi, dat op deze wijze
misbruikt wordt.
Een uitzondering wordt echter gemaakt voor een overeenkomst die de licentienemer (daaronder zal ook de koper van een geoctrooieerd produkt dienen te worden
verstaan, die immers een implied license tot gebruik heeft) verplicht nieuwe
onderdelen voor de reparatie van het geoctrooieerde produkt bij de octrooihouder
te kopen. Rechtspraak over deze laatste uitzondering heb ik niet kunnen vinden.
Onder de implied license doctrine lijkt section 44 derhalve de navolgende betekenis
te hebben. De octrooihouder kan de (bedrijfsmatige) gebruikers van zijn produkt
niet verplichten reparaties, die niet onder zijn octrooi vallen, door hem te laten
uitvceren (een verboden tie-in). Daarentegen kan hij hen wel verplichten voor
reparaties benodigde onderdelen van hem af te nemen. Voortgezet gebruik na
overtreding van deze verplichting zal octrooiinbreuk betekenen'".
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Ook onder de nieuwe octrooiwet van 1977 blijft (voorshands) de implied license
doctrine de geldende leer. Zie hierna onder e.
d. Indirekte octrooiinbreuk; aanvullende werking van de common law
Het zal geen verbazing wekken dat de Engelse rechter, die het monopolie van de
octrooihouder beperkt achtte tot de woorden van de conclusie, nauwelijks bereid
was de octrooihouder de mogelijkheid te geven tegen een indirekte aantasting van
zijn rechten („contributory infringement") op te treden. Het in het verkeer brengen
van onderdelen van een geoctrooieerde combinatie kon (tot 1978) dan ook niet
worden tegengegaan, zelfs al wist de leverancier dat octrooiinbreuk met die
onderdelen zou worden gepleegd'y. Hetzelfde gold ook voor de verkoop van
produkten of machines welke gebruikt werden voor het uitvoeren van een geoctrooieerde werkwijze'-o. Dit gold zelfs waarschijnlijk indien produkt of machine
alleen maar voor de inbreukmakende werkwijze kon worden gebruikt21. Slechts
indien ook een gebruiksaanwijzing voor het uitvoeren van de inbreukmakende
werkwijze werd meegeleverd was de rechter bereid de verkoop met gebruiksaanwijzing te verbieden. Op de uitspraak, waarin dit beslist werd, is echter in latere
beslissingen kritiek uitgeoefend'-'-.
Hoewel de common law nimmer een algemeen criterium betreffende oneerlijke
concunentie heeft ontwikkeld (zoals bijvoorbeeld Duitsland in ~ 1 UWG), zijn wel
een aantal handelingen onrechtmatig geacht, die kunnen worden samengevat onder
het begrip economic torts'-'. In het algemeen is voor aansprakelijkheid nodig dat
„intentionally" of „recklessly" wordt gehandeld.
Voor het octrooirecht zijn met name „conspiracy" en vooral „inciting or authorising
a tort" van belang. Conspiracy is de tort bestaande uit het sluiten van een overeenkomst tussen twee of ineer personen om een onrechtmatige daad (octrooiinbreuk)
te (doen) plegen, onverschillig of de inbreuk door een derde of een van de
samenzweerders geschiedt''.
Hcewel de mogelijkheid dat de common law aanvullend kan werken nimmer
uitdrukkelijk verworpen lijkt te zijn, kenmerkt ook hier evenals bij de uitleg van
octrooien een grote terughoudendheid de rechtspraak.
De rechtspraak met betrekking tot indirekte octrooiinbreuk was zodanig onbevredigend, dat in 1970 een door de regering ingestelde commissie (The Banks Committee) voorstelde bepaalde gevallen van indirekte octrooiinbreuk als octrooiinbreuk
in de wet op te nemen. Verkoop van een stof inet een aanwijzing voor gebruik in
een geoctrooieerde werkwijze en de verkoop van onderdelen met de wetenschap
dat deze in het Verenigd Koninkrijk door derden tot een octrooiinbreukmakend
produkt zouden worden samengesteld, zou als octrooiinbreuk moeten worden
beschouwd.
De Commissie betoogde, dat de regeling in de Verenigde Staten25 te ver ging en de
voorgestelde regeling voor het G.O.V. (die op dat ogenblik alleen betrekking had
op de levering van grondstoffen voor de uitvoering van een geoctrooieerde werkwijze) niet ver genoeg~. Zoals hierna zal blijken neemt de Patents Act van 1977 de
- op Brits aandringen aangepaste - regeling uit het G.O. V. over.
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e. De Patents Act 1977
De wet van 1977 heeft tot grote veranderingen geleid. De wet zorgt voor de
noodzakelijke aanpassingen in verband met de toetreding tot (onder meer) het
E.O.V.'-' en het G.O.V.'". Dit heeft onder meer geleid tot het in de wet opnemen
van de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen29 ( section 60(1))30; het
opnemen van een bepaling over de uitleg van octrooien in overeenstemming met
art. 69 E.O. V. ( section 125); het opnemen van de doctrine van de uitputting welke
ook voor Britse octrooien zal gaan gelden zodra het G.O.V. in werking treedt
(section 60(4))"'; en het opnemen van een bepaling voor indirekte inbreuk in
overeenstemming met art. 30 van het G.O. V. ,( section 60(2)(3))'0.
Terrell meent dat na de inwerkingtreding van de wet van 1977 niet langer een
beroep kan worden gedaan op de aanvullende werking - voor zover deze mogelijkheid al bestond - op basis van de common law torts". Hij leidt dit af uit het feit dat
section 60(1) een limitatieve opsomming geeft van de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen '-. Volgens Terrell blijft slechts over de mogelijkheid om het
leerstuk van de joint-tortfeasors toe te passen in aanvulling op section 60(2)"
waarin de indirekte inbreuk wordt geregeld.
Er is sprake van joint-tortfeasors wanneer de onrechtmatige daad (en in casu
derhalve de octrooiinbreuk - in zovene zou joint-infringers een betere uitdrukking
zijn -) gezamenlijk wordt gepleegd3y. Er moet daarbij sprake zijn van een common
design~5.
Dat het leerstuk van de joint-tortfeasors ondanks de uitputtende opsomming van de
aan de octrooihouder voorbehouden handelingen in section 60 van de Patents Act
1977 toepasselijk blijft, heeft kennelijk te maken met het feit dat door die toepassing in feite geen uitbreiding wordt gegeven aan de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen. Er zal immers zo'n handeling dienen te geschieden voordat er
sprake kan zijn van joint-tortfeasors. Indien echter zo'n handeling door een groep
personen wordt gepleegd rijn alle leden van de groep aansprakelijk als inbreukmaker.
Alleen in zeer specifieke omstandigheden zal derhalve de reparateur op deze wijze
kunnen worden aangesproken, bijvoorbeeld indien een opkoper van kapotte landbouwmachines, die niet met toestemming van de octrooihouder in het verkeer
waren gebracht, met de reparateur afspreekt dat deze de machines zal repareren en
zal meedelen in de winst die de opkoper maakt met de verkoop van de aldus
gerepareerde landbouwmachines. De aansprakelijkheid van de reparateur is dan
echter niet het gevolg van het repareren doch van (mede aansprakelijkheid voor) de
verkoop van inbreukmakende landbouwmachines.
2.

Repareren; de schrijvers

a. Blanco White;~
In de Engelse handboeken krijgt repareren weinig aandacht. Blanco White schrijft,
dat de implied license, die de koper verkrijgt door de aankoop van een geoctrooieerd produkt dat vervaardigd is door de octrooihouder, zich ook uitstrekt tot
repareren. Hij schrijft:
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„the implied license extends to repair of the article bought - to the 'prolonging of its
life' - but not to renewal under pretence of repair; for repair is one of the normal
activities of an owner, but sale of one patented article gives the purchaser no license
to make himself others".

Hij verwijst daarbij naar drie uitspraken die hierna nog aan de orde komen".
Aangenomen zal moeten worden, dat hetzelfde zal gelden voor produkten die door
een licentienemer van de octrooihouder in het verkeer zijn gebracht. Blanco White
zwijgt over het repareren van produkten die zonder toestemming van de octrooihouder in het verkeer zijn gebracht.
b. Terrel!'x
Terrell merkt slechts op dat moeilijke problemen rezen over de vraag wanneer er
sprake was van „the manufacture of a new article under the guise of repairing an old
article". Hij verwijst daarbij naar twee beslissingen;9.
Repareren wordt in de in 1978 ingevoerde section 60(1) niet als inbreukmakende
handeling genoemd. Uit de aanhef van section 60 (1) blijkt duidelijk de bedoeling
van een limitatieve opsomming van de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen: „ Subject to the provisions of this section, a person infringes a patent if, but
onlti~ if, while the patent is in force, he does any etc." ( cursivering Ho.). Terrell
wijst daarop en concludeert:
„Accordingly repairing is not an infringement but difficulty will still arise over
determining what is or is not a repair"'~.

Terrell maakt geen onderscheid tussen het repareren van produkten die met toestemming van de octrooihouder in het verkeer zijn gebracht en produkten die in
strijd met die rechten in het verkeer zijn gebracht. Dit lijkt ook de consequentie te
moeten zijn van section 60(1), althans voorzover het repareren niet gelijk is te
stellen met „reconstruction". Alleen in dat geval is er immers sprake van een
uitdrukkelijk aan de octrooihouder voorbehouden handeling.
In de opvatting dat section 60(1) de rechten van de octrooihouder limitatief opsomt
en derhalve repareren (voorzover niet gelijk te stellen aan reconstruction) niet
onder de inbreukmakende handelingen valt, lijkt ook een beroep op een implied
license, teneinde reparatie van met toestemming van de octrooihouder in het
verkeer gebrachte produkten te rechtvaardigen, overbodig te zijn. Het is merkwaardig dat geen van de hier besproken handboeken daarop wijst."
Een en ander is wellicht te verklaren uit het feit, dat de implied license berust op de
gedachte dat degene die de eigendom van een produkt verkrijgt daarmee alle
rechten verkrijgt (dus ook het recht om het te repareren). De vraag of repareren al
dan niet een aan de octrooihouder voorbehouden handeling is, komt derhalve dan
al niet meer aan de orde. Anderzijds blijft die vraag natuurlijk relevant bij het
repareren van niet van de octrooihouder afkomstige produkten.
c. Cornish"Comish merkt over repareren het navolgende op:
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„A nice point, however, arises over repairs. A person who obtains a patented
product from a legitimate source may repair it or have it repaired; but he may not go
so far as to make the product anew".

Het valt op dat de samenvatting van Cornish veel precieser is dan die van Blanco
White. Cornish beperkt het toegestaan zijn van het repareren niet alleen tot
„products made by the patentee" doch gebruikt het ruimere en mijns inziens juiste
„product from a legimate source". Bovendien vet~xteldt Cornish dat ook toegestaan
zou zijn „to have it repaired". Hieruit blijkt dat degene die het rechtmatig in het
verkeer gebrachte produkt heeft verkregen het (onder de door hem verworven
implied license) ook mag laten repareren door een derde'3.
Cornish bespreekt, in tegenstelling tot Blanco White en Terrell, wel uitdrukkelijk
het repareren van inbreukmakende produkten waarover geen jurisprudentie bestaat. Hij merkt het navolgende op~:
„A person who supplies replacements parts for an infringing article may well be an
indirect infringer: a person who merely carries such repairs out, although he helps to
prolong its life is less likely to be caught (but does he `keep' the invention ~ 60(1)(a)'~)"

Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse uitspraak ARO II.Daar werd beslist dat
repareren van een inbreukmakend produkt gelijk staat met gebruiken (to use)
hetgeen een aan de octrooihouder voorbehouden handeling is.
Zoals bij de behandeling van bovengenoemde Amerikaanse uitspraak nog zal
worden uiteengezet, lijkt het gelijkstellen van „repareren" met „gebruiken" niet
goed verdedigbaar's.
Cornish vermeldt deze mogelijkheid dan ook niet en in het licht van de wijze
waarop de rechter in Engeland wetten pleegt uit te leggen, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat „gebruiken" zal worden geacht ook „repareren" te omvatten~.
Comish vraagt zich wel af -zie hierboven- of de reparateur geacht kan worden „to
keep the invention". Hij geeft daarover echter geen mening.
De vraag rijst daarbij hoe de woorden „to keep otherwise" in section 60(1) zijn
gekomen47. De Patents Act van 1977 beoogde aanpassing aan de internationale
verdragen en section 60 beoogde over te nemen hetgeen bepaald is in art. 29 en
volgende van het G.O. V. Artike129 aanhef sub a luidt in de Engelse tekst als volgt:
„A Community patent shall confer on its proprietor the right to prevent all third
parties not having his consenC ( a) from making, offering, putting on the market or
using a product which is the subject-matter of the pa[ent, or importing or stocking
the product for these purposes;"

Hieruit blijkt duidelijk dat de bedoeling van dit artikel is, dat het in voorraad
houden van het produkt voor een van de andere in het artikel beschreven handelingen inbreuk op het octrooi maakt. Daarmee is mijns inziens niet bedoeld het
houden van het produkt door de reparateur'". Men kan zich afvragen waarom
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section 60( l) onder a zo afwijkend is geformuleerd, met name in het licht van
section 130(7)'9 waaruit blijkt dat section 60(1) beoogt (vrijwel) hetzelfde te
zeggen als art. 29 en volgende van het G.O. V.
Een en ander lijkt een gevolg te zijn van de reeds gesignaleerde traditie van de
Engelse rechter om de wet letterlijk uit te leggen, hetgeen tot gevolg heeft gehad
dat de wetgever zo precies en uitputtend mogelijk tracht te formuleren. De Engelse
wetgever had kennelijk geen vertrouwen in de toepassing door de Engelse rechter
van de meer „continentaal" geformuleerde verdragen en heeft getracht de bedoeling
van die verdragen zo precies mogelijk vast te leggen. Een en ander heeft echter
geleid tot verschillende afwijkingen van de tekst van de verdragen en het blijft
afwachten wat de Engelse rechter daarmee gaat doen50. Het zou interessant zijn te
zien hoe een Engelse rechter zou oordelen over het repareren door een reparateur
van een inbreukmakend produkt. Houdt hij vast aan de letterlijke tekst van section
60(1) of zal section 130 (7) de doorslag geven?
Het zal duidelijk zijn dat indien moet worden aangenomen dat repareren inderdaad
onder „to keep otherwise" of „to use" valt, een beroep op de implied license nodig
zal blijven om het repareren van rechtmatig in het verkeer gebrachte produkten
buiten de werking van het octrooimonopolie te houden.51
3.

Repareren; de jurisprudentie

Met betrekking tot repareren zullen eerst vier beslissingen van rond de eeuwwisseling aan de orde komen welke alle te maken hebben met het voorzien van velgen
met rubber banden. Daarna zulien twee recente beslissingen worden besproken.
De laatste van die beslissingen handelt over de auteursrechtelijke bescherming van
reserve-onderdelen. Gezien de opmerkingen die in de beslissing gemaakt worden
over het octrooirecht, lijkt het gerechtvaardigd ook aan deze beslissing enige
aandacht te besteden.
a
aa.

De oudere beslissingen
The Dunlop Pneumatic Tyre Company, Ltd, and another v. Nealsz.

Feiten
Het (zgn. Welch) octrooi was in 1890 verleend voor (conclusie 4):
„A rubber or elastic tyre having the form of a saddle or arch in section lined with
canvas in combination with two wires or sufficiently inelastic cores for securing the
same to the rims or tyres substantially as herein described".

Neal verving het versleten canvas en rubber, doch gebruikte de oude wires.
Argumentatie Neal
De argumentatie van Neal was dat de „wires" de essentie van de combinatie waren
en dat deze verkocht en gelicenseerd waren om deel uit te maken van de tyre.
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Argumentatie Dunlop
Het antwoord van Dunlop luidde:
„In selling a patented article the materials are not licensed, but only the use of the
patented article. The license lasts during the fair life of the patented article, but if
anything is done to it beyond fair repair the result is the making of a new articlè '.

Beslissing
North, J. besliste:
„I do not think that the defendant is justiFied in saying that the mere fact that these
wires had been used in an article made by the Plaintiffs is a license to use them for
any article of any kind with which they could be used. It seems to me thai the only
license or authority given by the sale is that they shall be used till they are worn out.
Any simple repairs, [ think, may be done by a person without any license from the
manufacturer; but when he takes the whole thing and sells what is a new tyre with
merely the old wire in it, in my opinion there has been no license to use those old
wires for the purpose of putting them into and making up precisely the same
combination which is the subject of the Letters Patent."

Conclusie
Uit een en ander blijkt, dat Neal niet zozeer argumenteerde dat er slechts sprake
was van een reparatie. Hij verkondigde een meer fundamentele stelling: de aankoop
van de geoctrooieerde combinatie geeft de koper het recht om zelf de geoctrooieerde combinatie te vervaardigen, zolang maar een (essentieel) onderdeel van de
eerdere combinatie gebruikt wordt. Deze - vergaande - stelling werd niet geaccepteerd53 Aankoop van een geoctrooieerd produkt geeft volgens North, J. slechts het
recht, de implied - dat woord wordt overigens niet gebruikt in de beslissing license, om te gebruiken, hetgeen volgens de rechter ook inhoudt het verrichten
van „simple repairs".
bb. The Dunlop Pneumatic Tyre Company Ltd. and another v. Excelsior Tyre
Cement and Rubber Company and another54 .
Het betrof hier hetzelfde octrooi als in de boven besproken zaak. Eiser Dunlop
verwees ook naar deze zaak en hoewel in een aantal gevallen ook het oude canvas
was behouden, doch verstevigd door nieuwe stukken canvas werd de vordering van
Dunlop zonder meer toegewezen. Ook hier vond Channell, J. dat er geen sprake
was van een „simple repair".
cc. The Dunlop Pneumatic Tyre Company Ltd. v. Holborn Tyre Company Ltd. ss
Ook in deze zaak ging het om het Welch octrooi. Kekewich J. overweegt dat het
gaat om de vraag of door de reparatie de defendants „have so renewed them as to
make them new articles". Hij stelt dan twee „tests" voor om die vraag te beantwoorden. De eerste test is de navolgende. „In the alleged repair has the workman so
employed the Patent as that in doing it he has taken an essential part of the Patent
and infringed it?" De tweede test („which is the real and most satisfactory test to
employ now") is: „Is it substantially, in common parlance, honestly, a new article,
or is it an old article repaired?"
Kekewich J. overwoog op grond van het bewijs, waaruit bleek dat verschillende nog
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bruikbare delen van oude banden werden gebruikt om nieuwe banden te vervaardigen:
„On that evidence I am tbrced to the conclusion that [ have here a case of a new
article, not an old article repaired, but an old article convertcd into a new article for
sale".

Uit deze zaak lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken, dat het er niet toe doet
of alle onderdelen uit verschillende door de octrooihouder in het verkeer gebrachte
produkten afkomstig zijn. Ook in dat geval is er nog geen sprake van een implied
license om een produkt uit die verschillende onderdelen samen te stellen.
Het nadeel van de hier toegepaste - tweede - test is dat, zonder rekening te houden
met de inhoud van het octrooi, wordt nagegaan of er - volgens het normale
spraakgebruik - sprake is van het vervaardigen van een nieuw produkt of het
repareren van een oud produkt. Daarbij lijkt uit het oog te worden verloren, dat het
uiteindelijk gaat om de vraag of opnieuw van de geoctrooieerde uitvinding gebruik
wordt gemaakt, hetgeen niet noodzakelijk samenvalt met de vraag of er, in
common parlance, sprake is van het maken van een nieuw produkt. De eerste test,
waarbij wel verband wordt gelegd met de geoctrooieerde uitvinding, lijkt derhalve
meergerechtvaardigd.
Indien - zoals gebruikelijk onder het Engelse recht - conclusies letterlijk worden
uitgelegd, zal tcepassing van de twee voorgestelde tests in het algemeen niet tot
grote verschillen leiden.
dd.

Sirdar Rubber Compam~ Ltd. and Maclulich v. Wullrrtgton, Weston á Co. sb

Feiten
Ook in deze zaak ging het om velgen voorzien van tubberbanden. Het betrof echter
een ander octrooi dan het Welch octrooi. De in het onderhavige octrooi beschermde
uitvinding maakte de „wires" uit het Welch octrooi overbodig. De conclusies
luidden als volgt:
I. A wheel rim having angular flanges so formed that the lateral siresses to which
its tyre is subjected while in ordinary use are utilized to retain the said tyre in the rim
substantially as described.
2. A wheel-rim and solid rubber tyre constructed substantially as described with
reference to the accompanying drawings for the pucpose specif-ied.

Defendants maakten rubber banden, die geschikt waren voor gebruik op de velgen
beschermd onder het octrooi en repareerden ook door de octrooihouder in het
verkeer gebrachte combinaties van velg en banden door vervanging van de versleten band.
Beslissing in prima
Swinfen-Eady J. verklaarde het octrooi nietig wegens een onvoldoende duidelijke
beschrijving en besliste - ten overvloede - dat er geen sprake was van een „repair
amounting to reconstruction". Hij overwoog daartoe dat het gaat om de vraag of
datgene wat wordt gedaan „may fairly be termed a repair". Hij overwoog dat de
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koper van een geoctrooieerd artikel het recht heeft de levensduur van zijn produkt
te verlengen door „fair repair", maar dat hij niet het recht heeft een in feite nieuw
produkt te maken alleen omdat hij een onbelangrijk oud onderdeel laat zitten. In
casu bestond de uitvinding uit een velg met speciale vormgeving, waarbij de aard
van het produkt meebracht dat die velg verscheidende banden zou overleven. Als
de koper niet in staat zou zijn te repareren, zou hij niet gedurende de normale
levensduur van het produkt profijt kunnen trekken. Er was derhalve sprake van
„fair repair".
Beslissing in appèlinstanties
Zowel in appèl alsook bij de House of Lords werd de beslissing van Swinfen-Eady
J. in eerste instantie dat het octrooi nietig was bevestigd. Met betrekking tot het
repareren is alleen vetmeldingswaard de opmerking van Lord Halsbury:
„The principle is quite clear although its application sometimes difficult; you may
prolong the life of a licensed article but you must not make a new one under the cover
of repair."

Conclusie
De conclusie die uit de beslissing in eerste instantie kan worden getrokken is dat
Swinfen-Eady J. in feite hetzelfde criterium toepaste als in Dunlop vs Holborn (zie
onder cc). Immers, een „fair repair" zal datgene zijn dat, „in common parlance,
honestly", repair wordt genoemd.
In eerste instantie refereert Swinfen-Eady J. aan de levensduur van een velg en
meent dat het vervangen van de band als repareren dient te worden gezien, omdat
anders de koper niet gedurende de normale levensduur van (het belangrijkste
gedeelte van) zijn geoctrooieerd produkt het genot krijgt, terwijl in appel - wellicht
ruimer - Lord Halsbury stelt dat de koper het recht heeft de levensduur te verlengen. Daaruit lijkt te volgen, dat ook reparaties die tot gevolg hebben dat het produkt
ook nog na de normale levensduur gebruikt kan worden, toegestaan blijven, zolang
er maar geen sprake is van het vervaardigen van een nieuw produkt.
Uit de beslissing in eerste instantie blijkt dat Swinfen-Eady J. toch enige problemen
had om tot een goede oplossing te komen. Zijn overwegingen terzake van de vraag
of er sprake is van een „fair repair" geeft hij met betrekking tot de eerste conclusie.
Moeite had hij kennelijk met het argument van eisers dat het leggen van een nieuwe
band om de oude velg de vervaardiging van de in conclusie 2 beschermde combinatie betekende en dat er derhalve sprake was van inbreuk.
Swinfen-Eady J. - kennelijk niet goed raad wetend met die op het oog juiste
stelling - verwierp deze stelling met het argument dat conclusie 2 nietig was.
Inderdaad lijkt niet te ontkennen dat het resultaat van het leggen van de band om de
velg de in conclusie 2 beschermde combinatie is.
De juiste vraag was echter of er sprake was van vervaardiging in de zin van de
octrooiwet. M.a.w. van het vervaardigen van een (nieuw) produkt waarvoor de
octrooihouder nog geen octrooiwinst had ontvangen. Daar nu was geen sprake van
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en mitsdien maakte het desbetreffende leggen van de band om de velg geen
inbreuk'-.
b.
aa.

De recente beslissingen
Solar Thompson Engiiieering Co. Ltd. v. Bnrton5s.

Feiten
Ook hier betrof het, evenals in de hiervoor behandelde oudere beslissingen, het
repareren van produkten die met toestemming van de octrooihouder in het verkeer
waren gebracht. In deze zaak ging het om katrollen bestaande uit twee delen („side
cheeks"). Teneinde slijtage van de kabels tegen te gaan was de inzinking van de
katrol waarover de kabel liep voorzien van een laag van rubber of kunststof.
De eerste conclusie van het octrooi beschreef de katrol en luidde:
„A pulley having side cheeks, at least one of which is removable, holding a plurality
of annular members of rubber or other elastomeric material in compression against
one another, said annular elastomeric members co-operating to form a ring with a
peripheral recess or groove for receiving a rope or cable."

De zesde conclusie beschreef een van de twee delen en luidde:
„A cheek for a pulley according to any preceeding claim, said cheek having an
annular elastomeric member bonded thereto".

Gedaagde verving de (versleten) laag kunststof. Eiseres stelde dat daarmee inbreuk
op haar octrooi werd gemaakt. Saillant detail in de zaak was dat eiseres zelf niet
bereid was geweest deze reparatie te verrichten. Zij leverde alleen nieuwe cheeks
ter vervanging van de cheeks waarvan de kunststoflaag versleten was.
Beslissing in eerste instantie
In eerste instantie stelde Graham J. met een verwijzing naar Betts v. Willmott59
vast, dat een octrooihouder die zonder beperking een produkt verkoopt daarmee
ook het recht geeft tot vrije beschikking over het produkt en overwoog vervolgens:
„I would add to tha[ that he also gives him the right to repair it and keep it going as
long as he can so that he can get full life out of it, and that will be quite clear from
another case that I will refer to in a minute."

Na te hebben overwogen dat bij de verkoop geen beperkingen waren opgelegd aan
de koper, overwoog hij verder:
„If there are no restrictions the general law applies. T'he customer can use the article
in any way he likes and repair it as much as he likes in any way he likes provided he
does not as a matter of substance make a new infringement. Whether he makes a
repair or whether he makes a new infringement is quite clearly a matter of degree; it
is a question of fact and, as has been said in these cases, it is a jury ques[ion."
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Vervolgens wijst hij erop dat er sprake kan zijn van gevallen waar het moeilijk zal
zijn om te beslissen of er nu sprake is van reparatie of van vervaardigen. Daarna
wordt een overweging overgenomen uit Sirdar Rubber Co. Ltd. v. Wallington
Westen 8t Company, waarbij Graham J. wijst op de parallellen met de onderhavige
zaak. De overgenomen overweging luidt-.
„In the present case, assuming validity, the patentees' real invention is a metal rim
of a particular shape to receive a rubber tyre" - facts closely similar to the present
case -„the soft wearing part is the rubber tyre, and, in the nature of things, the rim
is calculated to wear out several tyres" - exactly as in the case here -„unless the
purchaser is able to have new rubbers placed in the rim, he cannot obtain the use of
the patented article for the fair period of its life. This is not a repair amounting to
reconstruction and a new article, but a fair repair; the old metal rim, the distinguishing feature of the invention, being retained, not colourably, but because essential
and practically as good as new, and a fresh rubber put to replace the old one worn
out. In my opinion there has not been any infringemenf'.

Graham, J. concludeert dan:
„To my mind those words precisely apply to the present case as a matter of principle
because here it is made quite clear in the patent that the basic idea of the invention is
having this split rim bolted together which enables you to get over the difficulties
that you used to have with a solid rim, namely that you had to take the whole
apparatus apart before you could replace the polyurethane or other elastomeric
material. To my mind what has been done here, namely to put new polymeric
material on to the split rim, the essence of the plaintiffs' invention, is quite clearly a
repair and not the creation of a new infringing article."

De Court spreekt over de „creation of a new infringing article". Dat lijkt inderdaad
de beslissende vraag~.
Op grond van het feit dat zowel in het octrooi als in de verkoopbrochure van eiseres
duidelijk werd gesteld dat de kunststoflaag kon worden vervangen, beslist Graham
J. bovendien dat er sprake was van een (uitdrukkelijke) licentie voor de gebruikers
van de katrollen om deze van een nieuwe kunststoflaag te voorzien. Het zal
duidelijk zijn dat deze laatste overweging al voldoende was om de vordering van de
octrooihouder af te wijzen. Immers, indien er sprake is van een licentie om de
versleten laag te vervangen, dan is verder niet meer belangrijk of dit vervangen
gelijk gesteld moet worden aan de „creation of a new infringing article".
Het ging in deze zaak om het verzoek tot een interlocutory injunction en de rechter
gaf daarom twee onafhankelijke gronden voor zijn afwijzing om zo sterk mogelijk
te motiveren dat hij voorshands van mening was dat de octrooihouder geen
pleitbare zaak had.
Beslissing in appèl
In appèl (dat op verzoek van partijen behandeld werd als een appèl in de hoofdzaak)
wees de octrooihouder erop, dat er geen sprake was van een uitdrukkelijke licentie.
De octrooihouder voerde aan dat de funetie van een octrooischrift juist niet het
geven van licenties is, doch het aan het publiek meedelen wat het publiek kan doen
na afloop van het octrooi. De Court of Appeal gaf op dit punt de octrooihouder
gelijk.
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Daarna kwam de vraag aan de orde of er sprake was van repareren danwel van het
vervaardigen van een nieuw produkt.
In eerste instantie had gedaagde zich over die vraag al krachtig uitgelaten.
„It is disgraceful that purchasers can be held ransom and made to buy new articles,
when they could get them repaired more cheaply. This is merely a repair; it is not a
bogus manufacture masquerading assuch."

In appèl stelden eisers drie testen voor, die nuttig zouden zijn bij de beantwoording
van de vraag of reparatie al dan niet zou zijn toegestaan:
(1) whether the defendant has made a new merchantable article;
(2) the relative values of what has been replaced and the rest of the patented
article;
(3) the relative cost of carrying out the alleged repair and of making the complete
article anew.
De Court of Appeal overwoog na het vermelden van deze drie voorgestelde tests
hetnavolgende:
„If what is retained of the original artide which is said to have been repaired is
claimed to be colourable only, that is to say that it is retained only to give support to
the view that what has been done is a repair and not the manufacture of a new article,
the second and third suggested tests may give support to this view; but, if a purchaser
of a patented article is entided to repair it, he must be entitled to carry out what is a
genuine repair whether it is economical to do so or not, and whether the part repaired
or replaced in the course of what is truly a repair is crucial to the func[ion of the
patented article or not. The cardinal quesiion must be whether what has been done
can fairly be termed a repair, having regard to the nature of the patented article. If it
is, any purchaser of such an article, whether from the patentee or from a licensee of
the patentee or from a purchaser from the patentee or such a licensee or purchaser, is
impliedly licensed to cany it out or to contract with someone else to cany it out for
him; for clearly the implied licence must be as transferable as the patented article and
must include permission to authorise an agent or contractor to carry out whatever the
owner of the article could himself do under the licence, had he the required skill and
equipment."

Deze beslissing sluit volledig aan bij de oude beslissingen en er blijkt een zeer
ruime opvatting uit met betrekking tot de vrijheid om te repareren. Zolang er maar
sprake is van wat „fairly termed" repareren kan worden genoemd („having regard
to the nature of the patented article") is er van inbreuk geen sprake. Niet van belang
is derhalve of de reparatie economisch verantwoord is (met andere woorden
goedkoper dan het kopen van een nieuw produkt); of het vervangen onderdeel meer
kost dan het achterblijvende gedeelte en of het vervangen onderdeel een essentieel
onderdeel is. De grens van wat nog „fairly termed" repareren kan worden genoemd
lijkt eerst te worden overschreden indien duidelijk is, dat datgene wat van het oude
produkt is achtergebleven alleen maar is achtergebleven („colourable only") om
steun te geven aan de stelling, dat er geen sprake is van het vervaardigen van een
nieuw produkt.
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De Court of Appeal wijst er ook op dat geen van de conclusies gericht is op de
rubber c.q. kunststof laag (ring) zelf en dat de octrooihouder niet de levering van
deze onderdelen had voorbehouden (in dat geval zou er van een implied license
geen sprake kunnen zijn). De Court of Appeal overwoog daaromtrent:
„In this connection it is perhaps worth repeating that the complete specification
contains no claim for the rubber ring per se. Under the Patents Act 1949 section
57(5) a patentee may reserve an exclusive right to supply new parts for a patented
article. The plaintiffs have not done so in this case. So they can only succeed on the
ground of infringement by showing that each and all of the essential requirements of
a claim of the patent in suit have been taken by the defendant in his operation. The
relevant claims for this purpose are claims 6 and 8 of the patent in suit. The answer
to the question must depend upon whether the defendant's operation ought to be
regarded as the repair of old Polyrim pulley cheeks or as the manufacture of new
Polyrim pulley cheeks making use of parts, i.e. steel rings, recovered from old
cheeks. The retention of the steel rims cannot be regarded as a colourable device. In
my judgement the right conclusion upon the evidence is that what the defendant has
done has been to repair worn parts, i.e. the rubber rings, of existing Polyrim pulley
cheeks."

Hieruit blijkt het grote verschil tussen de implied license enerzijds en de uitputting
anderzijds. Zoals wij nog zullen zien bij de behandeling van de landen die de
uitputtingsleer wel kennen, kan de octrooihouder gemaakte voorbehouden in die
landen slechts contractueel afdwingen. Na het in het verkeer brengen van het
produkt is zijn octrooirecht met betrekking tot handelingen met dat produkt vetricht
uitgeput. Hij kan zich derhalve niet op zijn octrooirecht beroepen, indien een
gemaakt voorbehoud niet wordt nagekomen. Bij de implied license leer is dat
anders. Iedere nieuwe octrooirechtelijk relevante handeling betekent octrooiinbreuk, zodra de octrooihouder daarvoor geen toestemming geeft. Ik zeg „relevante" handeling, omdat het vanzelf spreekt, dat handelingen die geen octrooiinbreuk
votmen ook in de implied license theorie niet door de octrooihouder met een beroep
op zijn octrooirecht kunnen worden tegengegaan.
Zo zal bijvoorbeeld het niet onder section 60 (1) vallende repareren (dat dus niet
kan worden gelijkgesteld aan reconstruction, bijv. het plegen van onderhoud)
nimmer met een beroep op het octrooi kunnen worden verboden. Tot veel verschil
leidt dat niet, want de octrooihouder kan wel het voorbehoud maken, dat hij geen
licentie geeft voor het voortgezet gebruik van het produkt waarvoor bij reparatie
niet van hem afkomstige reserve-onderdelen zijn gebruiktb'.
De implied license om te repareren~' houdt volgens de Court of Appeal ook in, dat
de licensee een sublicentie mag geven aan een derde om de reparatie uit te voeren:
„The operations which the defendant has carried out are, in my judgement, operations which he is entitled to carry out under contract for a purchaser of Polyrim
pulleys from Cable Belt Ltd. as sub-licensee under an implied licence by Cable Belt
Ltd. to such purchaser. Graham, J. refused to grant an interlocutory injunction
because in his opinion what had been done by the defendant was quite clearly a
repair and not the creation of a new infringing article, and because it was clear that
the users were licensed by the plaintiffs impliedly, if not expressly, to retread their
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rims. For reasons which I have indicated [ do not think the defendant can establish
an express licence, but 1 think he can and does succeed on the basis of an implied
licence."

Ook hiervoor geldt dat zo'n sublirentie niet nodig lijkt, indien het repareren zelf
geen inbreuk op het octrooi maakt. Als men aanneemt dat er alleen sprake is van
octrooiinbreuk wanneer het repareren gelijk gesteld moet worden aan reconstruction, dan kan men ook langs die weg zonder de implied license constructie tot de
conclusie komen dat van inbreuk door de reparateur geen sprake is. Dat zou dan
natuurlijk ook gelden voor het repareren van niet van de octrooihouder afkomstige
produkten.
bb. British Leyland Motor Corp. afid others v. Armstrong Patents Co. Ltd. and
othersó3.
Deze zaak gaat over het auteursrecht met betrekking tot de tekeningen van reserveonderdelen. Voor het onderhavige onderwerp is zij van belang vanwege de vergelijkingen die door partijen en de rechters gemaakt werden met het octrooirecht.
Feiten
Vanaf 1973 begon B.L. haar auteursrecht uit te oefenen met betrekking tot de
tekeningen voor de in haar auto's gebruikte uitlaatsystemen. Verschillende leveranciers van reserve-onderdelen tekenden een licentie-overeenkomst. Armstrong
weigerde en verloor in de eerste twee instanties.
Beslissing in de eerste twee instanties
In die instanties werd onder meer vastgesteld:
a. dat B.L. auteursrecht genoot met betrekking tot de tekeningen;
b. dat Arms[rong deze tekeningen had verveelvoudigd door „indirect copying".
Armstrong had door „reverse engineering" de uitlaatsystemen van B.L. nagebouwd, die op hun beurt een verveelvoudiging van de tekeningen waren, en
daarmee inbreuk gemaakt op het auteursrecht op de tekeningen;
c. dat de „implied license" van een autobezitter om zijn auto te repareren (en
eventueel daarvoor benodigde onderdelen te kopiëren) zich niet uitstrekte tot
de fabrikant van reserve-onderdelen.
House of Lords; Armstrong's argumenten
Armstrong tekende appèl aan bij de House of Lords en betoogde onder meer het
navolgende:
1.

2.

?g

Auteursrecht met betrekking tot een tekening waarvan het enige doel is om als
werktekening te dienen bij de fabricage van een driedimensionaal produkt dat
uitsluitend functionele of gebruikswaarde heeft zonder enig esthetisch of
decoratief element, wordt niet geschonden door „indirect copying", omdat
„indirect copying" (het nabouwen van het driedimensionale produkt door
„reverse engineering") geen gebruik maakt van het „draftmanship" of „penmanship" van de tekeningen~.
(i) De autofabrikant geeft een „implied license" aan de koper om zijn auto te
repareren en zo'n licentie strekt zich uit tot het vervaardigen van reserve-onderdelen door andere fabrikanten.
(ii) De fabrikant van een auto handelt in strijd met zijn vrijwaringsplicht als

verkoper door de koper te verhinderen om op een effectieve wijze zijn recht op
reparatie uit te oefenen.
House of Lords; argumenten British Leyland:
British Leyland voerde aan:
1.

2.

3.
4.

Ieder conflict tussen het recht van de koper om zijn auto te repareren en het
recht van de fabrikant om zijn auteursrecht uit te oefenen moet uitsluitend
worden opgelost door middel van de wetgeving terzake van de „control of
anticompetitive practices".
Zo lang de fabrikant en zijn licentienemers zorgen voor een voldoende hoeveelheid reserve-onderdelen tegen redelijke prijzen en de fabrikant licenties
wil geven tegen redelijke voorwaarden aan een ieder die zo'n licentie wil is er
geen noodzaak om het belang van de eigenaar van de auto terzake van een vrije
markt voor reserve-onderdelen te stellen boven de rechten van de auteursrechthebbende.
B.L. claimt geen monopolie met betrekking tot de levering van reserve-onderdelen, omdat een ieder het recht heeft om een nieuwe uitlaat te ontwerpen,
welke past op de B.L. auto.
Indien Armstrong gelijk zou krijgen zou niets verhinderen dat gelijke argumenten tegen de uitoefening van rechten op grond van de octrooiwet en
modellenwet zouden worden ingeroepen, waardoor monopolies die door de
wet worden verleend inhoudloos zouden worden gemaakt.

Beslissing van de meerderheid (4) van de House of Lords
1. Het auteursrecht met betrekking tot een tekening die fungeert als werktekening
voor een produkt dat alleer. functionele of gebruikswaarde heeft wordt ook
geschonden door „reverse engineering". Dit was reeds beslist in L.B. (Plastics) Ltd. v. Swish Products Ltd. (1979) R.P.C. 551 en het is aan het
parlement om, indien dat wenselijk is, het recht te veranderen.
2. De introductie van het concept van de „implied license" is in deze zaak niet
noodzakelijk.
3. B.L. kan haar auteursrecht in het onderhavige geval niet uitoefenen op grond
van een uitbreiding van het in het contractenrecht geldende principe „that a
grantor may not derogate from his grant" naar de niet-contractuele sfeer. De
House of Lords voerde daarmee de zogenaamde „ spareparts exception" in.
Deze hield in dat B.L. haar auteursrecht met betrekking tot tekeningen voor de
onderdelen van haar auto's niet kon uitoefenen tegen fabrikanten die deze
onderdelen vervaardigden voor het gebruik als reserve-onderdelen voor B.L.
auto's.
Nadere beschouwing
De beslissing bevestigt nog eens de grote terughoudendheid van de Engelse rechter
om de wet teleologisch uit te leggen. Hoewel their Lordships - in de meerderheid erop wezen hoe onbevredigend de werking van het onderhavige auteursrecht was,
wensten zij niet af te wijken van een beslissing in 1979, ondanks het feit dat zij zich
afvroegen of het parlement bij het aannemen van de in casu relevante bepalingen
van de auteurswet wel de bedoeling had gehad om een zo vergaand monopolie te
verlenen.
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Met betrekking tot de „implied license" theorie overwoog Lord Bridge of Harwich
het navolgende:
„This terminology is primarily derived from the cases concerned with the repair of
articles which are subject to patent protection. Letters patent, on their face, always
granted to the patentee the exclusive right 'to make, use, exercise and vend' ihe
invention. A literal application of this language would lead to the absurdity that a
person who acquired the patented goods would infringe the patent if he used or
resold them. To avoid this absurditv the courts had recourse to the doctrine of
implied licence. In the field of repair it is clear that a person who acquires a patented
article has an implied licence to keep it in repair, but must stop short of renewal."

Een volledige bevestiging derhalve van de implied license theorie in het octrooirecht. Lord Harwich wijst erop, dat in Solar Thompson Engineering 8t Co. Ltd. v.
Barton de rechter ook met betrekking tot het auteursrecht de „implied license" heeft
toegepast en dat in de onderhavige zaak in appèl deze theorie ook was aanvaard,
doch dat die theorie naar de mening van de Court of Appeal niet met zich mee kon
brengen „some sort of blanket license from the vehicle manufacturer to any
member of the public to copy and manufacture" (reserve-onderdelen).
Dit is inderdaad het verschil tussen de hiervoor besproken zaken en de onderhavige
zaak. In al de besproken zaken beirof het het repareren (bestaande uit het vervangen
van een onderdeel) zelf.
Het construeren van een implied license tussen de houder van het octrooirecht of
auteursrecht en de koper, eventueel met het recht om sublicenties te geven (vergelijk Solar Thompson vs. Barton), is nog wel mogelijk. Er bestaat immers een (soms
indirekte) contractuele verhouding tussen de octrooihouder en de koper en tussen
de koper en de reparateur. De constructie van zo'n implied license is echter niet
goed mogelijk in het geval van een fabrikant die zonder specifieke order van een
„implied licensee" reserve-onderdelen fabriceert. Er bestaat in dat geval tussen de
implied licensee en de fabrikant geen enkele contractuele binding terzake van dat
fabriceren en a fortiori geen implied sublicense. Een al gesignaleerd gevolg van de
implied license theorie is bovendien dat de houder van het recht, door uitdrukkelijk
met zijn koper te contracteren dat zo'n licentie niet gegeven wordt, zijn rechten kan
blijven uitoefenen, zelfs tegenover kopers van de koper, indien de afspraak voor
die kopers kenbaar was.
Lord Templeman, kiezend voor de „sparepart exception" in plaats van de „implied
license", overweegt daarbij:
„The right (to repair) cannot, in my view, be withheld by the manufacturer of the car
by contract with the first purchaser and cannot be withheld from any subsequent
owner".

Door te kiezen voor de „sparepart exception" vermijdt hij het „nadeel" van de
implied license oplossing.
Met het kiezen van de „sparepart exception" werd derhalve zowel het probleem van
het doortrekken van een licentie naar een willekeurige derde, die geen enkele
contractuele verhouding met de rechthebbende heeft, als het probleem dat de
rechthebbende een voorbehoud kan maken opgelost.
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Grondslag
De grondslag voor de sparepart exception moet gevonden worden in het eigendomsrecht van de auto-eigenaar, dat dient te prevaleren boven het auteursrecht van
de automobielfabrikant~~).
De keuze voor het eigendomsrecht van de autokoper wordt onder meer ingegeven
door het feit dat „B. L. have already enjoyed primary benefit which their copyright
protects". M.a.w. B.L. heeft al een beloning voor haar auteursrecht gehad (ten
tijde van de verkoop van de auto) en moet derhalve zonder verdere vergoeding
verder gebruik van dat auteursrecht toestaan, zelfs als dat gebruik bestaat uit een
„reproduction". Deze overweging doet enigszins aan de uitputtingsleer denken.
Het auteursrecht wordt uitgeput geacht, doordat daar al eenmaal het voordeel van
is genoten. Het zal duidelijk zijn, dat de uitputtingsleer echter niet zo ver gaat. Met
betrekking tot de door Armstrong geleverde uitlaat, die zonder toestemming van de
auteursrechthebbende in het verkeer is gebracht, is het auteursrecht nog niet
uitgeput.
Gevolgen voor het repareren en het octrooirecht
Vooropgesteld moet worden, dat de Law Lords een duidelijk onderscheid maakten
tussen octrooirecht en auteursrecht.
Lord Templeman overweegt:
„There are substantial differences between patent law and copyright law in relation
to repairs. First, a patent for an invention is only infringed, for present purposes,
where the invention is a product, by a person who "makes„ or "uses„ the product
without the consent of the proprietor of the patenL Where therefore a patented
product is sold for use with the consent of the proprietor, repair of the patented
product will not constitute an infringement; repair amounting to reconstruction will
consti[ute the manufacture of a new and infringing product. A reproduction of an
artistic work or a substantial part of an artistic work will constitute an infringement
of copyright. In Solar Thomson Engineering Co. Ltd. v. Barton (1977) R.P.C 537
the plaintiffs' patent was not infringed by repair but in carrying out that repair the
defendants were held to have reproduced a substantial part of the plaintiffs' production drawings and to have infringed copyright in [he drawings. Nevertheless, the
plaintiff was not allowed to enforce its copyright, otherwise as Buckley L.J. said at
p. 561: `If it were, any purchaser of a patented article might find himself deprived of
his ostensible right to repair that article by the existence of a copyright of which he
would probably be ignorant when he made the purchase.'
In the second place, a patent is granted by statute in respect of a product. The
copyright in a drawing of a functional article is infringed by a reproduction of that
article. Nevertheless, copyright is granted by statute in respect of the drawing and
not in respect of the article. There is, in my view, no inconsistency between, on the
one hand, allowing patent rights to be exercised to prevent the reproduction of an
article covered by the patent and, on the other hand, not allowing copyright to be
exercised in derogation of grant to prevent the reproduction of an article which is not
covered by the copyright."

Deze laatste overweging klinkt indrukwekkend, doch is mijns inziens niet overtuigend. Het betekent dat de uitvinder van een bepaald soort carburator, telkenmale
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als deze carburator vervangen wordt door een nieuwe, zijn octrooiwinst krijgt,
doch de ontwerper van een tekening telkenmale als die tekening gebruikt wordt
niet. Waardoor wordt dat verschil in beloning voor het gebruik van een intellectueel
eigendomsrecht gerechtvaardigd'? Kennelijk doordat de uitvinding van een carburator meer waarde heeft dan het maken van een tekening van een uitlaat doch dat is
al evenmin overtuigend. Er zijn heel simpele uitvindingen waarvoor octrooi wordt
verleend en er zijn tekeningen van auto-onderdelen die alleen door zeer geschoolde
tekenaars kunnen worden gemaakt. Daarbij: hoe te denken over onderdelen die wel
„esthetic value" hebben?
Hiervoor hebben wij gezien dat Lord Templeman het navolgende overweegt:
First, a patent for an invention is only infringed, for present purposes, where the
invention is a product, by a person who „makes' or „uses" the product without the
consent of the proprietor of the patent. Where therefore a patented product is sold for
use with the consent of the proprietor, repair of the patented product will not
constitute an infringement; repair amounting to reconstruction will constitute the
manufacture of a new and infringing product.

Impliceert een en ander dat Lord Templeman van mening is dat repair van products
sold for use „wirhout the consent of the proprietor" octrooiinbreuk betekent? Of is
hij van mening dat onder „makes" en „uses" sowieso niet „repair" valt, hetgeen,
zoals wij hierboven hebben gezien zeker onder de nieuwe section 60(1) goed te
verdedigen valt'?
Conclusies voor het octrooirecht
De conclusies die uit de opmerkingen van de Law Lords met betrekking tot het
repareren in het octmoirecht zijn te trekken zijn, mijns inziens, dat de vroegere
uitspraken gehandhaafd blijven.
In tegenstelling tot onderdelen waarvan de tekening auteursrechtelijk beschermd is
geldt de sparepart exception niet voor onderdelen, die zelfstandige octrooibescherming genieten.
Niet-zelfstandig beschermde onderdelen
Interessant is echter de vraag wat na deze uitspraak rechtens is met betrekking tot
onderdelen die niet zelf geoctrooieerd zijn. Onder het recht van vóór 1978 kon
tegen het louter maken en verkopen van dergelijke onderdelen geen bezwaar
worden gemaakt~.
Het Verenigd Koninkrijk heeft bij de wet van 1977 in section 60(2)(3) een regeling
geïntroduceerd waarbij onder bepaalde omstandigheden levering c.q. het aanbieden voor levering van wezenlijke bestanddelen van de uitvinding tot octrooiinbreuk
wordt verklaardb'.
Uit section 60(2)(3) blijkt dat de fabricage van een essentieel onderdeel nimmer
kan worden verboden. De verkoop van essentiële onderdelen aan een licentienemer
is eveneens toegestaan. Dit betekent derhalve, dat de verkoop van onderdelen aan
de eigenaar van een geoctrooieerd produkt afkomstig van de octrooihouder altijd
zal zijn toegestaan, omdat hij een implied license (tot permissible repair) heeft. De
octrooihouder zal derhalve het door derden fabriceren en leveren van essentiële
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onderdelen voor de reparatie van door hem of inet zijn toestemming in het verkeer
gebrachte produkten niet kunnen tegengaan.
Uit de British Leyland beslissing blijkt dat de sparepart exception niet van toepassing is op onderdelen die zelfstandige octrooibescherming genieten en uit het
bovenstaande blijkt dat terzake van essentiële doch geen zelfstandige octrooibescherming genietende onderdelen aan zo'n sparepart exception in het octrooirecht
geen behoefte bestaat, omdat de octrooihouder zijn octrooirecht niet kan inroepen.
4.

Conclusies

Uit het voorgaande kunnen met betrekking tot het repareren in het octrooirecht in
het Verenigd Koninkrijk de navolgende conclusies worden getrokken.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Het repareren van produkten die met toestemming van de octrooihouder in het
verkeer zijn gebracht kan worden tegengegaan indien:
a. er sprake is van de „reconstruction of a new product";
b. een onderdeel wordt vervangen dat zelfstandige octrooibescherming geniet.
Er is alleen sprake van reconstruction wanneer een bepaalde reparatie niet
meer „honestly" c.q. „ in common parlance" reparatie genoemd kan worden.
Daarvan zal in het algemeen eerst sprake zijn, indien bepaalde oude onderdelen worden gebruikt om een eigenlijke reconstruction te maskeren als reparatie.
Het feit dat repareren van produkten van de octrooihouder is toegestaan wordt
gebaseerd op de implied license respectievelijk sublicense die toekomt aan de
eigenaar van zo'n produkt respectievelijk de derde, die dat produkt repareert.
De octrooihouder heeft in ieder geval het recht zich de levering van reserve-onderdelen voor te behouden. Overtreding van dat voorbehoud leidt tot het niet
werken van de implied license tot verder gebruik en mitsdien tot octrooiinbreuk. Dit geldt ook voor derden, mits zij op het ogenblik van verkrijging van
het geoctrooieerde produkt van het voorbehoud op de hoogte waren. Het lijkt
twijfelachtig of de octrooihouder zich ook het recht op repareren kan voorbehouden.
De „sparepart exception" lijkt in het octrooirecht geen rol te kunnen spelen.
Er is geen jurisprudentie met betrekking tot reparatie van niet van de octrooihouder afkomstige produkten, doch in principe lijkt zo'n reparatie(zolang
geen reconstruction) geen inbreuk, omdat repareren niet een aan de octrooihouder in section 60(1) voorbehouden handeling is.
De octrooihouder behoeft weinig heil te verwachten van de aanvullende
werking van het gemene recht bij de bestrijding van reparatie of andere niet in
de octrooiwet genoemde handelingen, die hem nadeel kunnen berokkenen.
Ook onder de Patents Act 1977 blijven bovenstaande conclusies van kracht.
Afgewacht dient te worden of de Engelse rechtspraak onder de werking van
deze wet bereid is tot een ruimere uitleg van octrooien en of zo'n ruimere
uitleg in bepaalde gevallen kan leiden tot het geven van zelfstandige octrooibescherming aan onderdelen ( zogenaamde „ Elementenschutz") van geoctrooieerde combinatiesb". Eveneens brengt mijns inziens section 60(2)(3) met zich
mee dat in bepaalde gevallen zal kunnen worden opgetreden tegen de reparatie
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van inbreukmakende produktenbv. Jurisprudentie is mij op dit punt niet bekend.
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b) where the invention is a process, he uses the process or he offers it for the use in the United
Kingdom when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use
there without thc consent of the proprietor would be an infringement of the patent;
(c) where the invention is a process, he disposes of, offers to dispose of, uses or imports any
product obtained directly by means of that process or keeps any such product whether for disposal
or otherwise.
(2) Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the
patent) also infringes a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent
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licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential
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corresponding provisions of the European Patent Convention, the Community Patent Convention
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82, 83, 88(6) and (7), 100 and 125, are so framed as to have, as nearly as practicable, Ihe same
effects in the United Kingdom as the corresponding provisions of the European Patent Convention,
the Community Patent Convention and the Patent Co-operation Treaty have in the territories to
which those Conventions apply.
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beschermde combinatie in het verkeer was gebracht. In dat geval zou er ocVooirechtelijk sprake
zijn geweest van „vervaardigen" van een (nieuw) produkt. Dit (subtiele) onderscheid is gerechtvaardigd. In het eerste geval heeft de octrooihouder zijn octrooiwinst terzake van de geoctrooieerde combinatie gehad en in het tweede geval niet.
1977 (RPC) 537.
Vergelijk hiervoor p. l2.
Vergelijk p. 22.
De octrooihouder kan bij overtreding van dat voorbehoud de bedrijfsmatige gebruiker wegens
octrooiinbreuk aanspreken.
De octrooihouder had zich ook nog beroepen op auteursrecht (met betrekking tot de tekening voor
de katrol). Ook met betrekking tot het auteursrecht nam de Court of Appeal een implied license aan.
(1986) R. P. C. 279.
Hieruit blijkt dat het bestaan van het autewsrecht terzake van louter functionele werktekeningen als
zodanig niet bestreden werd. In Nederland lijkt een bercep op auteursrecht met betrekking tot
tekeningen teaake van uidaatsystemen te stranden op het gebrek aan persoonlijk karakter. Vergelijk: Quaedvlieg (1987) p. 66, noot 20. De President te Middelburg (22-6-1979, BIE 1980, p. 80)
wees een bercep op het auteursrecht met betrekking tot een tekening van de boazd van een zeilplank
af.
En ook boven het auteursrecht van een tceleverancier van British Leyland, wiens onderdelen in de
door British Leyland verkochte auto's worden ingebouwd (zie Lord Templeman p. 376).
In hceverre dit ook geldt, indien de tceleverancier ook aan garages het onderdeel als reserve-onderdeel levert is niet duidelijk. Lord Templeman's overwegingen hadden betrekking op een sub-contractor. Wellicht kan derhalve een tceleverancier van British Leyland niet zijn auteursrecht uitcefenen, indien hij op bestelling en volgens bepaalde specificaties bepaalde onderdelen - speciaal voor B.L. maakt (hij is dan een sub-contractor), doch weI indien B.L. van hem niet speciaal voor
B.L. ontworpen onderdelen koopt.
Zie hiervoor p. 13.
zie voor de tekst van section 60(2)(3) noot 30.
Zie hieromtrent nader bij de behandeling van (West-) Duitsland en Nederland.
Een en ander zal aan de orde komen bij de behandeling van het (parallelle) nieuwe art. 44A
Octrooiwet in hoofdstuk IX.

III.

1.

REPAREREN IN HET OCTROOIRECHT VAN DE
VERENIGDE STATEN

Korte karakteristiek van het Amerikaanse octrooirecht

a. Geschiedenis
De common law erkende niet een (eigendoms)recht van de uitvinder terzake van
diens uitvinding en uitvindingen werden derhalve niet beschermd'.
Verschillende Staten verleenden echter in de 17e en 18e eeuw al monopolies.
Evenals in Engeland werden ook monopolies verleend voor in het buitenland reeds
bekende produkten en werkwijzen. Het oudste bekende monopolie dateert uit
1641. De Staat Massachusetts verleende in dat jaar aan Samuel Winslow een
monopolie voor het maken van zout'-.
De opstellers van de grondwet (met name waarschijnlijk Pinckney en Madison)
hadden de vooruitziende blik om onder art. I, Section 8, Clause 8 de navolgende
rechten aan het Congres te geven:
„The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts,
by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their
respective writings and discoveries."

Op 10 april 1790 werd de eerste octrooiwet van kracht'.
De wet van 1952 bracht onder meer een belangrijke wijziging omdat naast
~ 271(a), ~ 271(b), (c) en (d) werden opgenomen.
Bij de Patent Law Amendments Act van 1984 werd ~ 271(f) in de wet opgenomen.
De desbetreffende artikelen luiden als volgt:
~ 271 Infringement of patent
(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes,
uses or sells any patented invention, within the United States during the term of the
patent therefor, infringes the patent.
(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an
infringer.
(c) Whcever sells a component of a patented machine, manufacture, combination
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or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process,
constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made
or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple
article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall
be liable as a contributory infringer.
(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory
infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal
extension of the patent right by reason of his having done one or more of the
following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his
consent would constitute conuibutory infringement of the patent (2) licensed or
authorized another to perform acts which if performed without his consent would
constitute contributory infringement of the patent (3) sought to enforce his patent
rights against infringement or contríbutory infringement.
(e) ...
(f) ( l) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from
the United States all or a substantial portion of the components of a patented
invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such
manner as to actively induce the combination of such componen[s outside of the
United States in a manner that would infringe the patent if such combination
occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
(2) Whoever wi[hout authority supplies or causes to be supplied in or from the
United States any component of a patented invention that is especially made or
especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of
commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is
uncombined in whole or in part knowing that such component is so made or adapted
and intending that such component will be combined outside of the United States in
a manner that would infringe the patent if such combination occured within the
United States, shall be liable as an infringer.

b.

De rechten van de octrooihouder; uitleg van octrooien

Rechten octrooihouder
De rechten van de octrooihouder zijn met betrekking tot direkte octrooiinbreuk
omschreven in ~ 271 a`'.
De woorden to make, use and sell worden in het algemeen strikt uitgelegd. Zo zal
er eerst sprake zijn van „to sell", indien ook levering binnen de V.S. plaatsvindt.
Het sluiten van een koopovereenkomst voor levering naar het buitenland is derhalve geen inbreuk. Ook invoer of uitvoer vallen niet onder „to use" of „to sell".
„Actions other than unauthorized making, using or selling do not constitute infringement of the patent even though they may impair or lessen the economic value of the
patent`."

Met betrekking tot een octrooi voor een combinatie overwoog de Supreme Court in
een zaak waarin alle samenstellende delen werden gefabriceerd in de V.S. om
daarna naar het buitenland te worden gestuurd, waar deze delen aan de hand van de
meegezonden gebruiksaanwijzing werden geassembleerd:
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„a combination patent protects only against the operable assembly of the whole and
not the manufacture of its parts".

Er was derhalve volgens de Supreme Court geen sprake van „to make"~. In 1984
greep de wetgever in door de invoering van ~271(f)'.
Urtleg
In het algemeen is de Amerikaanse rechter geneigd om de octrooien iets minder
letterlijk uit te leggen dan de Engelse rechter. Een overweging van de United States
Court of Claimsxgeeft een goede samenvatting van de uitgangspunten:
„It has long been recognized that the claims of a patent are the measure of the grant
to the patentee. Nevertheless, the Supreme Court, in a series of cases stretching back
to the early part of this century, has established that the claims of a patent are to be
construed in light of the specification and both are to be read with a view to
ascertaining the invention. Indeed, this court in Autogiro Co. of America v. United
States, 384 F.2d at 396-96, 181 Ct.CL at 61-2, explained the~ necessity for interpreting claims in light of the specification.
Claims cannot be clear and unambiguous on their face. A comparison must exist.
The lucidity of a claim is determined in light of what ideas it is trying to convey.
Only by knowing the idea, can one decide how much shadow encumbers the reality.
The very nature of words would make clear and unambiguous claims a rare occurrence.
The dictionary does not always keep abreast of the inventor. It cannot. Things are
not made for the sake of words but words for things.
The necessity for a sensible and systematic approach to claim interpretation is
axiomatic. The Alice-in-Wonderland view that something means whatever one
chooses is to mean makes for enjoyable reading, but bad law. Claims are best
construed in connection with the other parts of the patent instrument and with the
circumstances surrounding the inception of the patent application."

De claims (conclusies) zijn derhalve niet zoals in het Engelse recht „fence posts".
Anderzijds zijn de claims ook geenszins louter9 „guidelines". Deze in het algemeen
iets ruimere opvatting vindt wellicht zijn oorzaak in het feit dat in tegenstelling tot
Engeland, de Verenigde Staten geen historie kende van misbruik van privileges;
bovendien spoorde de uitdrukkelijke bepaling in de grondwet rechters ertoe aan
een octrooi ook enige reële betekenis toe te kennen. In vele uitspraken klinkt ook
iets door van de beloningstheorie. Er moet naar gestreefd worden de uitvinder een
redelijke beloning te geven voor zijn inspanningen.
„But liberality rather than strictness, should prevail where the fact of the patent is
involved, and the question to be decided is whether the inventor shall hold or lose the
fruits of his genius and his labor'~."

Die achterliggende gedachte van het toekennen van een beloning aan de uitvinder
valt ook af te leiden uit het feit dat, in tegenstelling tot in Engeland (en vele andere
landen), het recht op octrooi in Amerika toekomt aan de „original and first
inventor".
Naar alle waarschijnlijkheid zou deze uitleg in Amerika tot een andere uitspraak
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hebben geleid in de hiervoor besproken Engelse zaak Van der Lely v. Bramfords" .
Immers Deller schrijft:
„Changing the relative positions or reversal of the parts of a machine does not avert
infringement, where the parts transposed have the same respective functions after
the change as before."''

Een belangrijk verschil met vele andere rechtstelsels, waaronder het Engelse, is
tenslotte dat ook de particuliere gebruiker octrooiinbreuk kan plegen en de rechten
van de octrooihouder mitsdien niet beperkt zijn tot bedrijfs- en beroepsmatige
handelingen' `.
c. Uitputting; implied liceitse
Het Amerikaanse recht kent geen uitdrukkelijke bepaling waarin de uitputtingsleer
is neergelegd. De jurisprudentie is niet erg duidelijk. In bepaalde gevallen ziet men
een toepassing van de uitputtingsleer en in andere gevallen een toepassing van de
implied license doctrine.
In 1873 reeds besliste de Supreme Court in Adams v. Burke", dat de verkoop van
een produkt buiten het aan de licentienemer toegewezen gebied geen inbreuk op het
octrooi maakte, indien het produkt door de licentienemer in het aan hem toegewezen gebied in het verkeer was gebracht. Bij een toepassing van de implied license
doctrine zou er sprake zijn geweest van inbreuk.
In Bauer v. O'Donnell's had de exclusieve licentienemer de navolgende restrictie
op de verpakking van het geoctrooieerde produkt aangebracht:
„This size package of Sanatogen is licensed by us for sale and use at a price not less
than one dollar (S l.00). Any sale in violation of this condition, or use when so sold,
will constitute an infringement of our patent no. 601,995 under which Sanatogen is
manufactured, and all persons so selling or using packages or contents will be liable
to injunction and damages."

O'Donnell verkocht Sanatogen voor een prijs lager dan 1 dollar. Ook hier besliste
de Supreme Court, dat van octrooiinbreuk geen sprake was, aangezien „the title
transferred was full and complete". Deze beslissing wijst derhalve ook in de
richting van de uitputtingsleer.
Anderzijds blijkt uit de beslissingen van de Supreme Court, dat het gebruiken (in
tegenstelling kennelijk tot het recht om verder te verkopen) van het geoctrooieerde
produkt wel op een implied license berust en dat derhalve met betrekking tot dat
gebruik beperkingen kunnen worden opgelegd, die met een beroep op het octrooirecht zijn te handhaven. In de Verenigde Staten leidde dit al vroeg tot vergaande
pogingen van de octrooihouder ook controle te krijgen over niet geoctrooieerde
produkten. Een en ander werd - zoals hierna nog zal worden besproken - in de
hand gewerkt dooreen ruime toepassing van de contributory infringement doctrine.
Chisum"' schrijft echter:
„An authorized sale of a patented product exhausts the patent monopoly as to that
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product. Thus, a purchaser of such a product from the patentowner or one licensed
by the patentowner may use or resell the product free of control or conditions
imposed by the patentowner." En in een voetnoot voegt hij daaraan toe: „The
purchaser's right to use or sell the product includes a right to make repair but does
not include the right to make or reconstruct a new product."

Daaruit zou men geneigd zijn te concluderen, dat de octrooihouder ook zijn octrooi
niet kan inroepen tegen gebruik van het geoctrooieerde produkt in strijd met door
hem opgelegde restricties. Anderzijds zal bij de behandeling van de beslissing in
ARO I nog blijken dat de Supreme Court spreekt van het door aankoop verkrijgen
van een „license to use".
Zoals wij reeds in het Engelse recht hebben gezien, zal het praktische resultaat
tussen de toepassing van de implied license doctrine en de uitputtingsleer minder
verschillend zijn, naar mate meer door de octrooihouder opgelegde restricties
strijdig worden geacht met de antitrust-wetgeving of als misbruik van octrooirecht
moeten worden gezien.
In Engeland greep de wetgever in (de octrooiwet van 1977: section 44) om aan
bepaalde ongewenste gevolgen van de implied license doctrine een einde te maken.
[n Amerika was er zowel een reactie van de rechtspraak als van de wetgever (de
Clayton Act van 1914). De grote terughoudendheid van de Engelse rechter vóór het
ingrijpen van de wetgever bracht mee, dat deze het verkopen van het geoctrooieerde produkt onder de vastgestelde verkoopprijs octrooiinbreukmakend achtte".
d. Indirekte oetrooiinbreuk; aanvullende werking van de common [aw
Een zeer opvallend verschil met de ontwikkelingen in Engeland is, dat in Amerika
al zeer vroeg de contributory infringement doctrine tot ontwikkeling kwam.
Deze ontwikkeling kwam kennelijk voort uit een onvrede met de resultaten van een
nogal letterlijke uitleg van het octrooi. Het gevolg daarvan was, dat de verkoop van
onvolledige combinaties niet als octrooiinbreuk werd gezien, hetgeen tot misbruik
aanleiding gaf.
Wallace v. Holmes (1871)
De basis werd gelegd in de zaak Wallace v. Holmes'a. In die zaak ging het om een
octrooi voor een olielamp waarvan het nieuwe en inventieve element gelegen was
in de toepassing van een nieuwe brander. Een concutrent verkocht de gehele
geoctrooieerde combinatie met uitzondering van de „chimney". De rechtbank
overwoog dat een dergelijke verkoop een „tort" was.
Het resultaat was ongetwijfeld tevredenstellend, doch ondanks het feit dat, evenals
in Engeland, de aanvullende werking van de common law werd erkend, werd het
moeilijk geacht een bevredigende grondslag te vinden en in latere beslissingen
vindt men dan ook wel kritiek. Zo overwoog de rechtbank in Massachusetts19:
„The doctrine that one who furnishes materials, knowing their proposed use,
becomes thereby a tort feasor, if the proposed use is a tort, is certainly novel as
applied to most kind of torts."
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en
„[n a sense a trespass is aided if the trespasser is fed during the trespass. Yet it can
hardly be contended that an infringer's cook is liable as a contributory infringer.
Probably she would not be liable even is she knew of her master's wrong doing.
Again, no aid is more potent than money. [s one who lends money to an infringer
liable as co-infringer? Many patents cannot be infringed without a building in which
to construct the infringing device. Is the landlord who lets the building to an
infringer liable as a co-infringer?"

Beslissingen van de Supreme Court
De Supreme Court accepteerde de contributory infringement doctrine voor het
eerst in Morgan Envelope Co. v. Afban~~ Perforated Wrapping Paper Co. (1894)20
doch achtie deze niet van toepassing op de leverancier van toiletpapier voor
gebruik in een geoctrooieerde combinatie „for dispensing toiletpaper" aangezien
dit „perishable commodities" zijn. Een andere beslissing zou volgens de Supreme
Court leiden tot een uitbreiding van het monopolie van de octrooihouder over
algemeen verkrijgbare produkten.
Leeds á Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co. (1909)~' ) betrof de levering van
grammofoonplaten die alleen geschikt waren om gebruikt te worden in een geoctrooieerde combinatie van draaitafel en plaat. Levering van dergelijke platen werd
contributory infringement geacht.
Veel verder ging de Supreme Court in Henry v. A.B. Dick Co. (1912)22. In deze
zaak betrof het octrooi een geoctrooieerde „mimeographing machine". De octrooihouder had uitdrukkelijk met de kopers gecontracteerd, dat alleen van de octrooihouder afkomstige inkt, papier en overige benodigdheden gebruikt zouden worden.
Een leverancier die van deze restricties op de hoogte was, verkocht inkt aan de
gebruiker van de machine. De Supreme Court nam contributory infringement aan.
Het zal duidelijk zijn dat deze beslissing een gevolg van de toepassing van de
„implied license doctrine" was. Het voortgezette gebruik van de machine zonder
toestemming van de octrooihouder (die zijn toestemming slechts voorwaardelijk
had gegeven), betekende octrooiinbreuk. Het leveren van produkten voor gebruik
bij deze octrooiinbreuk betekende contributory infringement.
Reactie wetgever (1914) en Supreme Court
Deze uitspraak leidde tot een reactie van de wetgeverz~ en van de Supreme Court.
In Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. (1917)~' trachtte de
houder van het octrooi voor de filmprojector de verkoop van niet van hem afkomstige films voor gebruik in die projector tegen te gaan. De projectoren waren verkocht
met de beperking, dat daarin alleen de films van de octrooihouder mochten worden
gebruikt. Kortom, een restricted license, net zoals in de Henry v. A.B. Dick zaak.
Saillant detail was dat het octrooi met betrekking tot de film zelf inmiddels was
verlopen. De Supreme Court verklaarde de A.B. Dick beslissing ovetruled en
overwoog met betrekking tot het gemaakte voorbehoud:
„Such a restriction is invalid because such a film is obviously not any part of the
invention of the patent in suit, because it is an attempt without statutory warrant, to
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continue the patent monopoly in this particular character of film after it has expired,
and because to enforce it would be to create a monopoly in the manufacture and use
of moving picture films, wholly outside the patent in suit and of the patent law as we
have interpreted."

Hiet7nede was aan de vergaande gevolgen van de combinatie van de implied
license doctrine en de contributory infringement doctrine een einde gemaakt.
Het leek erop, dat door deze beslissing de contributory infringement doctrine weer
was teruggebracht tot haar oorspronkelijke doelstelling, te weten het tegengaan
van het veroorzaken van octrooiinbreuk door de verkoop van produkten voor
gebruik in een geoctrooieerde combinatie of een geoctrooieerde werkwijze.
De contributory infringement doctrine had echter kennelijk zo'n slechte reputatie
gekregen, dat de Supreme Court het niet bij deze beslissing wilde laten.
In Carbice Corp. v. Americnn Patents Dev. rorp. (1931)-~ had de octrooihouder
voor een diepvriesverpakking een licentie gegeven aan de fabrikant van „dry icé'
(solid carbon dioxide). Deze gaf op zijn beurt licenties tot gebruik van het octrooi
aan een ieder die „dry ice" van hem afnam.
Dry ice was een algemeen bekend en veel gebruikt produkt, doch het maakte
(anders dan de film in Motion Pictures) wel deel uit van de geoctrooieerde
combinatie. De Supreme Court besliste, dat er sprake was van het uitoefenen van
controle door de octrooihouder over een niet geoctrooieerd produkt, en dat het
daarbij niet van belang was wat de specifieke functie van dat produkt was. Daaraan
verbond de Supreme Court de consequentie, dat er sprake was van „patent misuse",
hetgeen betekende dat geen beroep op het octrooi kon worden gedaan.
Het patent misuse concept berust op het feit dat men zelf schone handen („clean
hands") dient te hebben, indien men een vordering in rechte instelt. Dezelfde regel
is neergelegd in de Engelse octrooiwet, section 44 (3). In beide landen kan een
derde een beroep op het misuse doen ook al staat hij daar geheel buiten en in beide
landen kan, nadat er een einde aan de misuse is gemaakt, alsnog een beroep op het
octrooi worden gedaan voor de periode lopende vanaf het einde van het misbruik.
De Supreme Court ging op de ingeslagen weg voort, hetgeen culmineerde in de
Mercoid beslissingen'-6. Tot die beslissingen oordeelde de lagere rechtspraak nog,
dat het uitoefenen van controle over niet geoctrooieerde produkten, die alleen maar
voor de gcoctrooieerde uitvinding konden worden gebruikt, geen patent misuse
zou betekenen.
ln die zaken trad de octrooihouder op grond van contributory infringement op tegen
de verkoop van „stoker switches", die een essentieel onderdeel van een combinatieoctrooi voor een „furnace-system" vormden.
De Supreme Court achtte „patent misuse" gegeven door het door de octrooihouder
gehanteerde licentiesysteem, dat qua opzet overeen kwam met het licentiesysteem
in de dry ice zaak, doch daarvan verschilde doordat de stoker switches slechts
geschikt waren voor gebruik in de geoctrooieerde combinatie.
De beslissing in Leeds 8c Catlin v. Victor Talking Machine 8c Co. werd afgekeurd
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en de Supreme Court overwoog uitdrukkelijk:
„The result of this decision, together with those which have preceded it, is to limit
substantially the doctrine of contributory infringement".

Na de Mercoid beslissingen bestond grote onzekerheid of de contributory infringement doctrine eigenlijk nog wel bestond. De contributory infringement doctrine
brengt nu juist mee dat kan worden opgetreden tegen de verkoop van niet geoctrooieerde produkten. De Supreme Court achtte echter iedere poging tot het controleren
van niet geoctrooieerde produkten patent misuse. Daarmee had de patent misuse
doctrine in feite aan de contributory infringement doctrine een einde gemaakt.
Reactie van de we~gever (1952)
De New York Patent Bar, later gesteund door de National Patent Bar, slaagde erin
om in 1952 ~ 271(b) (c) en (d) in de Octrooiwet te doen aannemen'-' zx.
De bedoeling hiervan was het effect van de Mercoid beslissingen terug te draaien.
In Dnwson Chemicul Co. v. Rohm á Haas Co. ( 1980)'9 besliste de Supreme Court
op grond van ~ 271 (d), dat er geen sprake was van patent misuse in een zaak
waarbij de leverancier van een grondstof ( propanil), a non-staple article, aan zijn
afnemers een licentie verleende voor het gebruik van die grondstof in een geoctrooieerde werkwijze en weigerde aan anderen (met name leveranciers van dezelfde
grondstoffen) een licentie te verlenen. Uit die beslissing blijkt derhalve dat de
opzet van de wetgever geslaagd is.
Conclusie
In de Verenigde Staten is al vroeg een ruime opvatting ontstaan over de bestrijding
van contributory infringement. Dit leidde echter (samen met de implied license
theorie) tot misbruik bestaande in een uitbreiding van het octrooimonopolie tot niet
geoctrooieerde en zelfs algemeen verkrijgbare produkten. De reactie daarop is een
geleidelijk uitbannen van de contributory infringement leer geweest op grond van
de eveneens door de rechtspraak ontwikkelde „patent misuse" doctrine.
Dit heeft weer geleid tot een uitgebalanceerde wetgeving, die enerzijds staple
articles buiten het monopolie van de octrooihouder houdt en anderzijds het mogelijk maakt om gevallen van contributory infringement te vervolgen zonder beticht
te worden van patent-misuse.
Deze ontwikkeling wijkt derhalve aanzienlijk af van de ontwikkeling in Engeland,
waar een rigide vasthouden aan de letterlijke uitleg van octrooiwet en octrooi de
ontwikkeling van een contributory infringement doctrine niet mogelijk maakte.
Wel leidde ook in Engeland de vergaande consequentie van de implied license
doctrine tot het aanvaarden van de patent misuse doctrine. Anders dan in de
Verenigde Staten was dat het gevolg van het ingrijpen van de wetgever en niet van
de rechter. Dat past in het beeld van de meer traditioneel en behoudend ingestelde
Engelse rechtspraak tegenover de meer gedurfde Amerikaanse rechtspraak. Het
resultaat daarvan is een nogal onoverzichtelijke - en weinig zekerheid biedende Amerikaanse ontwikkeling, terwijl in Engeland tot 1977 in feite geen ontwikkeling
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plaats vindt, hetgeen wel tot zekerheid, doch niet tot een adequate bescherming van
de octrooihouder heeft eeleid.
2.

Repareren

a. Inleiding
De algemene regel in de Verenigde Staten terzake van reparatie komt overeen met
de regel die wij al in Engeland hebben gevonden.
„It is setded patent law that repair of a patented article is permissible and non-infringing, but that reconstruction of a pa[ented article is impermissible and infringing."'~

Evenals in Engeland berust het toegestaan zijn van reparatie op de „implied
license" om het gekochte produkt te mogen gebruiken en derhalve „in working
condition" te houden. Onder die implied license valt echter niet het recht om het
geoctrooieerde produkt opnieuw te laten mak~ ~.
De vraag waar de grens tussen permissible repair and impermissible reconstruction
ligt heeft geleid tot vele beslissingen.
Het in vergelijking met Engeland grote aantal beslissingen is mijns inziens het
gevolg van de ontwikkeling van de contributory infringement doctrine in de
Verenigde Staten.
Onder die doctrine kan immers ook de verkoop van onderdelen voor gebruik bij
reparatie worden tegengegaan, indien de desbetreffende reparatie octrooiinbreuk
betekent.
Het spreekt vanzelf dat octrooihouders in de Verenigde Staten langs die weg
hebben getracht een greep te krijgen op de levering van onderdelen voor het
gebruik in, van henzelf afkomstige, produkten.
Met betrekking tot niet van de octrooihouder afkomstige produkten, waarvoor
geen beroep kan worden gedaan op de implied license doctrine, zijn er nauwelijks
uitspraken.
De belangrijkste beslissingen, zowel met betrekking tot het repareren van met
toestemming als het repareren van zonder toestemming van de octrooihouder in het
verkeer gebrachte produkten, vindt men in de ARO beslissingen van de Supreme
Court. De jurisprudentie is dan ook het beste in te delen in de periode vóór ARO en
de periode na ARO.
b.

De beslissingen van de Supreme Court vóór ARO

aa) Wilson v. Srrnpson
De oudste zaak, Wifson v. Simpson (1850)", betrof een „wood planing machine"
waarvan de messen na 60 tot 90 dagen gebruik versleten waren. De Supreme Court
besliste, dat het vervangen van deze messen een permissible repair was en overwoog onder meer:
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„The right of the assignee to replace the cutter-knives is not because they are of
perishable materials, but because the inventor of the machines has so arranged them
as part of its combination, that the machine could not be continued in use without
succession of knives at short intervals."

In deze beslissing lijkt sterk te worden aangeknoopt bij een implied license.
Gekeken wordt immers naar wat de koper heeft gekocht en wat de bedoeling van de
aankoop is geweest.
Drie conclusies konden uit deze beslissing worden getrokken:
het recht om te repareren hing niet af van de vraag of het te vervangen
onderdeel een essentieel onderdeel was van de geoctrooieerde combinatie3';
b. indien het onderdeel zelf geoctrooieerd was, is er geen recht op vervanging~';
c. het recht om te repareren is geen absoluut recht, doch is alleen aanwezig,
indien degene die repareert het recht heeft om te gebruiken~).
Niet duidelijk was, of de beslissing alleen van toepassing was op onderdelen die
sneller slijten dan de overige onderdelen, of voor alle onderdelen gelijke gelding
had.
a.

bb) American Cotton Tie Co v. Simmons(1882)35)
In deze zaak was er volgens de Supreme Court wel sprake van een „impermissible
reconstruction". Het ging om een octrooi voor bepaalde „ metallic ties for cotton
bales", welke bestonden uit een riem en een gesp. Bij aankomst in de katoenfabriek
werd de riem doorgeknipt. Gedaagde kocht de gebruikte riemen als afval van de
katoenfabriek en maakte uit de oude stukken riem weer een bruikbare riem die
werd voorzien van een oude gesp.
Volgens de Supreme Court was het verschil met Wilson v. Simpson dat het
geoctrooieerde voortbrengsel in deze zaak door de octrooihouder bedoeld was voor
eenmalig gebruik, terwijl de bedoeling van het geoctrooieerde voortbrengsel in
Wilson v. Simpson nu juist was, dat het lange tijd gebruikt kon worden, doordat de
snel slijtende messen konden worden vervangen3ó
In het licht van deze beslissingen waren de volgende beslissingen van de Supreme
Court begrijpelijk.
cc) Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co. (1894)37)
In deze zaak besliste de Supreme Court dat het aanvullen van toiletpapier in een
geoctrooieerde toiletpapierhouder geen inbreuk op het octrooi voor de combinatie
van een toiletpapierhouder en toiletpapier was, aangezien hier sprake was van een
„permissible repair". De Supreme Court verwees naar Wilson en overwoog dat
Cotton Tie een andere zaak was, omdat daar de bedoeling was dat de band slechts
één keer wordt gebruikt en het doorsnijden van de band het einde van „its usefulness" betekende.
dd) Leeds á Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co.
( I 909)38
In tegenstelling tot Morgan besliste de Supreme Court in Leeds, dat de verkoop van
grammofoonplaten die slechts gebruikt konden worden in een geoctrooieerde
combinatie bestaande uit draaitafel en grammofoonplaat, een contributory infringement was, omdat het gebruik van draaitafel en (nieuwe plaat) inbreuk betekende.
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Een beroep op Wilson ging niet op, omdat het in casu niet de vervanging van een
versleten deel betrof, doch de verhoging van de capaciteit. Het verschil met
Morgan was, dat er geen sprake was van „perhishable goods".
ee) In Heyer v. Duplicator Manufacturing Co. (1923)39
besliste de Supreme Court, dat de verkoop van gelatine band voor het gebruik in de
geoctrooieerde kopieermachine van de octrooihouder „permissible repair" was.
De Supreme Court verwees - begrijpelijk - naar Wilson.
c. Lagere rechtspraak vóórARO
De beslissingen van de Supreme Court werden in de lagere rechtspraak toegepast
en verfijnd. Ook het vervangen van onderdelen die niet geacht werden tussentijds
kapot te gaan of verbruikt te worden, werd meestal gezien als permissible repait~.
Met betrekking tot de vraag of er sprake was van permissible repair of van een
infringing reconstruction introduceerde het First Circuit" in 1901 een regel, die
bekend werd als de common sense rule.
„Common sense" leidde in de loop der jaren tot de ontwikkeling van een aantal
criteria op grond waarvan bovengenoemde vraag werd beslist. Deze criteria waren
de navolgende'-':
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

cost of part replaced relative to the cost of the entire patented device;
temporariness of part or parts replaced relative to the expected life of the
patented device;
importance of the replaced part to the inventive concept;
difficulty or ease of making the replacement;
physical domination of the parts replaced relative to remaining parts of the
patented device;
intention of the inventor.

d. Samenvatting van de rechtspraak vóórARO.
De vijf beslissingen van de Supreme Court en de lagere rechtspraak voor ARO
leiden tot de navolgende conclusies.
aa)
bb)
cc)

Het vervangen van onderdelen die bij normaal gebruik sneller verslijten dan
het geheel c.q. verbruikt worden, is altijd permissible repair, waarbij niet van
belang is of het een essentieel element betreft (Wilson; Morgan en Heyer).
Het vergroten van de capaciteit van de geoctrooieerde combinatie is inbreuk
(Cotton-Tie; Leeds).
Met betrekking tot de vraag of in andere gevallen de reparatie gezien mcest
worden als reconstruction had de lagere rechtspraak een aantal criteria ontwikkeld43.

Aan deze conclusies kan nog worden toegevoegd de navolgende algemene conclusie:
De Supreme Court had in de loop der jaren een patent misuse doctrine ontwikkeld
op grond waarvan iedere poging tot monopolisering van niet geoctrooieerde produkten, ook als deze tot de geoctrooieerde combinatie behoorden werd verhinderd~.
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e.

De ARO beslissingen

Feiten
De reparatieproblematiek kwam in vrijwel al haar aspecten aan bod in ARO Iy5 en
ARO II~~. Het betrof hier een octrooi voor een vouwdak voor auto's en wel voor de
combinatie
„of a flexible top fabric, supporting structures, and a mechanism for sealing the
fabric against the side of the automobile body in order to keep out the rain".

Alle onderdelen van de combinatie, met uitzondering van het doek, hebben een
met de levensduur van de auto vergelijkbare levensduur. Het doek is echter na
ongeveer drie jaar aan vervanging toe. Een aantal bedrijven, waaronder ARO,
fabriceren en verkopen zonder toestemming van de octrooihouder doek dat
pasklaar is gemaakt voor gebruik ter vervanging van het versleten doek in de onder
het octrooi vallende vouwdaken.
ARO 1(! 961)
Beslissing Court of Appeal
In ARO I had de Court of Appeal de vraag waarvoor het stond als volgt geformuleerd:
„whether petitioners' conduct constituted making a permissible replacement of a
part (the fabric) which expectedly became worn out or defective sooner than other
parts of the patented combination or whether such replacement constituted a forbidden reconstruction of the combination".

De Court of Appeal concludeerde, dat er sprake was van inbreuk door de eigenaar
die het doek van zijn vouwdak verving en dat mitsdien sprake was van contributory
infringement ( indirecte inbreuk) door de fabrikant.
Het kwam tot die conclusie op de navolgende grond:
„the life of the fabric is not so short, nor is the fabric so cheap, that we can safely
assume that an owner would rationally believe that in replacing it he was making
only a minor repair to his top structure."

Kortom, op grond van de verschillende criteria" ontwikkeld in de lagere jurisprudentie nam de Court of Appeal aan dat er sprake was van reconstruction. Het
verschil met Wilson en Morgan was, dat in die zaken de onderdelen zodanig snel
versleten c.q. verbruikt werden, dat de koper ervan uit mocht gaan, dat hij het recht
had deze te vervangen.
Supreme Court; direkte inbreuk?
Voor de Supreme Court was de meest vergaande stelling van de octrooihouder, dat
het verkopen van het doek een direkte octrooiinbreuk betekende, omdat het doek
het hart van de uitvinding was48).
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De Supreme Court verwierp die stelling:
„The basic fallacy of respondent's position is that it requires the ascribing to one
element of the patented combination the status of patented invention in itself."

De Supreme Court, overwoog verder dat er in casu sprake was van een combinatieoctrooi en dat het doek, al of niet in specifieke vormgeving, op zichzelf niet
geoctrooieerd was. De Supreme Court stelde vast dat ook niet van belang was of
het dcek c.q. de specifieke vormgeving octrooieerbaar zou zijn geweest, indien
daarvoor octrooi zou zijn aangevraagd.
Het gaat hier derhalve om een niet geoctrooieerd onderdeel van een geoctrooieerde
combinatie. Met een verwijzing naar Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell
Regulator Co. overweegt de Supreme Court:
„The fact that an unpatented part of a combi~,~tion patent may distinguish the
invention does not draw to it the privileges of a patent. That may be done only in the
manner provided by law. However worthy it may be, however essential to the
patent, an unpatented part of a combination patent is no more entitled to monopolistic protection than any other unpatented device."

Met de beslissing dat een onderdeel van een geoctrooieerde combinatie, dat zelf
niet geoctrooieerd was, nimmer directe octrooiinbreuk kon maken, stond vast dat
de fabricage en verkoop van het desbetreffende doek geen (directe) octrooiinbreuk
kon zijn.
Contribu[ory infringement
De enige mogelijkheid die overbleef was contributory infringement. Zoals wij
zagen kende de Amerikaanse Octrooiwet sinds 1952 ~ 271 (c)49.
De Supreme Court besliste, dat een belangrijke regel uit de rechtspraak van vóór
1952 over indirekte octrooiinbreuk gehandhaafd bleef. Deze luidde dat er alleen
sprake kan zijn van indirekte octrooiinbreuk, indien de indirekte octrooiinbreuk
gevolgd wordt door direkte inbreuk.
De Supreme Court verwijst met name naar de woorden „an infringement of such
patent" om te betogen dat er van contributory infringement onder ~ 271 (c) geen
sprake kan zijn, als er geen sprake is van directe inbreuk. Deze woorden lijken
inderdaad nauwelijks voor een andere uitleg vatbaar. Daatmede was de zaak echter
niet afgelopen, omdat - anders dan in bijvoorbeeld Engeland, Duitsland en Nederland - octrooiinbreuk niet beperkt is tot bedrijfsmatige handelingen.
De beslissende vraag was derhalve of de eigenaar van de auto die het versleten doek
verving door nieuw doek, inbreuk maakt en wel „whether such replacement by the
car owner is infringing reconstruction or permissible repair ".
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Vervanging doek inbreuk?
De vraag was derhalve of de Supreme Court de criteria ontwikkeld in de lagere
jurisprudentie en in casu toegepast door de Court of Appeal, zou overnemen.
Daarbij zou dan een rol spelen:
a. het doek is niet een ondergeschikt element;
b. het doek is niet een relatief goedkoop element;
c. het doek is niet een bestanddeel dat na een zeer korte tijd versleten (c.q.
verbruikt) is;
d. de eigenaar van de auto denkt bij het vervangen niet dat er slechts sprake is van
een geringe reparatie;
e. het doek (in de speciale vorm) is het hart van het combinatie-octrooi.
De Supreme Court ging echter geheel uit van de rechten van de koper van een
geoctrooieerd produkt en overwoog:
„That a license to use a patented combination includes the right to preserve its fitness
for use so far as it may be affected by wear or breakage."

en verder:
„.. reconstruction of a patented entity, comprised of unpatented elements is
limited to such a true reconstruction of the entity as to `in fact make a new article' ."

Dit duidt derhalve op een zeer ruime opvatting ten aanzien van „permissible
repair". Dat blijkt ook uit het navolgende.
„Mere replacement of individual unpatented parts, one at a[ime, whether of the
same part repeatedly or different parts successively, is no more than the lawful right
of the owner to repair this property."

De conclusie is vervolgens geen verrassing:
„Measured by this test, the replacement of the fabric involved in this case must be
characterized as permissible `repair', not `reconstruction'."

Justice Black
De hierboven weergegeven conclusies zijn afkomstig van vier leden van de Supreme Court. Justice Black, in een concurring opinion, was het met die conclusies
eens. Hij wees uitdrukkelijk op het feit dat de verschillende door de lagere courts
gehanteerde maatstaven geen rol behoorden te spelen bij de beslissing of er sprake
was van repair of reconstruction:
„Such a Pandora's flock of insignificant standards would create confusion and
uncertainty."

Justice Harlan en de minderheid
Justice Harlan (die slechts het resultaat van de meerderheidsbeslissing onderschreef) en de minderheid waren van mening, dat de door de Court of Appeal
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gehanteerde desbetreffende criteria wel de juiste criteria waren. De minderheid
was daarbij van mening, dat de beslissing met betrekking tot de toepassing van die
criteria zodanig met de feiten verweven was, dat deze niet getoetst kon worden.
Justice Harlan dacht daar anders over.
ARO l: Reacties in de litteratuur
De beslissing kreeg veel aandacht in de juridische litteratuur en werd in het
algemeen met gemengde gevoelens ontvangen. SeaseS~ vat een aantal van die
reacties als volgt samen:
„California Law Review stated, `. .. it seems doubtful that ARO is the restatement
of the prior law that it purports to be.' Fordham Law Review stated, 'it would appear
ihat the complete rebuilding of a patented object which had been completely
destroyed must now be shown to establish a reconstruction.' The University of
Illinois Law Forum stated, `the least that can be said for this case is that it is in accord
with the Supreme Court's long-standing policy of restricting the scope of protection
for patent rights.' Finally, New York Univer.:'v Law Review stated, ... it would
seem that if the complainant alleges infringement of a non-patented part of a
combination patent, the defendant can rely on the ARO case to secure summary
judgment ...(T)he holding virtually immunizes the supplier of unpatented components from a contributory infringement action. "'

In 1961 waren er echter ook reacties die concludeerden dat in feite niet veel
veranderd was en dat slechts Wilson enigszins uitgebreid wasi'. Immers, het doek
kon worden vergeleken met de messen uit Wilson. Het enige verschil was dat het
doek iets duurzamer was dan die messen en iets kostbaarder om te vervangen.
De desbetreffende schrijvers meenden, dat nog onbeslist was wat rechtens zou
zijn, indien vijf van de zes onderdelen zouden worden vervangen of de capaciteit
zou worden vergroot.
Stein concludeert: „The nebulous area which lies between repair and reconstruction
still exists.".
Mijns inziens waren die conclusies - vanuit het gezichtspunt van de octrooihouder - veel te optimistisch. Indien de vervanging van één element (hoe belangrijk
c.q. essentieel c.q. duurzaam ook) nimmer gezien kan worden als octrooiinbreuk,
dan moet dat welhaast tot het resultaat leiden dat, zolang er sprake blijft van het
achterblijven in de combinatie van een oorspronkelijk onderdeel, er geen sprake is
van inbreuk. De hierboven weergegeven conclusie van de Fordham Law Review
lijkt dan ook juist. Mr Justice Harlan legde in zijn opinion ook op die wijze de
beslissing van de meerderheid uit.
Zoals wij nog zullen zien lijkt ook de latere rechtspraak de ARO I beslíssing op die
wijze uit te leggen.
In 1965 werd in een artikel in The University of Chicago Law Review5'- niet alleen
deze uitleg verdedigd, doch ook het resultaat daarvan bevredigend geacht:
„This interpretation would render the repair-reconstruction doctrine superfluous
(...)„
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ARO 11(1964)
Het verschil tussen de feiten in ARO I en die in ARO II was dat in ARO I het
verkochte doek werd gebruikt ter vervanging van doek dat deel uitmaakte van met
tcestemming van de octrooihouder in het verkeer gebrachte vouwdaken, terwijl in
ARO II het verkochte doek werd gebruikt ter vervanging van dcek dat deel
uitmaakte van niet met toestemming van de octrooihouder in het verkeer gebrachte
vouwdaken.
In ARO I was al uitgemaakt, dat de leverantie van doek (een onderdeel van de
geoctrooieerde combinatie) nimmer direkte octrooiínbreuk kon zijn. Er bleef
derhalve over de vraag of er sprake was van contributory infringement.
De Supreme Court herhaalde, na overwogen te hebben dat deze vraag in ARO I niet
was beslist, de regel dat voor de vraag of de verkoop van het doek contributory
infringement betekende, in de eerste plaats van belang is of inbreuk wordt gepleegd
door de eigenaar van de auto die het versleten doek van zijn vouwdak met dat doek
vervangt.
De Supreme Court overwoog daaromtrent, dat ~ 271 (a) bepaalt, dat „whoever
without authority makes, uses or sells any patented invention infringes the patent".
De auto-eigenaar, die de geoctrooieerde combinatie gebtuikt die niet met toestemming van de octrooihouder is verkocht, maakt derhalve inbreuk.
Daatna vervolgt de Supreme Court:
„If the owner's use infringed, so also did his repair of the top-structure, as by
replacing the worn-out fabric component. Where use infringes, repair dces also for
it perpetuates the infringing use."

Die beslissing is minder goed te begrijpen, indien men zich realiseert dat de aan de
octrooihouder voorbehouden handelingen, opgesomd in ~ 271(a), luiden: „to make, to sell and to use". Zoals wij hebben gezien, worden deze handelingen nogal
beperkt uitgelegds'.
Niet duidelijk is derhalve, waarom repair dat niet kan worden gelijkgesteld met
„reconstruction" (hetgeen uit ARO I blijkt) en derhalve niet een „making" van de
geoctrooieerde combinatie is, onder ~ 271(a) kan vallen.
„To perpetuate the infringing use" is mijns inziens iets anders dan to use en bij
repareren is er nu juist geen sprake van gebruiken, niet in de laatste plaats omdat de
geoctrooieerde combinatie juist veelal niet te gebruiken zal zijn en daarom reparatie
behceft. Zoals wij hebben gezien, werd ook in Engeland niet verdedigd dat
repareren gelijkgesteld kan worden met gebruik. Veeleer lijkt in casu de juiste
redenering ( en wellicht moet de beslissing van de Supreme Court ook zo gelezen
worden), dat na de reparatie de eigenaar de auto weer kan gaan gebruiken. Dat
gebruik na de reparatie maakt inbreuk op het octrooi. Aangenomen dat het doek
een „material part" in de zin van ~ 271(c) is, pleegt de tceleverancier om die reden
contributory infringement. Voor de onderhavige zaak maakt dat derhalve geen
verschil .
Wel verschil maakt een en ander voor de positie van de reparateur-niet-eigenaar.
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Deze pleegt zelf geen direkte inbreuk, doch hij zal wel aansprakelijk gehouden
kunnen worden op grond van contributory infringement en wel op grond van
~ 271(b)54.
f.

Jurisprudentie na ARO

aa) Fromberg (1963, 1964)
In de Fromberg zaken kwam het tot twee tegenstrijdige beslissingen van de Fifth en
de Ninth Circuit Courts of Appeal.
Het octrooi van Fromberg had betrekking op het repareren van gaten in tubeless
banden. Het geoctrooieerde voortbrengsel bestond uit twee delen: een holle metalen buis(11) en een cylindrische rubber plug(18). De plug werd in het te repareren
gat van de band gedrukt. De vraag was nu of het inbrengen van een nieuwe, niet
van de octrooihouder afkomstige, plug in de metalen buis octrooiinbreuk betekende, hetgeen tot gevolg zou hebben, dat de leverancier van de pluggen zich schuldig
maakte aan contributory infringement.
De Fifth Circuit55 vond ARO niet erg bruikt~aar en paste American Cotton Tie toe,
omdat het daar in feite om dezelfde casuspositie ging. Volgens de Fifth Circuit had
het geoctrooieerde voortbrengsel „a single-shot function and purpose for a one time
use". Dat laatste lijkt echter in het licht van ARO I niet beslissend. Het feit dat de
metalen buis geheel bruikbaar bleef lijkt met zich mee te brengen, dat alleen de
vervanging van de rubber plug niet betekent dat er sprake is van een (geheel) nieuw
geoctrooieerd voortbrengsel5ó
De Ninth Circuit57 oordeelde dan ook anders en stelde vast, dat onder ARO in een
zaak als de onderhavige niet van belang is de „intent or understanding of the
patentee or licensee", noch de vraag of het te vervangen onderdeel de „essence or
hart of the combination" is. Het feit dat een onderdeel uit de oude combinatie wordt
gebruikt betekent dat er geen sprake van inbreuk is.
bb) Wilbur-Ellis Co. v. Kuther (196~4)~s
Op dezelfde dag als waarop ARO II werd bestist, besliste de Supreme Court in deze
zaak de vraag of een geoctrooieerde fish-canning machine door de vervanging van
verschillende onderdelen mocht worden opgeknapt en gewijzigd, zodat deze geschikt werd voor five-ounce blikken in plaats van one-ounce blikken. De Court of
Appeal had beslist, dat door de wijziging van de maat de oorspronkelijke identiteit
van de machine verloren was gegaan en dat er derhalve sprake was van „reconstruction".
De Supreme Court besliste dat er sprake was van permissible repair (adaption),
welke viel binnen de „patent rights purchased", aangezien de afineting van het blik
niets met de uitvinding van doen had. Een en ander betekende dat derhalve ook een
verandering c.q. vergroting van de capaciteit onder permissible repair viels9
Wilbur-Ellis bevestigt mijns inziens de juistheid van de beslissing van de Ninth
Circuit in Fromberg en de lagere jurisprudentie heeft dan ook de objectieve test van
ARO I(is nog een oorspronkelijk onderdeel aanwezig?) overgenomen en na
Wilbur-Ellis tot de uiterste consequentie doorgevoerd. Enkele voorbeelden volgen
hienta.

55

April 1, 1958

A. J. FROMBERG

L,828,T91

PLUC
Filsd Jna. 29, 1967

,~Ct

c ,~

~~,
~;~Y' ~

~NVENTOR.

~5[U~le~J~~~
.. ?I
,té,~~ló.xr.r,~r~
ATTORNEYB

56

cc) TSC Industries (1968) en High Voltage Engineering (1974)
Er werd dan ook geen inbreuk aangenomen in een zaak waarin de gedaagde
versleten geoctrooieerde „ doffer assemblies" voor katoenplukmachines opkocht
en deze weer geschikt maakte ( door „ rerubbering") voor gebruik~. Hetzelfde werd
beslist met betrekking tot het weer geschikt maken ( door „resurfacing and reassembling") van onbruikbaar geworden „ inclined-field acceleration tubes"~'.
dd)

General Electric Co. v. The United Statesfi- (1978)

In deze zaak besliste de Court of Claims dat er geen sprake was van octrooiinbreuk:
„Even though gun mounts were disassembled in order to be overhauled and even
though the reassembled parts were not necessarily retumed to the same gun mount or
the same ship."

en
„It is permissible to introduce wholly new components, acquired from another
supplier, into the renovation of a device embod}:ng a patented combination."

ee) Dana Corporation v. American Precision Company~'(1984)
Hierin besliste de District Court for the Northern District of Illinois dat er geen
sprake was van inbreuk in de volgende situatie. Versleten clutches werden geheel
uit elkaar genomen. De bruikbare onderdelen werden schoongemaakt en gebruikt
voor het maken van nieuwe clutches. Ontbrekende onderdelen werden vervangen
door - niet van de octrooihouder afkomstige - nieuwe. De onderdelen gingen met
andere onderdelen van andere clutches naar een assembly line, waar ze in elkaar
werden gezet. Zelfs indien het gevolg was dat in een bepaalde zo gefabriceerde
clutch alle key parts niet afkomstig waren van de octrooihouder, dan nog was er
geen sprake van inbreuk (kennelijk: zolang nog maar één onderdeel uit een door de
octrooihouder in het verkeer gebrachte combinatie aanwezig was).
ff) Laitram Corp. v. Cambridge Wire Cloth Co. (1986)
Tenslotte is vermeldenswaard een beslissing van de District Court of Maryland van
11 april 1986~.
Cambridge had produkten verkocht die inbreuk maakten op een combinatie-octrooi
van Laitram. Bovendien was een van de onderdelen van de combinatie ook nog
apart geoctrooieerd. Cambridge betaalde schadevergoeding. In principe betekende
dat, dat daardoor een „implied license for continued use" van de inbreukmakende
produkten was verkregen. Dit berust op het in Amerika aanvaarde principe dat,
nadat schadevergoeding is betaald, de octrooihouder zijn rechten niet kan inroepen
tegen het gebruik van de produkten waarover schadevergoeding is betaald. De
vraag was nu of dit ook betekende dat gebruikers van deze produkten geen
octrooiinbreuk pleegden door deze produkten te repareren met niet van de octrooihouder afkomstige reserve-onderdelen.
Voorzover deze onderdelen zelf geoctrooieerd waren overwoog de Court:
„It is clear law that repair parts may not be sold to innocent third party users if the
repair parts themselves infringe a valid patent."
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Deze beslissing is volledig in overeenstemming met de bestaande leer. Immers,
zo'n verkoop valt rechtstreeks onder ~ 271(a), die de verkoop van een patented
product verbiedt.
Interessanter was de vraag of de levering van ongeoctrooieerde onderdelen contributory infringement betekende. Daarvoor was beslissend de vraag of de eindgebruiker die deze onderdelen gebruikte al of niet inbreuk pleegde.
De rechter maakte daarbij een onderscheid tussen de „license acquired by the
purchaser" (van een door de octrooihouder in het verkeer gebracht produkt) en de
„implied license of combined use acquired upon the payment of full damages". De
eerste licentie geeft wel het recht om te repareren, de laatste niet.
Hieruit volgt - en dat lijkt niet in strijd met de ARO II beslissing - dat repareren
een inbreukmakende handeling is, waarvoor toestemming van de octrooihouder
dient te worden verkregen. Deze toestemming is echter aanwezig bij de aankoop
van het produkt van de octrooihouder.
Indien echter, zoals hierboven verdedigd, n~ feite niet het repareren van een
inbreukmakend produkt zelf, doch het voortgezet gebruik na reparatie inbreukmakend zou worden geacht, zou er in de onderhavige zaak van coniributory infringement geen sprake zijn geweest, aangezien het gebruik viel onder de implied license
verkregen door het betalen van schadevergoeding.
g. Conclusies
aa) Uit ARO I en de jurisprudentie daarna lijkt geconcludeerd te moeten worden,
dai er eerst sprake is van „reconstruction" en derhalve van octrooiinbreuk, indien
bij een reparatie alle onderdelen worden vervangen. Dit heeft als voordeel dat er
sprake is van een objectieve test, doch als nadeel dat in bepaalde gevallen (zie bijv.
Fromberg; General Electric en Dana) de octrooihouder ongerechtvaardigd lijkt te
worden benadeeld.
In vergelijking met Engeland (dat in feite de verkeersopvatting „can it honestly be
termed a repair" laat beslissen) zal in de V.S. veel minder snel sprake zijn van
inbreuk.
Vergelijking van de Dunlop beslissingen met bijvoorbeeld de Fromberg beslissing
van de Ninth Circuit leidt tot de conclusie dat in de V.S. geen reconstruction zou
zijn aangenomen.
Ten aanzien van de ARO I leer kunnen nog twee opmerkingen worden gemaakt.
aaa) Hoewel de daarin voorgestelde test makkelijker toe te passen zal zijn dan
bijvoorbeeld de in Engeland toegepaste test, zullen zich ook daarbij grensgevallen
(moeten) voordoen.
~
Men zal toch moeten aannemen dat er geen sprake is van een permissible repair,
indien bij het samenstellen van een geoctrooieerde combinatie slechts één schroef
afkomstig uit een versleten - door de octrooihouder op de markt gebracht - produkt
wordt gebruikt~s. Ook dan rijst derhalve de vraag waar de grens ligt.
bbb)

Hoe merkwaardig de leer uit ARO I kan zijn blijkt uit het navolgende
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voorbeeld. Een fabrikant koopt een nieuw van de octrooihouder afkomstig onderdeel. Hij heeft daarmee niet zonder meer een licentie verkregen om ook de gehele
geoctrooieerde combinatie samen te stellen~. Zou hij echter (op de sloop) hetzelfde
onderdeel afkomstig uit een door de octrooihouder in het verkeer gebrachte combinatie kopen dan zou de desbetreffende fabrikant dat recht wel hebben. In het eerste
geval verkrijgt de octrooihouder nog enige winst (uit de verkoop van het onderdeel); in het laatste geval geen enkele!
bb) Uit ARO II kan worden geconcludeerd dat het repareren van octrooiinbreukmakende produkten (anders dan in Engeland) direkte octrooiinbreuk is.
Dogmatisch juister is wellicht repareren (door een derde) te beschouwen als een
indirekte octrooiinbreuk op grond van ~ 271(b). Repareren door de gebruiker zelf
is geen inbreuk doch het gebruik na het repareren wel.
cc) Zelfstandige bescherming van onderdelen is alleen mogelijk indien zo'n
onderdeel zelf geoctrooieerd is.
dd) Niet alleen het repareren zelf van octrooiinbreukmakende produkten kan op
grond van de bepalingen terzake van de contributory infringement (~ 271(b))
worden bestreden, doch ook de levering van (reserve)onderdelen voor gebruik in
een inbreukmakende combinatie (~ 271(c)).
Daarbij rijst de vraag of levering van deze onderdelen aan een reparateur (aannemende dat die reparateur - anders dan in ARO II - geacht moet worden zelf geen
direkte inbreuk te plegen) onder ~ 271(c) valt, indien de leverancier weet dat de
reparateur reparaties verricht ten behoeve van gebruikers van inbreukmakende
produkten. Aangezien uiteindelijk octrooiinbreuk met behulp van het desbetreffende onderdeel plaatsvindt zal mijns inziens ~271(c) in principe van toepassing zijn.
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2. Zie Deller(1964), ~7.
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het niet gelicenseerde uitverkoren produkt.
14. (1873) 84 U.S. (17 Wall.) 453.
I5. (1913) 229 U.S. I .
16. Chisum (1978), ~ 16.03(2).
17. De wetgever greep in in de Resale Prices Act 1964 (nu 1976 Section 10( l)).
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23. De Clayton Act van 1914.
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26. Mercoid Corp. v. Mid-Continental Investment Co. (1944) 320 U.S. 661.
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IV .

1.

REPAREREN IN HET OCTROOIRECHT VAN WEST-DUITSLAND

Korte karakteristiek van het Duitse octrooirecht

a. Geschiedenis'
In Duitsland is het veel later dan in Engeland en de Verenigde Staten tot een voor
alle Duitse landen geldende octrooiwet gekomen.
In de 16e eeuw had zich weliswaar een op het gewoonterecht gebaseerde uitvindersbescherming ontwikkeld door middel van de verlening van privileges, doch
gedurende de Dertigjarige oorlog raakte die bescherming in onbruik.
In de grotere koninkrijken waren er gedurende de eerste helft van de 19e eeuw, met
name geïnspireerd door de Franse octrooiwet van 1791, wel octrooiwetten van
kracht doch de Hansesteden en Mecklenburg wezen octrooibescherming af.
De „Uebereinkunft der zum Zoll- und Handelsverein verbundenen Regierungen
wegen Erteilung von Erfindungspatenten und Privilegien" van 21 september 1842
had eerder een negatieve dan een positieve werking voor de ontwikkeling van het
octrooirecht.
Het gevolg van het ontbreken van een behoorlijke octrooibescherming was, dat
Duitse uitvinders naar het buitenland trokken en dat de Duitse industrie, die
buitenlandse uitvindingen straffeloos overnam, in het buitenland een slechte reputatie kreeg en slechts kon concurreren op basis van prijs, niet op basis van
inventiviteit.
Inmiddels was in Duitsland een strijd ontstaan waarbij enerzijds de Vereniging
voor Duitse Ingenieurs onder leiding van Siemens pleitte voor de invoering van een
moderne octrooiwet geldend voor het gehele rijk en anderzijds economen pleitten
voor afschaffing van de octrooibescherming, waarbij Nederland als goed voorbeeld
werd geciteerd. Uiteindelijk wonnen de eersten het pleit en werd op 1 juli 1877 de
eerste octrooiwet (Reichs-Patentgesetz van 25-5-1877) van kracht.
Het gevolg van het in vergelijking met Engeland en de Verenigde Staten laat tot
stand komen van een Duitse Octrooiwet is geweest dat deze octrooiwet een
moderne wet was. Met Duitse grondigheid werden onder meer vooronderzoek en
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verlening geregeld, waarbij derden via oppositie tegen de verlening van octrooien
bezwaar konden maken. Hierdoor werd aan een in Duitsland verleend octrooi al
snel grote waarde gehecht, aangezien het mceilijk was om zo'n octrooi te verkrijgen, indien er geen sprake was van nieuwheid en (een behoorlijke mate van)
inventiviteit. Daarmee onderscheidde het Duitse octrooi zich sterk van het Engelse
octrooi (dat alleen op nieuwheid werd onderzocht) en in iets mindere mate van het
Amerikaanse octrooi, waar aan de verleningsprocedure geen derden mochten
deelnemen en waar het inventiviteitsvereiste minder zwaar was.
b.

De rechten van de octrooihouder; uitleg van octrooien

Rechten van de octrooihouder
Tot 1981 werden de aan de octrooihouder toekomende rechten opgesomd in ~ 6 van
opgemelde wet die luidde als volgt:
„Das Patent hat die W irkung, dass allein der Paten[inhaber befugt ist, gewerbmdssig
den Gegenstand der E~ndung herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten
oder zu gebrauchen. Ist das Patent fur ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich díe
Wirkung auch auf die durch das Verfahren unmittelbaz hergestellten Erzeugnisse."

De genoemde begrippen worden ruim uitgelegd. Zo wordt invcer gezien als „in
Verkehr bringen". Hetzelfde geldt voor het uitlenen van een geoctrooieerd produkt'-.
Met betrekking tot de vraag of op grond van ~ 6 iedere „Stdrung" van het recht van
de octrooihouder kan worden aangevallen en derhalve ook handelingen (repareren)
die niet zijn genoemd kunnen worden verboden, merkt Reimer op':
„Aus ~ 6 PatG k6nnte solchenfalls der Patentinhaber daher nur klagen, wenn man
die Gesetzesbestimmung uber ihren Wortlaut hinaus auslegt und neben den ausdrucklich genannten Benutzungshandlungen jede sonstige rechtswidrige Stdrung
des Schutzrechts in den Bereich des ~ 6 mit einbezieht. Unmbglich ist dat nicht,
erscheint aber etwas gezwungen. Nbtig ist die Einbeziehung nicht; denn der Patentinhaber is durch andere Gesetzesbestimmungen ausreichend geschiitzt.

Vanaf 1-I-1981 worden de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen opgesomd in ~ 9 die overeenstemt met art. 29 G.O. V.'.
Uitleg van octrooien
Het lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat naar mate octrooien makkelijker
worden verleend de neiging bij de rechter tot een ruime uitleg afneemt.
In ieder geval lijkt deze regel op te gaan voor Engeland, Amerika en Duitsland. Het
Engelse recht, waar octrooien gemakkelijk worden verleend, kent een letterlijke
uitleg.
In het Amerikaanse recht blijven de woorden van de conclusie van belang, doch
deze worden liberaler uitgelegd. Het verkrijgen van octrooi is daar iets moeilijker.
In het Duitse recht zijn de bewoordingen van de conclusies slechts richtlijnen om
vast te stellen wat de uitvindingsgedachte is geweest. Het gebruikmaken van die
uitvindingsgedachte, in welke vorm dan ook, wordt gezien als octrooiinbreuk.
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Deze ruime opvatting is echter zeker niet alleen een gevolg van de zware eisen die
aan octrooiverlening worden gesteld. Zij spruit ook voort uit de na de invoering van
het BGB ontwikkelde gedachte, dat geen wet in staat is om alle mogelijke gevallen
te regelen en dat het aan de rechter is om leemtes op te vullen, waarbij de
grondslagen en de doelstelling van de wet belangrijker zijn dan de letterlijke
bewoordingen5. Deze duidelijk van de opvattingen van de Engelse rechter afwijkende wetsinterpretatie, lijkt ook geleid te hebben tot een interpretatie van octrooien die meer gebaseerd is op de achterliggende uitvindingsgedachte dan op de
preciese bewoordingen van het octrooi.
Men kan met betrekking tot de uitleg van octrooien in Duitsland vier perioden
onderscheiden.
Eerste periode
Tot 1910 was er sprake van een letterlijke uitleg, waar bij twijfelgevallen naar de
bedoeling van de Octrooiraad werd gezocht.
Tweede periode
In de tweede periode (1910 - 1940) ging de u,'~reukrechter geheel op de stoel van
de Octrooiraad zitten en gold „Geschutzt ist soviel, als von der offenbarten
Erfindung nach dem Stande der Technik geschutzt werden konnte. "~
Derde periode
Aangezien deze leer tot een te grote rechtsonzekerheid leidde, ontstond daarop een
reactie, waarbij in ieder geval geen becherming kon worden verkregen voor
hetgeen uitdrukkelijk door de Octrooiraad van octrooiverlening was uitgesloten.
Bovendien kon de uitleg niet verder gaan dan de bescherming van de uitvindingsgedachte, die in het octrooischrift werd geopenbaard. Dit leidde naast de ook in
Amerika toegepaste equivalentie-leer tot de „Schutz des algemeinen Erfindungsgedankes". Deze moest - zoals gezegd - wel in het octrooischrift zijn geopenbaard.
Op grond van deze leer konden derhalve geheel van de conclusies afwijkende
produkten of werkwijzen toch inbreukmakend zijn, indien maar van die algemene
uitvindingsgedachte gebruik werd gemaakt. Wel was daartoe noodzakelijk, dat
zo'n concrete - andere - uitvoering nieuwheid, „Fortschritt" en uitvindingshoogte
bezit.
Een groot verschil met de methode van uitleg in de Verenigde Staten en Engeland
is, dat deze uitleg het mogelijk maakt, dat onderdelen van een combinatie-octrooi
zelfstandig octrooibescherming genieten; de zogenaamde Elementensehutz. Daarbij is noodzakelijk, dat niet alleen in het desbetreffende onderdeel een „patentfdhige E~ndungsgedanke"' te onderkennen is, doch dat die uitvindingsgedachte
dezelfde is als de uitvindingsgedachte, die ten grondslag ligt aan het combinatie-octrooiH.
Vierde periode
Op 21 juni 1976 werd Das Gesetz iiber internationale Patentubereinkommen
aangenomen, waarbij de Duitse octrooiwet werd aangepast aan het Verdrag van
Straatsburg en het E.O.V. De wet werd op 1 januari 1978 van kracht voor
aanvragen die vanaf die dag werden ingediend. De wet bevat een uitdrukkelijke
bepaling met betrekking tot de beschermingsomvang van het octrooi9, welke tot
doel heeft de uitleg van octrooien binnen de landen aangesloten bij het Europees
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Octrooiverdrag gelijk te schakelen conform art. 69 van het E.O.V.'o.
Uit het bij art. 69 van het E.O.V. behorende protocol blijkt, dat zowel de Engelse
leer (als te eng) als de Duitse leer (te ruim) worden afgewezen.
In Engeland hebben wij al gezien, dat sommige schrijvers van mening zijn, dat art.
69 van het Europees Octrooi Verdrag niet tot een verandering van de gebruikelijke
uitleg behoeft te leiden". In Duitsland daarentegen gaan de meeste schrijvers wel
zover aan te nemen, dat enige verandering nodig is, doch de opvattingen over de
mate van die verandering lopen zeer uiteen1z.
De schrijvers zijn het er echter in het algemeen over eens dat ook onder de nieuwe
uitleggingsregels „Elementenschutz" („Teilschuti') mogelijk blijft". Afwijkend
echter is de opvatting van Bernhardt-Krasser, die betoogt dat een vasthouden aan
Teilschutz in wezen betekent dat de (volgens art. 69 E.O.V.: te ruime) bestaande
octrooiuitleg wordt gehandhaafd".
De conclusie, dat het geenszins is uitgesloten dat men op grond van hetzelfde
Europese octrooi terzake van hetzelfde beweerdelijk inbreukmakende produkt in
Duitsland en Engeland tot verschillende resultaten komt, lijkt ondanks de goede
bedoelingen van art. 69 geenszins gewaagd15.
c.

Uitputting

In de begintijd van het Patentgesetz, dat geen uitdrukkelijke uitputtingsbepaling
bevat, heeft men, evenals in Engeland, gebruik gemaakt van de implied license
(„stillschweigende Lizenz") om een produkt dat met tcestemming van de octrooihouder in het verkeer was gebracht aan verdere octrooirechtelijke controle door de
octrooihouder te onttrekken1ó.
Kohler"heeft in 1900 de leer van de „Zusammenhang der Benutzungsarten"
geïntroduceerd, welke sinds de dertiger jaren wordt aangeduid met de „Konsumption", „Erschdpfung" c.f. „Verbrauch" van het octrooirecht. De uitputtingsleer
(zonder dat dat woord gebruikt werd) werd voor het eerst in 1902 toegepast18.
Noodzakelijk voor de uitputting is het in het verkeer brengen door of inet toestemming van de octrooihouder in Duitsland. Het gaat hier om een dwingend rechtsgevolg dat ipso iure intreedt door het in het verkeer brengen door of inet toestemming
van de octrooihouder en niet contractueel kan worden uitgesloten. Dit betekent, dat
beperkingen bij het in het verkeer brengen door de octrooihouder met betrekking
tot de verhandeling of het gebruik van het geoctrooieerde voortbrengsel opgelegd
bij overtreding niet als inbreuk op het octrooi kunnen worden vervolgd. Kernachtig
uitgedrukt:
„Im Erschópfungsgrundsa[z kommt die Uberzeugung zum Ausdruck, dass es genugt, die Gelegenheit zur Ausnutzung der durch Patent gesicherten Alleinstellung
hinsichtlich ein und derselben erfindungsgemássen Sache einma! zu geben"'v

d.

Aanvullende werking

Naast de regeling van de onrechtmatige daad (~823 e.v. BGB) kent Duitsland ook
het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), waarvan par. 1 een algemene norm geeftluidende:
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„Wer im gesch~ftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstossen, kann auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch genommen werden."

De vraag rijst nu of de rechten van de octrooihouder met een beroep op die
bepalingen kunnen worden aangevuld. Als vuistregel geldt hierbij, dat aanvullende
werking wordt toegelaten, zolang de (bijzondere) octrooiwet geen regeling geeft
en „Sinn und Zweck" van octrooiwet de toepasselijkheid van de (algemene)
bepalingen niet uitsluit'-".
Het Duitse recht verschilt op dit punt niet van het Engelse en Amerikaanse recht,
waar eveneens in principe de aanvullende werking van de common law wordt
erkend. De resultaten waartoe een en ander heeft geleid bleken voor Engeland en
Amerika echter geheel verschillend.
Wat is nu het praktische resultaat van de „Sinn und Zweck" regel in Duitsland? In
de eerste plaats is er een reeks handelinger die niet onder de handelingen vallen
opgesomd in ~ 9 21.
Reimer2'- geeft enige voorbeelden: Het doei; van mededelingen aan de licentiehouder van de octrooihouder dat de octrooihouder niet tot het octrooi gerechtigd is;
mededelingen door een concurrent van de octrooihouder dat het octrooi onbruikbaar is; verkeerde mededelingen over de beschermingsomvang van een octrooi.
De rechtspraak past in die gevallen ~ 1 UWG of - indien er geen sprake is van een
mededingingshandeling - ~ 824 BGB toe.
Ergens dient daarbij een grens getrokken te worden en een uitlating over de
beschermingsomvang van louter theoretische betekenis alsmede het sluiten van
een overeenkomst terzake van levering van inbreukmakende produkten, worden
door Reimer niet als onrechtmatig gezien.
~ 830 lid 2 BGB bepaalt dat „Anstifter" en „Gehilfen" gelijkgesteld dienen te
worden aan mededaders2i. Het gaat hier om de opname van strafrechtelijke begrippen in het BGB en voor aansprakelijkheid moet dan ook sprake zijn van „Vorsatz"'-y. ~ 8301id 2 BGB is zonder meer van toepassing geacht op het octrooirechtz5.
Toepassing bij indirekte octrooiinbreuk was gezien de bewijsproblemen terzake
van „Vorsatz" nauwelijks mogelijk.
Vanaf 1927 heeft het Reichsgericht de indirekte octrooiinbreuk echter als een niet
in de wet geregelde deelnemingsvorm aan octrooiinbreuk gezien en behoefde op de
desbetreffende bepalingen van het BGB geen beroep meer gedaan te worden om
tegen indirekte octrooiinbreuk op te treden'-6.
Daarbij heeft kennelijk de behoefte tot het verlenen van een bevredigende octrooibescherming het gewonnen van het dogmatische (niet opgeloste) probleem een niet
in de wet geregeld geval een op de wet gebaseerde grondslag te geven. Evenals in
de Verenigde Staten hebben praktische overwegingen de doorslag gegevenz' zg.
Duidelijk is derhalve, dat in de Duitse opvatting „Sinn und Zweck" van de
octrooiwet niet alleen tot aanvulling door het gemene recht, doch zelfs tot een
niet-wettelijke uitbreiding van de rechten van de octrooihouder kan leiden, die de
bestrijding van indirekte inbreuk mogelijk maakt.
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Dezelfde regels terzake van de mogelijkheid van aanvulling door het gemene recht
leidden in Engeland (n.b. de bakermat van het rechtersrecht) tot het beperken van
die aanvulling tot een minimum, waarbij zich geen indirekte octrooiinbreuk doctrine ontwikkelde.
In de Verenigde Staten en Duitsland daarentegen ontwikkelde zich wel zo'n
doctrine, die in de Verenigde Staten zo ver ging - mede geholpen door de implied
license doctrine - dat een rechterlijke reactie volgde door de ontwikkeling van de
misbruik doctrinezy, die in feite bestrijding van de indirekte inbreuk onmogelijk
maakt. De wetgever moest in 1952 ingrijpen om tot een aanvaardbaar systeem te
komen.
e.

lndirekte Octrooiinbreuk (Mittelbare Patentverletzung)

Zoals gezien, gaat het hierbij in het algemeen om het geval dat de indirekte
inbreukmaker een octrooivrij produkt of een octrooivrije machine levert voor
gebruik in c.q. voor het uitvoeren van een geoctrooieerde werkwijze. Ook het
leveren van een octrooivrij onderdeel voor de inbouw in een door een combinatieoctrooi beschermd produkt valt onder het begrip~.
Het (sinds 1927) beschouwen van de indirekte inbreuk als een niet geregelde
deelnemingsvorm van octrooiinbreuk heeft tot gevolg dat voor het aannemen van
indirekte octrooiinbreuk noodzakelijk werd geacht, dat de indirekte octrooiinbreuk
door een direkte inbreuk werd gevolgd. Daarbij gold dat „eine aus den Umst~nden
folgende Wahrscheinlichkeit und damit Besorgnis, dass der unmittelbare Benutzer
patentverletzend handeln werde, genugt."".
Gezien de grote verscheidenheid van mogelijke gevallen is een genuanceerde
jurisprudentie ontstaan, waarin van geval tot geval een afweging heeft plaatsgevonden tussen de belangen van de octrooihouder enerzijds en een te grote inperking
van de vrijheid van handel en bedrijf anderzijds. Daarbij is het accent mijns inziens
meer op het belang van de octrooihouder gelegd, zonder dat het tot uitwassen
kwam als in Henry v. A.B. Dick''.
Tegen de opvatting van de schrijvers in, heeft de rechtspraak bij de indirekte
inbreukmaker (anders dan bij direkte inbreuk) voor het verkrijgen van een verbod,
met name wanneer een middel zowel octrooiinbreukmakend als octrooivrij gebruikt kan worden, de eis gesteld, dat de indirekte inbreukmaker „wisse, damit
rechne oder infolge Fahrl~ssigkeit nicht wisse" dat octrooibescherming bestaat en
dat zijn afnemer het middel inbreukmakend zal gebruiken c.q. mogelijkerwijze zal
gebruiken".
De jurisprudentie terzake van onderdelen te gebruiken in een geoctrooieerde
combinatie zal hiema afzonderlijk worden besproken~.
Terzake van grondstoffen c.q. machines voor het gebruik bij of het uitvoeren van
een geoctrooieerde werkwijze is het moeilijk uit de jurisprudentie algemene regels
voor het tot 1-1-1981 geldende recht af te leiden. Levering van grondstoffen en
machines die uitsluitend in of voor het uitvoeren van een geoctrooieerde werkwijze
gebruikt kunnen worden, kan worden verboden. Bij grondstoffen en machines, die
zowel inbreukmakend als niet inbreukmakend gebruikt konden worden, lijkt de
mogelijkheid van het verkrijgen van een verbod (en de inhoud daarvan) af te
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hangen van de mate waarin de grondstof of de machine voor het gebruik op niet
octrooiinbreukmakende wijze geschikt is. Zo zal in ieder geval tegen de levering
van benzine, welke gebruikt kan worden in een geoctrooieerde motor, niet opgetredcn kunnen worden".
In andere gevallen zal een waarschuwing tegen octrooiinbreukmakend gebruik van
het geleverde produkt voldoende zijn en in weer andere gevallen zal de leverancier
de afnemer zelfs contractueel (op verbeurte van een boete) moeten verplichten de
geleverde middelen niet octrooiinbreukmakend te gebruiken'b).
Dit lijken fraaie constructies. Immers, enerzijds bestaat de vrijheid te leveren voor
niet-inbreukmakend gebruik en anderzijds wordt inbreuk voorkomen. In de praktijk zullen dergelijke verboden er echter toe kunnen leiden, dat ook de handel voor
niet inbreukmakend gebruik bemoeilijkt wordt".
Uit het voorgaande blijkt, dat in Duitsland, evenals in Amerika, de rechtspraak het
begrip indirekte octrooiinbreuk heeft ontw-ikkeld. In Duitsland, waar al vroeg
gewaarschuwd werd tegen een overspanning van het octrooirecht38, heeft deze
ontwikkeling geleid tot een vergaande besct~erming, welke echter nimmer zo ver is
gegaan als in de aanvang van deze eeuw in de Verenigde Staten en die (dan ook)
nie[ geleid heeft tot reactie in de vorm van de ontwikkeling van een patent misuse
doctrine.
Op 1 januari 1981 werd in Duitsland van kracht het Gemeinschaftspatentgesetz van
26 juli 1979. ~ 10 van deze wet regelt, geheel conform ar[. 30 van het G.O. V. , de
indirekte octrooiinbreuk. De desbetreffende bepaling geldt echter eerst voor octrooien die na 1 januari 1981 zijn aangevraagd. Het voor l januari 1981 geldende
recht zal derhalve nog tot het jaar 2001 betekenis hebben 39.
Derhalve is hiervoor ook aandacht besteed aan het oude recht. ~ 10 zal aan de orde
komen in hoofdstuk IX. Daar zullen wij zien dat het spook van het oude recht ook
rondwaart bij de interpretatie van ~ 10.
f.

Onderdelen van geoctrooieerde voortbrengsels

aa) lnleiding
Zoals wij hebben gezien, komen in Engeland en Amerika onderdelen van geoctrooieerde combinaties die niet zelf door een octrooi beschermd zijn, niet voor
octrooibescherming in aanmerking. In Engeland is daaraan in ieder geval tot de
Patents Act van 1977 de consequentie verbonden, dat in principe iedere levering
van dergelijke onderdelen vrij is. In de Verenigde Staten zal onder omstandigheden
levering van zo'n onderdeel indirekte octrooiinbreuk betekenen (~ 271(c)).
In Duitsland ligt de zaak gecompliceerder en aangezien de „status" van een
onderdeel van direkte betekenis kan zijn voor de vraag of reparatie wel of niet
toegestaan, is wordt daaraan in het navolgende enige aandacht besteed. Hierbij
wordt uitgegaan van het voor 1-1-1981 geldende recht. Dit geschiedt niet alleen
omdat dat recht nog voor vele inbreukzaken het geldende recht is~ maarook omdat
dat recht gedeeltelijk geldend gebleven is. De door het nieuwe recht veroorzaakte
veranderingen zullen kort worden besproken. Een en ander komt uitvoeriger in
hoofdstuk IX aan de orde.
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bb) Elementenschutz
Zoals reeds besproken, heeft de ruime uitleg van octrooien tot gevolg gehad, dat
een onderdeel van een geoctrooieerde combinatie, ook al is het niet (bijvoorbeeld
door een onderconclusie) zelfstandig geoctrooieerd, toch Elementenschutz kan
genieten.
Op grond van de uitleg van het combinatieoctrooi geniet zo'n onderdeel zelfstandige octrooibescherming". Het maken, in het verkeer brengen en gebruiken van een
dergelijk onderdeel zonder toestemming van de octrooihouder, betekent derhalve
direkte inbreuk op het octrooi verleend voor de geoctrooieerde combinatie42.
Elementenschutz kan alleen maar toekomen aan (bepaalde) onderdelen die tot de
geoctrooieerde combinatie behoren. De vraag rijst derhalve: wat behoort tot de
geoctrooieerde combinatie'?
cc) Onderdeel van de geoctrooieerde combinatie; erfindungsfunktionell individualisierte onderdelen
Deze vraag kwam onder meer aan de orde in beslissingen van het BGH van 12 en
15 juni 19514'.
Tauchpumpen
In de beslissing van 12 juni 1951 (Tauchpumpen) ging het - onder meer - om het
Duitse octrooi 609083, waarvan de enige conclusie als volgt luidde:
Anordnung zur Verhinderung des Entweichens der unter dem Druck der Brunnenflussigkeit stehenden, in einer Taucherglocke befindlichen Luft infolge Undichtigkeiten bei elek[risch angetriebenen Tauchpumpenstitzen, bei denen die Taucherglocke, auf der der Elektromotor angeordnet ist, uber der Pumpe liegt, dadurch gekennzeichnet, dass die ringfdrmigen Querschnitt aufweisende Druckleitung der Pumpe
die Taucherglocke und ferner in an sich bekannter Weise den Motor umschliesst.

Gedaagde haalde de electromotor uit het pomphuis, voorzag deze van een nieuwe
wikkeling en bouwde de electromotor vervolgens weer in. Het Oberlandesgericht
te Dusseldorf had daarin een octrooiinbreuk gezien, aangezien het aannam dat de
electromotor deel uitmaakte van de geoctrooieerde combinatie „und daher im
Rahmen dieser Kombination Schutz geniesse".
Het BGH was het niet eens met de beslissing, dat de electromotor tot de geoctrooieerde combinatie behoorde. Daarvoor achtte het BGH niet beslissend, dat de
electromotor in de conclusie wordt genoemd evenmin als het bijvoorbeeld voor de
vraag of het pomphuis tot de geoctrooieerde combinatie beslissend achtte, dat naar
de letter het pomphuis niet onder de conclusie viel, doch alleen een „Anordnung
zur Verhinderung des Entweichens ... der Luft,,. Het BGH overwoog:
„Was zu den Elementen einer geschiitzten Kombination gehórt kann jeweils nur aus
dem Wesen der Erf'indung ermittelt werden."

De electromotor ligt buiten de uitvindingsgedachte. Die uitvindingsgedachte bestaat volgens het BGH uit „die Abdichtung der Taucherglocke durch die von der
Druckflussigkeit durchstrómte ringfdrmige Druckleitung".
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Niet van belang is dat er sprake is van een „fisnktionellen Verbindung" tussen de
electromotor en de geoctrooieerde inrichting.
Er is geen sprake van een „erfindungsgernásseBeziehung", hetgeen het BGH onder
meer ook concludeert uit het feit dat het octrooischrift aangeeft, dat ook andere
motoren dan electromotoren kunnen worden gebruikt om de pomp aan te drijven.
Met andere woorden, niet voldoende is dat de electromotor voor de (onontbeerlijke) aandrijfkracht zorgt, („funktionellen Verbinding") doch noodzakelijk is, dat de
electromotor onderdeel uitmaakt van de verwezenlijking van de uitvindingsgedachte zelf („e~ndungsgemiisse Beziehung").
De functionele noodzaak van de motor voor het samen laten werken van alle delen,
is niet voldoende om de octrooibescherming tot de motor uit te strekken, zolang de
uitvindingsgedachte door de motor niet mede verwezenlijkt wordt. Het BGH
baseert deze opvatting op het principe, dat het door het octrooi verleende monopolie alleen in die mate is gerechtvaardigd, waarin de octrooihouder de stand van de
techniek heeft verrijkt. De conclusie van het BGH is, dat nu de motor geen
onderdeel uitmaakt van de in het octrooi beschermde combinatie, deze motor
opnieuw gewikkeld mag worden, ook al zou dat gelijk moeten worden gesteld met
een opnieuw vervaardigen van de motot''`'.
Miilltonne
In de zaak welke het BGH op 15 juni 1951 (Mulltonne !n besliste, ging het om een
octrooi voor een inrichting voor het leegmaken van vuilnisbakken. De vuilniswagen werd daarbij voorzien van koppelingsmiddelen die grijpen onder op de vuilnisbakken aangebrachte aangrijppunten. De gedaagde verkocht vuilnisbakken voorzien van een ring, die als aangrijppunt kon functioneren. Deze vuilnisbakken
werden door de afnemers van gedaagde gebruikt met de vuilnisauto's van de
octrooihouder, welke vuilnisauto's voorzien waren van de noodzakelijke koppelingsmiddelen.
De eerste vraag die ook hier aan de orde kwam, was of de vuilnisbak voorzien van
de ring tot de geoctrooieerde combinatie behoorde. De tekst van de conclusie
luidde:
„Einschuttvorrichtung zum Gebrauch fur runde Mullgefásse mit Scharnierdeckel,
bei welcher das Mullgefdss wiihrend des Kippvorganges mit einer beweglichen
Abdeckhaube gekuppelt wird, dadurch gekennzeichnet, dass an dem einen Teil der
Abdeckhaube bildenden, die Einschuttdffnung enthaltenden Rahmen gesteuerte
Kupplungsglieder angeordnet sind, die wáhrend des Kippens hinter an der Mundung
des Mullgefíisses angebrachte Ansiitze greifen."

Het BGH herhaalt in wezen hetgeen gezegd werd in de „Tauchpumpen" beslissing.
„Bei einer zusammengesetzten Vorrichtung, bei der regelm~ssig zahlreiche Einzelteile zur Erzielung eines technischen Ergebnisses zusammenwirken mussen gehdren
nicht immer sámtliche Einzelteile zu der patentrechtlichen Kombination, sondern
nur diejenigen, in denen sich der E~ndungsgedanke verwirklicht. Solche Teile
dagegen, die zwar mit der geschutzten Kombination verwendet werden sollen oder
welche die Voraussetzung fiir deren Benutzung bilden oder die mit ihr in einem
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notwendigen funktionellen Zusammenhang stehen, ohne jedoch den in der geschutzten Kombination zum Ausdruck gekommenen E~ndungsgedanken unmittelbar zu
verwirklichen, werden vom Patentschutz grundsíitzlich nicht erfasst."

In casu betrof de uitvindingsgedachte het gebruiken van de op zichzelf al bekende
rand van vuilnisbakken voor het tot stand brengen van de koppeling. Het BGH
stelt, dat in zo'n geval het feit dat de bekende rand van de vuilnisbak gebruikt kan
worden voor het aangrijpen van de koppelingsmiddelen volgens de uitvinding niet
betekent, dat zo'n vuilnisbak deel gaat uitmaken van de geoctrooieerde combinatie.
Gezien het feit dat het hier om losse, reeds voorbekende, ook buiten de geoctrooieerde combinatie te gebruiken, produkten ging, een begrijpelijke beslissing. Ik
meen overigens, dat daaruit niet afgeleid moet worden, dat telkenmale wanneer
een onderdeel, dat meewerkt aan het functioneren van het geoctrooieerde voortbrengsel, op zichzelf al bekend is, zo'n onderdeel niet tot de geoctrooieerde
combinatie zou kunnen behoren. Zeer vaak zal immers de uitvinding juist bestaan
uit een combinatie van op zichzelf reeds bci.,nde onderdelen en die onderdelen
zullen wel degelijk geacht moeten worden deel uit te maken van de geoctrooieerde
combinatie.
Daarmede is nog geenszins beslist of er bij reparatie door middel van vervanging
van een dergelijk tot de geoctrooieerde combinatie behorend onderdeel, sprake is
van octrooiinbreuk.
Het BGH ziet ook de vraag onder ogen wat rechtens zou zijn, indien zou moeten
worden aangenomen, dat de vuilnisbak voorzien van rand wel tot de geoctrooieerde
combinatie behoort, omdat er sprake zou zijn van een erfindungsgemdsse Beziehung" ( eveneens verdedigbaar, nu toch niet ontkend kan worden dat die uitvindingsgedachte niet verwezenlijkt kan worden indien zich geen aangrijppunten aan
de vuilnisbak bevinden).
Het BGH begint met voorop te stellen, dat een octrooiinbreuk niet is uitgesloten
doordat iemand slechts een deel van de geoctrooieerde combinatie fabriceert. Het
BGH overweegt:
„Denn das dem Patentinhaber zustehende Ausschliesslichkeitsrecht umfasst die
gesamte Ti;tigkeit des Herstellens von ihrem Beginn an und beschriinkt sich nicht
etwa auf den letzten die Vollendung unmittelbar herbeifuhrenden Tiitigkeitsakt".

Deze opvatting is onder meer te vinden in de uitspraak van het Reichsgericht
18-9-1897, RGZ 40,78 en bij de meeste schrijvers45. Deze opvatting lijkt grammaticaal juist. Indien men spreekt over „het vervaardigen van een auto" zal daar in het
algemeen spraakgebruik ieder onderdeel van het produktieproces mee worden
bedoeld en niet alleen het laatste onderdeel van het produktieproces, dat onmiddellijk aan de voltooiing van de auto vooraf gaat. Octrooirechtelijk lijkt de desbetreffende opvatting echter betwistbaar. Er is immers eerst sprake van de realisatie van
de uitvindingsgedachte, op het moment dat het vervaardigen van het voortbrengsel
(in ieder geval grotendeels) is voltooid. Het aan de octrooihouder voorbehouden
recht tot vervaardigen vindt zijn rechtvaardiging in het verhinderen, dat derden
zonder diens toestemming de uitvindingsgedachte realiseren. Het recht van de
octrooihouder komt niet in het geding, indien de maker halverwege het vervaardi-
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gen er de brui aangeeft en de uitvindingsgedachte mitsdien niet wordt gerealiseerdab
Toch heeft deze - in Nederland door de H.R. onderschreven - opvatting iets
onbevredigends indien de uitvindingsgedachte uiteindelijk elders wordt gerealiseerd".
Daarmede is overigens geenszins gezegd dat het fabriceren van een (onder)deel en mitsdien het repareren bestaande uit bijvoorbeeld het vervangen van een onderdeel - nimmer octrooiinbreuk zou kunnen zijn~x.
Een en ander kan echter mijns inziens niet gebaseerd worden op de theorie, dat nu
eenmaal onder het vervaardigen van het geoctrooieerde voortbrengsel iedere fase
van dat vervaardigen valt.
Het BGH zelf geeft echter onmiddellijk een uitzondering op de regel dat onder
vervaardigen ook valt het vervaardigen van ieder onderdeel van het geoctrooieerde
voortbrengsel. Er is geen sprake van „vervaardigeri ', indien het geen „erf`indungsfunktionell individualisiertes" onderdeel van de geoctrooieerde combinatie betreft.
Naar de opvatting van het BGH is daar bij de onderhavige vuilnísbakken (aangenomen dat deze tot de geoctrooieerde combinatie behoren omdat er sprake is van
erfindungsgem~sse Beziehung) geen sprake van, omdat er geen bijzonder verband
bestaat tussen het voorwerp van de uitvinding (uitvindingsgedachte) en het onderdeel. De vuilnisbakken kunnen namelijk ook zonder meer op een andere wijze
worden gebruikt.
Ook echter als kleine veranderingen nodig zijn om het desbetreffende onderdeel
geschikt te maken voor de uitvinding maar die veranderingen niet betekenen dat het
onderdeel ook niet op andere wijze kan worden gebruikt, is er nog steeds geen
sprake van „erfindungsfunktionell individualisiert". Er is volgens het BGH eerst
sprake van „e~ndungsfunktionell individualisiert" bij vuilnisbakken
„die sich durch ihre erfindungsgem~sse Anpassung an die geschutzte Kombination
aus der Zahl der ubrigen Mulltonnen mit Miindungsring heraushebt und durch eine
solche Individualisierung in unmittelbare Beziehung zu dem Erfindungsgedanken
setzt."

De conclusie die uit bovengenoemde uitspraken kan worden getrokken is, dat het
moeilijk is om tot een scherp onderscheid te komen met betrekking tot de vraag
wanneer een onderdeel tot de geoctrooieerde combinatie behoort en wanneer, als
het onderdeel tot de geoctrooieerde combinatie behoort, er sprake is van een
„e~ndungsfunktionell individualisierte.s" onderdeel. Tussen beide criteria „eine
e~ndungsgemdsse Beziehung" en „durch eine solche Individualisierung in unmittelbare Beziehung zu dem Erfindungsgedanke stehen" lijkt nauwelijks enig onderscheid te bestaan. Wellicht moet de conclusie zijn, dat het criterium „eine erf'indungsgemiisse Beziehung" iets minder streng is, omdat niet noodzakelijk lijkt te
zijn, dat het desbetreffende deel ook qua vormgeving nieuw is, d. w. z. „individualisiert" is, kortom niet een al bestaande vorm heeft.
Uit de Mulltonne beslissing lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken dat het
maken en verkopen van „etfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen gezien wordt als een direkte inbreuk op het octrooi. Daatmee zouden „e~ndungs-
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funktionell individualisierte" onderdelen dezelfde status krijgen als onderdelen die
„elementenschiitz" genieten. Om voor „elementenschutz" in aanmerking te komen
moet het desbetreffende onderdeel zelf aan alle vereisten voor octrooiverlening
(zoals nieuwheid en inventiviteit) voldoen en bovendien de in het combinatieoctrooi beschermde uitvindingsgedachte (deels) belichamen. Van een „erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel lijkt echter al sprake, indien het onderdeel
aangepast is voor gebruik in de geoctrooieerde combinatie en die aanpassing
betrekking heeft op de uitvindingsgedachte. Nieuwheid is daarbij (wellicht) een
vereiste, doch uitvindingshoogte niet en ook behoefi de uitvindingsgedachte niet in
het desbetreffende onderdeel (deels) belichaamd te worden.
Rigg
In de beslising van het BGH van 10-12-1981 (Rigg)~y s" kwam naast de vraag wat
tot de geoctrooieerde combinatie behoort, ook aan de orde de vraag of inderdaad uit
de Mulltonne II beslissing mocht worden afgeleid dat ook aan „erfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen direkte o~rrooibescherming toekomt. Het Oberlandesgericht te Miinchen, in een beslissing vau 9 oktober 1980, meende van wel.
De door het Oberlandesgericht te beslissen zaak betrof het octrooi met betrekking
tot de zeilplank (of beter wellicht: de rig voor de zeilplank) waarvan de eerste
conclusie als volgt luidde:
„Rigg fiir ein Segelbrett, mit einem zwischen einem Mast und einer gekrummten
Spiere aufgespannt gehaltenen Segel, wobei das unverstagte, mittels Gelenkes
allseitig frei dreh- und schwenkbar auf dem Segelbrett befestigte Rigg von dem
Benutzer an der Spiere gehalten und damit relativ zum Segelbrett und Wind verstellt
wird, wobei ferner das Segel mit der Spiere nur uber deren Nocken verbunden ist,
das Unterliek des Segels von den Nocken schrág nach unten zum Mast verláuft und
die Spiere oberhalb des Segelhalses am Mast befestigt ist, d a d u r c h g e k e n nz e i c h n e t, dass das Segel (14) mit seinem Vorliek (31) am Mast (12) gehalten ist
und dass als Spiere zum Halten und Verstellen des Segels (14) bzw. Riggs ein
Spreizbaum bestehend aus zwei einander gegenuberliegenden, nach aussen gekriimmten Grossbáumen (16, 18) vorgesehen ist, zwischen denen das Segel (14)
lose gefuhrt ist."

De vragen waarvoor het Oberlandesgericht stond, waren de navolgende:
1. behoort het zeil tot de geoctrooieerde combinatie;
2. maakt het produceren en verkopen van (dergelijke surf-)zeilen (indirekte)
inbreuk op het octrooi.
Voor beantwoording van de eerste vraag gebruikte het Oberlandesgericht niet
zozeer direkt het criterium uit Tauchpumpen („erfindungsgemíisse Beziehung"),
doch merkte op dat niet van belang is of naar algemeen spraakgebruik een zeil
geacht kan worden tot de rig te behoren (de gedaagde beweerde van niet) maar dat
het aankwam op het spraakgebruik in het octrooischrift. Daaruit bleek duidelijk,
dat het zeil onderdeel van de onder het octrooi beschermde combinatie was.
Vervolgens besliste het Oberlandesgericht met betrekking tot de tweede vraag, dat
er sprake was van een „erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel, omdat
de vormgeving van het zeil in onmiddellijk verband stond met de uitvinding (zo
bevatte het zeil een zoom aan de voorkant voor bevestiging om de mast; bovendien
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bevatte de zoom een opening voor het bevestigen van de giek aan de mast; ten slotte
bestond er geen commercieel relevant ander gebruik van het zodanig gevormde
zeil). De - in het licht van Mulltonne niet onbegrijpelijke - conclusie was, dat het
fabriceren en verkopen van dergelijke zeilen een direkte inbreuk vormden.
Het BGH besliste echter anders. Het bevestigde de beslissing dat het zeil tot de
geoctrooieerde combinatie behoorde, maar besliste tevens, dat het fabriceren en
verkopen van een „erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel geen direkte inbreuk op een octrooi kan vormen, omdat daarvoor noodzakelijk is dat de
gehele combinatie wordt verx~ezenlijkt. Uitzondering daarop is alleen mogelijk,
indien het aangevallen, nog niet voltooide produkt reeds alle kenmerken van de
uitvinding draagt en het slechts gaat om het toevoegen van enige voor de verwezenlijking van de uitvindingsgedachte onbelangrijke onderdelen.51
Van direkte octrooiinbreuk door het vervaardigen of verkopen van een onderdeel
kan volgens het BGH slechts sprake zijn, indien het zeil „Elementenschutz" zou
genieten. De octrooihouder had zich echt~~ op een zodanige bescherming niet
beroepen. De vraag of een onderdeel „e~ndungsfunktionell individualisiert" is, is
volgens het BGH alleen van belang bij de vraag of de verkoop van zo'n onderdeel
een indirekte octrooiinbreuk kan zijn. Volgens het BGH is voor het plegen van
indirekte octrooiinbreuk in ieder geval noodzakelijk5'-:
1. dat er sprake is van een erfindungsfunktionell individualisiertes onderdeel;
2. dat de indirekte inbreuk gevolgd wordt door een direkte inbreuk.
Dat betekende derhalve, dat de verkoop van een zeil aan een eindgebruiker nimmer
indirekte inbreuk kon zijn. Het was daarbij niet van belang of de eindgebruiker dit
zeil nu gebruikte ter vervanging van een kapot zeil of tezamen met andere nieuw
gekochte (niet van de octrooihouder afkomstige) onderdelen53). Bij de verkoop
door de zeilfabrikant aan de surfwinkel was er alleen sprake van indirekte inbreuk,
indien de winkelier het zeil verkocht als onderdeel van de geoctrooieerde combinatie, niet wanneer het zei] alleen werd verkocht. Het zal duidelijk zijn, dat het bewijs
dat de fabrikant indirekte inbreuk pleegde moeilijk te leveren was, aangezien vele
zeilen los verkocht werden door de winkelier.
Uit de beslissing van het BGH bleek bovendien, dat het BGH het in feite niet eens
was met de beslissing dat er in casu (in het geval van het zeil) sprake was van een
„erfindungsfunktionell individualisiert" onderdeeL Verder bestond de geoctrooieerde combinatie ook nog uit andere delen waarvan ook niet vaststond of deze tot
de categorie: „erfindungsfunktionell individualisiert", behoorden.
Met betrekking tot de niet tot deze categorie behorende onderdelen gold na de
onderhavige beslissing, dat deze onderdelen vrij verhandeld konden worden,
zolang maar niet bedrijfsmatig in het verkeer gebracht als onderdeel van de
geoctrooieerde combinatie.
Het zal duidelijk zijn, dat deze beslissing kan leiden tot een ernstige uitholling van
het octrooi. Immers, afzonderlijke onderdelen van niet gelicentiëerde rigs konden
zonder het plegen van indirekte inbreuk aan de eindgebruiker worden verkocht en
indien de eindgebruiker deze onderdelen bij verschillende leveranciers kocht, kon
de eindgebruiker over een rig beschikken, zonder dat van enige octrooiinbreuk
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sprake was en mitsdien zonder dat de octrooihouder enige octrooiwinst had genotensa ss

Vergelijking met de V.S.
In de Verenigde Staten is voor het aannemen van indirekte octrooiinbreuk eveneens
een vereiste, dat direkte inbreuk wordt gepleegd. De vereisten voor indirekte
inbreuk ten aanzien van de „status" van het onderdeel lijken onder ~ 271(c) minder
streng dan het vereiste van de „erfindungsfunktionelle Individualisierung" 5~. Het
feit dat in Amerika ook privé-gebruik octrooiinbreuk betekent leidt in de praktijk
tot nog grotere verschillen. Zo verkreeg de octrooihouder in de Verenigde Staten
niet alleen een verbod tegen de verkoop van de gehele zeilplank, doch ook met
betrekking tot onderdelen voor de desbetreffende zeilplank. De rechter achtte alle
onderdelen „material parts" en nam (kennelijk) aan, dat deze onderdelen gebruikt
zouden worden ter vervanging van onderdelen van het niet gelicentieerde produkt
(dat in tegenstelling tot in Duitsland ook in de handen van de eindgebruiker
octrooiinbreuk maakte), waardoor er sprake was van toepasselijkheid van Aro II.
Na 1-1-1981
Voor octrooien na 1-1-1981 aangevraagd zal de met art. 30 G.O. V. overeenkomende ~ 10 Patent Gesetz gelden. Aangezien aan „erfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen geen direkte octrooibescherming toekomt, lijkt de rol van dat
begrip voor na 1-1-1981 aangevraagde octrooien uitgespeeld. Bij vragen van
indirekte octrooiinbreuk die octrooien betreffen aangevraagd na 1-1-1981, zal voor
mogclijke toepassing van ~10 van belang zijn, dat het onderdeel een „wesentlich
Element" is.
Van groot belang is ook, dat voor de toepassing van ~ 10 niet noodzakelijk is dat de
afnemer octrooiinbreuk pleegt. Het eindresultaat zal derhalve meer in de buurt van
het Amerikaanse recht Iiggen57.
dd) Vrije (neutrule) losse onderdelen
Uit de Rigg beslissing blijkt, dat onderdelen die wel tot de geoctrooieerde combinatie behoren doch geen Elementenschutz genieten en niet „erfindungsfunktionell
individualisiert" zijn, los verhandeld kunnen worden5~, zonder dat de octrooihouder daartegen bezwaar kan maken. Wij hebben al gezien dat hetzelfde geldt voor
niet tot de geoctrooieerde combinatie behorende onderdelen59.
aaa) Vrije onderdelen gebruikt in een geoctrooieerde combinatie tezamen met
andere onderdelen die niet met toestemming van de octrooihouder in het verkeer
zijn gebracht
Dat tegen de verhandeling van onderdelen op zichzelf door de octrooihouder op
geen enkele wijze kan worden opgetreden, betekent niet dat niet kan worden
opgetreden tegen het vervaardigen van de geoctrooieerde combinatie met gebruikmaking van die onderdelen. Dat is de essentie van het combinatie-octrooi en deze
regel geldt dan ook eveneens voor Engeland en de Verenigde Staten.
bbb) Vrije onderdelen gebruikt in een geoctrooieerde combinatie met onderdelen
afkomstig van de octrooihouder
Deze casuspositie zaaide verwarring bij het Landgericht in Munchen~.
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In deze zaak vroeg BIC, een fabrikant van zeilplanken zonder licentie, een verklaring voor recht dat de verkoop van een niet gelicentiëerd zeil, tesamen met andere
onderdelen van de rig, die wel van de octrooihouder afkomstig waren, geen
octrooiinbreuk betekende.
De rechtbank begon met vast te stellen (conform de beslissing van het BGH), dat
het zeil tot de geoctrooieerde combinatie behoorde. Daarna stelde de rechtbank
vast, dat het zeil niet een „erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel was.
Vervolgens nam de rechtbank een overweging uit Mulltonne II over:
„Denn zu einer geschiitzten Kombination kónnen auch Teile geh6ren, die nach ihrer
objektiven Beschaffenheit in keiner besonderen Beziehung zu dem Gegenstand der
E~ndung stehen und deshalb, weil sie ohne weiteres auch anderweitig verwendet
werden kónnen, durch ihre Ausgestaltung den Erf`indungsgedanken nicht, auch
nicht teilweise verwirklichen. Derartige erfindungsfunktionell nicht besonders individualisierte Teile werden aber vom Patentschutz regelm~ssig nicht erfasst."

Vervolgens gaf de rechtbank de gevraagde verklaring voor recht, d.w.z. dat de
verkoop van een rig, bestaande uit een niet ~ an de octrooihouder afkomstig zeil, en
verder uit onderdelen, die wel met toestemming van de octrooihouder in het
verkeer waren gebracht, geen inbreuk maakte. De rechtbank gaf daarbij een
onjuiste uitleg van de woorden „aber vom Patentschutz regelm~ssig nicht erfasst"
uit de hierboven weergegeven overweging uit Mulltonne II. Daarmede werd
bedoeld dat het individuele onderdeel geen octrooibescherming toekwam, niet
echter dat het onderdeel ook binnen de geoctrooieerde combinatie geen enkele
bescherming toekwam.
De consequentie van de beslissing van de rechtbank was zeer ernstig. De licentienemers betaalden royalties met betrekking tot de verkoopprijs van het gehele rig
terwijl BIC alleen maar - indirekt - betaalde over de rig minns de waarde van het
zeil (welke veelal meer dan SOo~o van het totaal bedroeg)61.
De volgende stap lag voor de hand. BIC begon eenzelfde procedure en wilde
vastgesteld zien, dat de verkoop van een ongelicentiëerde mast in samenhang met
gelicentiëerde overige onderdelen geen inbreuk op het octrooi betekende.
De rechtbank zag het licht en overwoog met zoveel woorden, dat haar hierboven
besproken beslissing onjuist was geweest en wees vervolgens in de mastzaak de
gevraagde verklaring voor recht af.
De conclusie uit een en ander is derhalve, dat er sprake is van octrooiinbreuk indien
een geoctrooieerde combinatie wordt gemaakt, verkocht, etc., waarin niet alle
onderdelen gelicentiëerd zijn, ook al zijn die onderdelen op zichzelf niet door het
octrooi beschermd en komen zij zelfs niet in aanmerking voor bescherming op
grond van indirekte inbreuk~-.
Ook naar Engels en Amerikaans recht lijkt dit de juiste beslissingb' ~. Dit zal
slechts anders zijn, indien uit het in het verkeer brengen van de onderdelen door de
octrooihouder, een implied license kan worden geconstrueerd terzake van het
vervaardigen van de geoctrooieerde combinatie.
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Mijns inziens leidt ook de beslissing in Aro I niet tot een andere uitkomst voor het
Amerikaanse recht. Ook in Aro I blijft overeind staan, dat het vervaardigen van de
geoctrooieerde combinatie alleen aan de octrooihouder vrijstaat. Wanneer echter
eenmaal een vervaardigde combinatie door de octrooihouder in het verkeer is
gebracht dan is er geen sprake van opnieuw vervaardigen, indien alle onderdelen
(minus een) vervangen worden. In casu was echter door de octrooihouder de
geoctrooieerde combinatie niet in het verkeer gebracht en ging het derhalve niet om
de vervanging van een of ineer onderdelen, maar om het voor de eerste maal
vervaardigen van de geoctrooieerde combinatie.
Geconcludeerd kan worden, dat het feit dat een onderdeel geheel octrooivrij is nog
niet betekent, dat het vrijelijk als onderdeel van een te vervaardigen geoctrooieerde
combinatie kan worden gebruikt, zelfs niet indien de andere onderdelen van de
octrooihouder afkomstig zijn.
ee. Onderdelen nfko~nstig van de octrooihouder
In de hierboven besproken gevallen ging het steeds om onderdelen die niet van de
octrooihouder afkomstig waren. Wat is rechtens, indien het onderdeel afkomstig is
van de octrooihouder?
In de T a u c h p u m p e n beslissing werd ook uitgemaakt, dat indien een licentienemer onderdelen op de markt brengt bestemd als vervangingsonderdelen, een en
ander automatisch een stilzwijgende licentie van de octrooihouder inhoudt om
aldus gekochte onderdelen ook in te bouwen en derhalve zelfs tot een Neuherstellung te komen. Dat ligt echter anders, indien het om onderdelen gaat die door de
octrooihouder op andere wijze in het verkeer zijn gebracht.
[n R h e i n m e t a 11- B o r s i g I65 gebruikte gedaagde onderdelen afkomstig uit,
met toestemming van de octrooihouder in het verkeer gebrachte, machines (K~ltemaschinen) en gebruikte deze voor de reparatie van andere met toestemming van
de octrooihouder in het verkeer gebrachte machines of leverde deze aan de gebruikers van dergelijke machines, zodat deze de reparatie zelf konden uitvoeren.
Het BGH besliste, dat het recht niet geschonden was door de beslissing van het
Oberlandesgericht dat er van Wiederherstellung sprake was en dat deze gelijk te
stellen was aan „Herstellung". Bovendien overwoog het BGH, dat het Oberlandesgericht terecht had beslist, dat het daarbij geen verschil maakte of de onderdelen uit
oude door de octrooihouder in het verkeer gebrachte machines betrof, of niet.
In R e b u i 1 d- P u m p e n~ betrof het (onder meer) het bouwen van nieuwe brandstofpompen met de onderdelen van verschillende van de octrooihouder afkomstige
brandstofpompen. Het Landgericht stelde voorop, dat reparatie aan rechtmatig in
het verkeer gebrachte onder het octrooi vallende produkten tcegestaan is om die
produkten hun oorspronkelijke functie gedurende de natuurlijke levensduur te
docn behouden.
In welke omvang dergelijke reparaties toegestaan waren, liet de rechtbank in het
midden, doch „repareren" in de ware betekenis van het woord betekende volgens
de rechtbank al, dat de eigen identiteit van het produkt, zoals dat door de octrooihouder in het verkeer is gebracht, wordt behouden.
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Daarvan was nu volgens het Landgericht geen sprake in het onderhavige geval. Het
argument dat het recht van de octrooihouder met betrekking tot de onderdelen
afkomstig uit de door de octrooihouder in het verkeer gebrachte brandstofpompen
was uitgeput, ging ook niet op, omdat aan het bestaan van díe brandstofpompen
een einde was gekomen nadat de pompen uit elkaar waren gehaald.
Het samenstellen van pompen uit delen afkomstig uit verschillende pompen, werd
derhalve een nieuw vervaardigen geoordeeld in strijd met de rechten van de
octrooihouder. Deze beslissing is - evenals de hieraan voorafgaande - mijns
inziens juist. Aan het effectieve gebruik van de pompen waarvan de onderdelen
werden gebruikt, was een einde gekomen en daarmede was de uitputting uitgeput.
Spielautomat II
Het BGH kwam tot eenzelfde beslissing als in Rebuild-Pumpen, indien alleen
elementen van het oorspronkelijke produkt worden gebruikt doch daarmede een
ander produkt wordt gemaakt dan het oorspronkelijke. Indien dat nieuwe produkt
onder het octrooi valt is er sprake van octrou: ~~breukb'. Het betreft hier een geval
van zogenaamde Umbau, dat in de handboeken veelal wordt onderscheiden van
Ausbesserung~".
In de Verenigde Staten zal echter in deze zaken het oordeel anders luiden. Dit heeft
te maken met de opvatting dat er nog immer van een „permissible repair" sprake is,
zolang een onderdeel van de door de octrooihouder in het verkeer gebrachte
combinatie wordt gebruikt. Daar was in Rheinmetall- Borsig, Rebuild-Pumpen en
Spielautomat sprake van. Men vergelijke deze uitspraken met General Electric v.
The United States en Dana Corporation v. American Precision Company. In die
zaken, en met name de laatste zaak, werden niet alleen onderdelen afkomstig uit
produkten van de octrooihouder gebruikt,maar werden deze zonodig aangevuld
met nieuwe onderdelen. In Rebuild-Pumpen verwees gedaagde dan ook naar de
V.S. met het betoog dat daar dezelfde activiteiten wel waren tcegestaan.
ff. Slot
Uit enige van de behandelde uitspraken zal al duidelijk zijn geworden, dat de
„status" van een onderdeel van groot belang kan zijn bij de vraag of reparatie van
een geoctrooieerd voortbrengsel al dan niet is toegestaan. Aan het einde van dit
hoofdstuk zal bij het formuleren van de conclusies systematisch worden aangegeven, welke betekenis de status van een bepaald onderdeel heeft bij de vraag of de
reparatie van een geoctrooieerd voortbrengsel octrooiinbreuk betekent.
2.

Repareren: enige jurisprudentie en schrijvers

a) Inleiding
Aan het slot van het vorige paragraaf is bij de behandeling van de „status" van
onderdelen reeds geconstateerd, dat die „status" invloed kan hebben op de vraag of
reparatie van een geoctrooieerd voortbrengsel toelaatbaar is.
In het navolgende zal aan de hand van enige jurisprudentie en schrijvers de vraag
worden onderzocht, welke reparatiehandelingen wel en welke niet inbreukmakend
worden geacht. Het gaat daarbij met name om de aard van de reparatie.
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Aangezien in bepaalde beslissingen zowel de „status" van onderdelen aan de orde
is gekomen alsook de vraag of een bepaalde reparatiehandeling inbreuk makend
moet worden geacht en bovendien tussen beide veelal een zekere samenhang
bestaat, is de keuze tussen behandeling aan het slot van de vorige paragraaf of in
deze paragraaf betrekkelijk willekeurig. Die keuze is veelal ingegeven door de
wens om in de vorige paragraaf tot een zo overzichtelijk mogelijke indeling te
komen terzake van de „status" van onderdelen. In het navolgende zal het typische
reparatie aspect van enige in het vorige hoofdstuk behandelde uitspraken alsnog
(resp. nogmaals) aan de orde worden gesteld, terwijl met betrekking tot hier voor
het eerst te behandelen uitspraken, indien toepasselijk, verwezen zal worden naar
de in de vorige paragraaf gemaakte indeling terzake van de „status" van onderdelen.
In tegenstelling tot Engeland en de Verenigde Staten is in Duitsland over het
repareren in het octrooirecht veel geschrevenh`', waarbij zeer verschillende opvattingen zijn verdedigd over wat wel en niet tcelaatbaar is. Opvallend is, dat evenals
in Engeland de vraag wat rechtens is, indien de reparatie een niet rechtmatig in het
verkeer gebracht produkt betreft, nauwelijks aan de orde komt.
Ik begin met de behandeling van enige oudere voor 1950 gedane uitspraken.
Daarna zullen de opvattingen van twee oudere schrijvers Pietzker'o en Isay"
worden behandeld. Hetjurisprudentie-overzicht na 1950 eindigt met de belangrijkste uitspraak van het BGH over repareren (Fórderinne, gegeven in 1958). Hiema
zullen de artikelen, die Lindenmaier72, Fischer" en Keil" over het onderwerp
hebben geschreven worden besproken. Geconstateerd zal worden dat in de loop der
tijd de mogelijkheden voor de octrooihouder om tegen repareren op te treden lijken
af te nemen met name ook omdat Fdrderrinne mijns inziens door de reeds besproken Rigg beslissing deels achterhaald is.
b)

Jurisprudentie vóór 1950

aa) Schraubstópse! (1924)75
Het octrooi in deze zaak had betrekking op zekeringen die uit drie delen bestonden,
der „St6pselkopf, die Patrone und die Passschraube". De gedaagde verkocht
„Patrone" die zodanig waren aangepast, dat deze gebruikt konden worden ter
vervanging van de verbruikte „ Patrone" in de geoctrooieerde combinatie.
Het Reichsgericht besliste dat de lagere instanties terecht direkte inbreuk hadden
aangenomen en de verkoop hadden verboden.
Het Reichsgericht gaf derhalve zelfstandige octrooibescherming aan een aangepast
onderdeel (dat echter ook niet inbreukmakend kon worden gebruikt, hetgeen
overigens gezien de omstandigheden niet de bedoeling van gedaagde was).
Van belang achtte het Reichsgericht daarbij, dat het hier ging om delen, die sneller
verbruikt werden dan de overige delen van de combinatie:
„Das gilt umsomehr, weil die Patronen im Gegensatz du den anderen Teilen der
Sicherung diterer Erneuerung bed'urfen und daher fur die gewerbliche Verwertung
der Erf'indung vornehmlich in Betracht kommen."

82

g~

In tegenstelling tot vergelijkbare, uit ongeveer dezelfde tijd stammende, Engelse
en Amerikaanse uitspraken7ó, wordt derhalve aangenomen, dat sneller verbruikte
onderdelen juist niet zonder het plegen van octrooiinbreuk konden worden vervangen! Het is ongetwijfeld juist, dat in die onderdelen een aanzienlijke exploitatiemogelijkheid voor de octrooihouder ligt, doch die zeer ruime exploitatie-mogelijkheid betekent tegelijkertijd een aanzienlijke beperking van de vrijheid van degene
die een van de octrooihouder afkomstig geoctrooieerd voortbrengsel heeft gekocht.
De beslissing is typerend voor de zeer ruime bescherming die in de desbetreffende
periode aan de octrooihouder werd gegeven".
In deze zaak werd aan een aangepast onderdeel direkte octrooibescherming gegeven. Nadat uit Mulltonne II in ieder geval reeds volgde, dat er minstens sprake
mcest zijn van een „e~ndungsfunktionell individualisiertes" onderdeel, bleek uit
de Rigg-beslissing dat er zelfs sprake moet zijn van Elementenschutz om een
onderdeel voor direkte octrooibescherming in aanmerking te laten komen'e. Uit die
ontwikkeling blijkt ook dat de bescherming na de tweede periode minder ruim is
geworden.
bb) Koksofen 1(1926)79
In deze zaak ging het om de reparatie van de „einer starken Abnutzung unterliegenden Heizwdnden und dem Widerlager" van een door de octrooihouder in het
verkeer gebrachte „Koksofen".
Het Oberlandesgericht had de vordering afgewezen, omdat het van mening was,
dat de reparatie onderdelen betrof die met de uitvindingsgedachte zelf niet te
maken hadden en ook niet nieuw waren.
Het Reichsgericht stelde vast, dat het gezien de conclusies van het octrooischrift,
duidelijk was dat de gehele Koksofen geoctrooieerd was en dat het zeer wel
mogelijk was dat tot de geoctrooieerde combinatie ook niet nieuwe onderdelen
behorenK".
Daarna overwoog het Reichsgericht met betrekking tot de vraag of er sprake was
van een octrooiinbreukmakende reparatie het navolgende:
Welcher Art diese (de reparatie-werkzaamheden) gewesen sind, bedarf im ubrigen
noch der Klarstellung: denn je nach ihrer Natur und ihrem Umfang kann es sich
dabei um eine Verletzung des Patents der Kldgerin oder um eine nicht unter den
Patentschutz fallende zulássige Ausbesserung gehandelt haben. Daruber, wann das
eine und wann das andere anzunehmen ist, kbnnen hier mangels genauerer Feststellungen nur allgemeine Richtlinien gegeben werden.
Es wird im Schrifttum allgemein anerkannt, dass dem Erwerber einer patentierten
Vorrichtung gestattet sein muss, sie selbst oder durch einen anderen auszubessern.
Rechtliche Bedenken gegen diese den Bedurfnissen des Verkehrs en[sprechende
Ansicht bestehen nicht, sie ist vielmehr als zutreffend zu bezeichnen. In welchem
Umfange Ausbesserungen gestattet sind, hdngt in erster Linie von den Vereinbarungen ab, die hieruber etwa zwischen dem Patentinhaber oder Lizenznehmer und dem
Erwerber der Vorrichtung getroffen sind. Beim Fehlen solcher werden im Einzelfalle vielfach Zweifel bestehen, die auf Grund der Anschauungen des Verkehrs geltist
werden mussen. Dabei kann es von Bedeu[ung sein, wenn der Wert der Ausbesse-
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rung im Verhiilinis zum Wert des Gegenstandes der Erfindung nur ein geringfugiger
ist. Erheblich kann hierfiir ferner sein - und das kommt nach dem bisherigen
Vortrage der Parteien gerade hier in Betracht -, wenn der ausgebesserte Teil der
Vorrichtung, z.B. weil er sich schnell abnutzt und 6fter ersetzt werden muss, fur die
gewerbliche Verwertung der Erfindung besonders wichtig ist.

Het Reichsgericht begint derhalve met een verwijzing naar eventuele overeenkomsten tussen de octrooihouder of licentiehouder enerzijds en de koper van een
geoctrooieerd voortbrengsel anderzijds. Niet duidelijk is of het Reichsgericht van
mening is dat de afwijkende afspraken ten aanzien van reparatie ook met een
beroep op het octrooi kunnen worden gehandhaafd. Dat lijkt echter zeer onwaarschijnlijk, aangezien dat haaks zou staan op de uitputtingsleer. De overweging zal
veeleer moeten worden gezien als een (overbodig) aangeven van de algemene
regel, dat bij overeenkomsten afspraken over reparatiebevoegdheid kunnen worden
gemaaktK' .
De vraag of er sprake is van een toelaatbare ~~~aratie of van octrooiinbreuk, dient
volgens het Reichsgericht beslist te worden op grond van de verkeersopvatting.
Dat komt overeen met het in Engeland gehNnteerde criteriums', doch de vaagheid
van dat criterium blijkt bij verdere uitwerking. In Engeland zal het feit dat het om
een onderdeel gaat dat sneller slijt dan de andere onderdelen, (veelal) tot de
conclusie leiden, dat er sprake is van een niet inbreukmakende reparatie, tcrwijl uit
de onderhavige beslissing (en uit Schraubsti)psel) veeleer het tegenovergestelde
blijkt voor Duitsland.
Zoals wij reeds bij de behandeling van Miilltonne II hebben gezien wordt, in
Duitsland de vraag of er sprake is van inbreukmakende reparatie ook beïnvloed
door de - zeer ruime - opvatting omtrent het begrip „herstellen". Die ruime
opvatting komt ook in de onderhavige beslissing tot uitdrukking:
„Solche Massnahmen miissen als ein Herstellen des Gegenstandes der Erfindung im
Sinne des ~4 PG. angesehen werden. Dieser Begriff umfasst die gesamte T~tigkeit,
durch die der Gegenstand geschaffen wird, also, wie der Senat in RGZ. Bd. 40, S.
78 ausgesprochen hat, nicht nur den letzten die Vollendung umittelbar herbeifuhrenden T~tigkeitsakt."

cc Diskusschleifrud ll (1934)"'
Het Reichsgericht beslist in deze zaak dat:
a) neutrale onderdelen tot een geoctrooieerde combinatie kunnen behoren doch,
voor zelfstandige octrooibescherming niet in aanmerking komen;
b) er geen sprake kan zijn van indirekte inbreuk of van Beihilfe, bij de levering
van slijplichamen omdat het vervangen van het verbruikte slijplichaam door
de eigenaar van een door de octrooihouder in het verkeer gebrachte „Diskusschleifrad" geen octrooiinbreuk maakte.
Het onder a) besliste was niet vetrassend, aangezien voor de beoogde bescherming
volgens Schraubstópsel noodzakelijk was dat er sprake was van een aangepast
onderdeel terwijl uit Koksofen I was gebleken dat ook neutrale onderdelen tot de
geoctrooieerde combinatie kunnen behoren.
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Het onder b) besliste wekte wel verbazing. In de eerste plaats omdat de desbetreffende beslissing op geen enkele wijze wordt gemotiveerd84 en vervolgens omdat de
beslissing in tegenspraak lijkt met Schraubstdpsel en Koksofen I. Uit die beslissingen was af te leiden, dat bij onderdelen die sneller verslijten er juist eerder sprake
is van octrooiinbreuk. Hierbij zij overigens aangetekend, dat het bij Schraubstópsel
niet om neutrale onderdelen ging en bij Koksofen I wel om neutrale onderdelen die
aan grote slijtage onderhevig waren, maar niet - zoals in de onderhavige zaak - om
onderdelen die verbruikt werden. Dit laatste onderscheid lijkt echter te subtiel.
Kennelijk heeft het Reichsgericht de opvatting van Pietzkerssovergenomen die
betoogt dat de vervanging van snel verslijtende neutrale delen altijd toegestaan is.
Na deze beslissing blijft wel het hierboven geconstateerde verschil met de Engelse
en Amerikaanse rechtspraak bestaan~~. De Amerikaanse noch de Engelse rechtspraak kenden immers een zelfstandige bescherming van aangepaste onderdelen.
Vervangíng van die onderdelen (zie Schraubst~psel) betekende in Duitsland direkte
octrooiinbreuk.
dd) Fuhrungsbuchse (1939)R'
Met een verwijzing naar Koksofen beslist het Reichsgericht, dat de vervanging
gedurende de normale levensduur van de geoctrooieerde combinatie van een
verhoudingsgewijs onbelangrijk onderdeel, dat sneller verslijt dan de overige
onderdelen, geen octrooiinbreuk betekent.
Bij de beslissing van het Reichsgericht wordt de nadruk gelegd op het feit, dat de
„naturliche Lebensdauer" van het produkt niet wordt verlengd en dat element
schijnt derhalve belangrijk te zijn bij de beantwoording van de vraag of reparatie al
dan niet octrooiinbreukmakend wordt geacht. In Engeland en Amerika is daarentegen altijd aangenomen, dat het recht van de koper ook inhield de levensduur van
het produkt door (niet aan vervaardigen gelijk te stellen) reparaties te verlengen8x.
Het blijft ook na deze uitspraak moeilijk om een vaste lijn in de rechtspraak van het
Reichsgericht te ontdekken. Een poging daartoe leidt tot het navolgende.
1. Vervanging van een aangepast onderdeel is altijd direkte octrooiinbreuk ook al
betreft het een onderdeel dat sneller verslijt (c.q. verbruikt wordt) dan de
andere onderdelen.
2. De vraag of vervangen van neutrale onderdelen octrooiinbreuk is hangt af van
de verkeersopvattingen waarbij de vervanging van aan snellere slijtage (of aan
verbruik) onderhevige neutrale onderdelen (in het algemeen) zal zijn toegestaan.
3. Neutrale onderdelen kunnen tot de geoctrooieerde combinatie behoren doch
indien dat niet het geval is zal reparatie altijd zijn toegestaan.
c)

Oudere schrijvers

aa) Pietzker~y schrijft dat er in Duitsland (tot 1928) nauwelijks rechtspraak over
het onderwerp valt te vinden. Hij verwijst naar de rechtspraak in Engeland, de
Verenigde Staten en Frankrijk en komt tot de conclusie dat in Duitsland de
beslissingen zich met name op het belang van de octrooihouder concentreren. Deze
constatering van Pietzker wekt geen verbazing. Zij heeft betrekking op de tweede
uitlegperiode, waarin de rechter een zeer ruime uitleg aan het octrooi gaf en in feite
de inhoud van het octrooi zelf bepaalde, onafhankelijk van het „Patentamt".
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Uit de buitenlandse uitspraken leidt Pietzker drie regels af die volgens hem ook
voor Duitsland (zouden moeten) gelden:
1. delen die zelfstandig beschermd zijn, mogen wel gerepareerd, maar niet
vervangen worden;
2. delen die niet zelfstandig beschermd zijn, mogen altijd vervangen worden
wanneer het om delen gaat die sneller verslijten c.q. verbruikt worden;
3. een machine die in zijn geheel versleten en opgebruikt is, mag niet door
reparatie weer bruikbaar worden gemaakt.
Pietzker ziet zelf in, dat de moeilijkste vraag, namelijk waar eindigt de reparatie en
begint het neuherstellen, daarmede niet beantwoord is.
Hij wijst de Duitse leer dat de normale levensduur van het produkt door reparatie
niet verlengd mag worden, af als onbillijk. Zolang er geen sprake is van „neuherstellen", acht hij reparatie toelaatbaar ook als dat leidt tot een langere levensduur.
Pietzker acht echter het vervangen van een wezenlijk onderdeel van een geoctrooieerde combinatie niet toelaatbaar. He[ moet ~iaarbij wel gaan om een onderdeel dat
deel uitmaakt van de geoctrooieerde combinat~~. Daarentegen acht hij het vervangen van tot de geoctrooieerde combinatie behorende niet wezenlijke onderdelen
wel toelaatbaar.
Bij de bespreking van de beslissing van het Oberlandesgericht Hamm~ wijst
Pietzker er nog eens op, dat niet voldoende is dat het te vervangen onderdeel „vital"
is voor het functioneren van de geoctrooieerde combinatie. Het onderdeel moet
ook deel uitmaken van de geoctrooieerde combinatie. Is dat niet het geval, dan kan
het onderdeel vrij vervangen worden.
Pietzker verwerpt uitdrukkelijk de opvatting van Isay, dat indien een geoctrooieerd
produkt in combinatie met een niet geoctrooieerd produkt verkocht wordt, dit
laatste niet mag worden vervangen, van de hand.
Zonder aan te geven waarom, stelt Pietzker, dat de bewerking van een inbreukmakend produkt waardoor dat inbreukmakende karakter van het produkt niet verandeR
op zichzelf ook octrooiinbreuk is.
Beschouwing van de jurisprudentie (zie hiervoor onder 3) leert mijns inziens dat de
opvattingen van Pietzker daarin grotendeels zijn overgenomen. Pietzker's opvattingen (n.b. in 1928) lijken wellicht nog iets verder te neigen naar een beperking
van de bescherming van de octrooihouder. [n dit verband zij gewezen op zijn
opvatting, dat de levensduur van een produkt mag worden verlengd en dat sneller
verslijtende c.q. verbruikte onderdelen altijd dienen te kunnen worden vervangen.
Het blijft spijtig, dat Pietzker nergens heeft getracht de moeilijke vraag te beantwoorden, wanneer toegestaan repareren overgaat in octrooiinbreukmakend repareren.
bb) Isay91
Isay meent dat de verkeersopvatting uitmaakt wanneer repareren overgaat in
neuherstellen. Daarbij zal in aanmerking genomen moeten worden:
a. de betekenis van het gerepareerde onderdeel in verhouding tot het geheel
(waaronder te verstaan is hetgeen geoctrooieerd is);
b. de waarde van de verbetering in vergelijking met de waarde van het geheel.
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Hij is van mening, dat onder omstandigheden ook niet tot de geoctrooieerde
combinatie behorende onderdelen niet zonder tcestemming van de octrooihouder
mogen worden vervangen.
d)

Jurisprurlentie na 1950

aa) Tuuchpun:pe (1951)`"Dit was de eerste beslissing van het BGH over de onderhavige problematiek. De
beslissing is niet alleen belangrijk met betrekking tot de vraag wat tot de geoctrooieerde combinatie behoort93. In deze zaak werd eveneens beslist, dat er sprake is
van octrooiinbreuk, indien de reparatie betrekking heeft op een Hauptteil van de
geoctrooieerde combinatie en de reparatie „uber den pfleglichen Behandlung
hinausgeht" d.w.z. in feite een „Erneuerung" betekent.
Onder Hauptteil lijkt, mede in het licht van de drie dagen later gewezen beslissing
in Mulltonne II, een „erf'indungsfunktionell individualisiertes Teil" te moeten
worden verstaan. Schraubstbpsel is derhalve na deze beslissing ten aanzien van de
zelfstandige bescherming van onderdelen achterhaald. Het vereiste voor een
Hauptteil (erfindungsfunktionell individualisiertes Teil) is immers strenger dan
voor een angepasstes Teily'. Niet van belang is of het bij zo'n reparatie gaat om een
deel dat sneller slijt dan de andere delen.
„Dabei ubersieht aber die Revision, dass es nicht, wie sie vor[rágt, darauf ankommt,
ob das Flugelrad ein im Verh~ltnis zu dem gesamten Pumpensatz schnell verbrauchbarer unbedeutender Teil ist, sondern welche Bedeutung es fur die geschiitzte
Erfindung, also insbesondere fur den Kompressor hat. Dass aber das Flugelrad zu
den wichtigsten Teilen des Kompressors gehdrt, sein Ersatz mithin die Erneuerung
eines Hauptteiles darstellt, kann nicht zweifelhaft sein."

In Schraubstdpsel was die snellere slijtage reden om tot octrooiinbreuk te besluiten
en uit Fuhrungsbuchse volgde het tegenovergestelde. In Tauchpumpe werd beslist,
dat een en ander niet van (beslissende) betekenis is!
Uit de beslissing blijkt, dat ook delen die aan grotere slijtage bloot staan „Hauptteil"
kunnen zijn en dat, indien dat het geval is, ook voor die delen geldt, dat vervanging
c.q. reparatie die aan vervanging gelijk kan worden gesteld, octrooiinbreuk betekent.
Een en ander is begrijpelijk, indien men aanneemt, dat zo'n Hauptteil (erf'indungsfunktionell individualisiertes Teil) zelfstandige octrooibescherming geniet, hetgeen uit Miilltonne II geconcludeerd lijkt te kunnen worden.
Uit de hierboven weergegeven overweging blijkt, dat de vervanging van het
„wichtigsten Teil" („das Flugelrad") van het „Hauptteil" („der Kompressor")
gelijkgesteld wordt met een Erneuerung (een opnieuw vervaardigen) van het
Hauptteil. Kortom, de vervanging van het belangrijkste deel van een belangrijk
deel van de geoctrooieerde combinatie, staat gelijk met octrooiinbreuk. Dit getuigt
nog steeds van een zeer ruime bescherming van de octrooihouder. Geen uitzondering (spare part-exemption) wordt gemaakt voor snel verslijtende delen die gedurende de normale levensduur van de geoctrooieerde combinatie aan vervanging tce
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zijn. Slechts als er geen sprake is van „Hauptteil", maar van een neutraal deel zal
van inbreuk geen sprake zijn.
Aangenomen zal verder moeten worden, dat ook indien een bepaald geoctrooieerd
voortbrengsel geen „Hauptteile" kent er toch sprake zal zijn van octrooiinbreuk
indien het belangrijkste gedeelte (bijvoorbeeld twee c.q. drie van de vier neutrale
delen„ waaruit de geoctrooieerde combinatie bestaat) wordt vervangen.
Tenslotte is reeds geconstateerd, dat uit de beslissing ook blijkt, dat indien een
reserve-onderdeel door de octrooihouder in het verkeer is gebracht, zo'n onderdeel
gebruikt mag worden overeenkomstig die bedoeling, d.w.z. voor gebruik ter
reparatie van van de octrooihouder afkomstige produkten, zelfs indien dat gebruik
een neuherstellen betekent. Een en ander berust op de stilzwijgende licentie
waarmee de verkoop van dat onderdeel gepaard gaat95.
bb) Rebuild-Pumpe (1956)9~
Bij de behandeling in het kader van de „statu," van onderdelen is reeds opgemerk[,
dat het Landgericht reparatie van door de octrooihouder in het verkeer gebrachte
produkten in principe toelaatbaar achtte. t~aarbij waren de navolgende factoren
onder meer van belang:
a. de produkten moeten hun oorspronkelijke functie behouden;
b. de natuurlijke levensduur moe[ niet worden verlengd;
c. de identiteit van het produkt, zoals door de octrooihouder in het verkeer
gebracht, moet behouden blijven.
ad a) Men vergelijke de oudere Amerikaanse uitspraken waar hetzelfde gold97 en
de nieuwere, waar dat idee geheel is verlaten (tenzij - doch dat zal altijd gelden het veranderde produkt op een ander octrooi inbreuk maakt)9~.
ad b)

Dit komt overeen met Fuhrungsbuchse~.

ad c)

Dit lijkt overeen te komen met de verkeersopvattingstest'~.

cc) Fi;rderrinne'~' (1958)
In deze zaak ging het om een geoctrooieerde lopende band, waarin bepaalde
onderdelen aan flinke slijtage onderhevig waren.
Het Landgericht had reeds, zonder dat tegen dat oordeel in beroep was gegaan,
vastgesteld dat het repareren bestaande uit het bouwen van een nieuwe lopende
band met gebruikmaking van onderdelen afkomstig uit oude lopende banden,
octrooiinbreuk betekende. In zoverre sloot dit oordeel aan bij de hierboven besproken beslissingen'o'-.
Er was echter ook sprake van inbreuk volgens het Landgericht, indien de lopende
band uit elkaar werd gehaald (hetgeen geschiedde doorlosbranden van onderdelen), vervolgens door het aanbrengen van een nieuwe laag een der versleten
onderdelen zijn oorspronkelijke vorm werd gegeven, en tenslotte door lassen de
lopende band weer in elkaar werd gezet. Het Landgericht zag hierin een „wiederherstellen". De motivering voor dit oordeel is niet in de gepubliceerde beslissing
opgenomen.
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Het BGH diende te oordelen over de vraag of er ook sprake was van octrooiinbreuk,
indien de lopende band niet door snijbranden in onderdelen uiteen was genomen,
maar slechts delen van het zijprofiel (dat verbonden bleef inet het geheel) vervangen werden door delen, afkomstig uit oude lopende banden of van gedaagde zelf.
Bovendien moest het BGH oordelen of er sprake was van octrooiinbreuk, indien
geen delen van de beschadigde zijprofieten werden vervangen, doch deze van een
nieuwe (las)laag werden voorzien. Het BGH overwoog het navolgende:
Bei der Prufung dieser Frage ist mit dem BerG davon auszugehen, dass das Ausschlussrecht des Patentinhabers durch den Verkauf der patentierten Vorrichtung, durch
welchen er den Lohn fur seine Erfindung erhíilt, grundsíitzlich verbraucht wird.
Nach diesem Grundsatz der „Erschtipfung des Patentrechts" wird jedes patentgeschutzte Erzeugnis, das einmal berechtigterweise in den Verkehr gelangt, gemeinfrei benutzbar, ohne dass es hierzu noch einer besonderen - auch nur stillschweigenden - Lizenzerteilung bedarf ( Lindenmaier, Patentgesetz, 4. Aufl. ,~ 6 Anm. 41, S.
173). Der Erwerber einer solchen durch berechtigtes Inverkehrbringen gemeinfrei
gewordenen Vorrichtung kann uber sie in jeder Hinsicht frei verfugen und sie
demgem~ss auch ungehindert nutzen und gebrauchen. Ob und inwieweit er jedoch
die ganz oder teilweise schadhaft oder unbrauchbar gewordene, durch Sachpatent
geschutzte Vorrichtung - ohne besondere Erlaubnis des Patentinhabers - ausbessern
oder wiederherstellen darf, híingt einerseits von der Bedeutung des geschutzten
E~ndungsgedankens fur die betreffenden Teile der Vorrichtung (s. unter Ziff. IV
1), andererseits von der Art der an ihnen vorgenommenen Ausbesserungs- und
Wiederherstellungsarbeiten ab (s. unter Ziff. IV 2).

Het gaat derhalve enerzijds om de betekenis van de in het octrooi beschermde
uitvindingsgedachte voor het te repareren onderdeel en anderzijds om de aard van
de reparatie. Juister zou mijns inziens zijn geweest (en dat wordt, gezien de rest van
de beslissing, ook kennelijk door het BGH bedoeld) te zeggen dat het gaat om de
betekenis van het te repareren onderdeel voor de (verwezenlijking van de) in het
octrooi beschermde uitvindingsgedachte. Met betrekking tot de betekenis van de te
repareren onderdelen onderzocht het BGH vervolgens:
a. of de onderdelen behoorden tot de geoctrooieerde combinatie. Conclusie:
„kann nach dem kennzeichenden Teil des Anspruchs 1 nicht zweifelhaft sein".
b. of de onderdelen zelfstandige octrooibescherming (Elementenschutz) genieten. De conclusie is dat dat niet het geval is.
c. of de onderdelen „erf`indungsfunktionell individualisiert sind" aangezien volgens het BGH in dat geval aan de onderdelen gelijke bescherming tcekomt als
de onder b gencemde zelfstandige bescherming.
Het onder c. gestelde is in overeenstemming met Tauchpumpe en Mulltonne II.
Hierboven hebben wij reeds gezien, dat in een latere beslissing (Rigg) het BGH van
mening is, dat aan „erfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen niet dezelfde beschetming toekomt als aan onderdelen die Elementenschutz genieten. Het
lijkt derhalve geenszins zeker of na die beslissing nog steeds kan worden volstaan
met de - uit de onderhavige beslissing (en Tauchpumpe) te trekken - conclusie, dat
zodra er sprake is van een „erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel (in
Tauchpumpe: Hauptteil), de enige relevante vraag nog is of er sprake is van een
toelaatbare reparatie of van Neuherstellung van het desbetreffende onderdeel. Dat
lijkt alleen juist, indien men aanneemt dat het „vervaardigen" van zo'n „erf'in-
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dungsfunktionell individualisiertes" onderdeel direkte octrooiinbreuk betekent.
Uit de Rigg beslissing blijkt dat dat niet juist is.
Dit is slechts anders, indien men zou aannemen, dat bij repareren het vervangen
(neuherstellen) van een „erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel in een
geoctrooieerde combinatie, gezien de belangrijkheid van dat onderdeel, altijd
gezien mcet worden als het „Neuherstellen" van de gehele combinatie.
Die laatste opvatting lijkt enige steun te vinden in de Tauchpumpe beslissing,
waarin, zoals wij hebben gezien, het vervangen van het belangrijkste onderdeel
van het Hauptteil gezien werd als een neuherstellen van het Hauptteil. Een „erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel behceft echter nog niet altijd het
belangrijkste onderdeel van de geoctrooieerde combinatie te zijn'o;. Bovendien
dateert ook de Tauchpumpe beslissing van vóór de Rigg-beslissing.
In de onderhavige zaak, waar derhalve geen verschil werd gemaakt tussen onderdelen die Teilschutz genieten en „e~ndungsfunktionell individualisierte" onderdelen, kwam na de beslissing dat er sprake was van „erfindungsfunktionell individualisierte onderdelen" onmiddellijk de (tweede) vraag aan de orde omtrent de aard
van de reparatie.
Het ging daarbij derhalve om de vraag, wanneer de reparatie gezien moet worden
als een neuherstellen en daarmee als „herstellen" (vervaardigen) in de zin van het
toenmalige artikel 6 van de Duitse octrooiwet. Is dat het geval terzake van het
„erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel, dan is er sprake van inbreuk.
Het BGH besliste, dat tot het „bestimmungsgemíissen Gebrauch" (dat op grond van
de uitputtingsleer door de octrooihouder met wiens toestemming het voortbrengsel
in het verkeer is gebracht zal moeten worden toegestaan) behoren „alle ublichen
Massnahmen zur Inbetriebnahme, zum Inbetrieb halten und zur Pflege der Vorrichtung". Daartoe behoren volgens het BGH alle reparaties voorzover deze niet onder
het begrip Neuerstellung vallen.
Of er sprake is van een toegestane reparatie of een niet toegestane Neuerstellung, is
een feitelijke vraag, welke volgens het navolgende principe zal dienen te worden
beslist
„dass die Frage, ob und wann ein Wiederherstellen und Ausbessem im Rahmen des
dem Patentinhaber vorbehaltenen Herstellens liege, von Fall zu Fall unter Abwágung des angemessenen Erfinderinteresses und der Bediirfnisse eines nicht unangemessen eingeschr~nkten Wirtschaft- und Verkehrslebens entschieden werden musse".

Het BGH verwerpt uitdrukkelijk, dat iedere reparatie van erfindungsfunktionell
individualisierte onderdelen octrooiinbreuk oplevert!
„Wiire jedoch, wie Lindenmaier in dem Privatgutachten meint, jede Ausbesserung
(nicht etwa "jede Auswechselung„) eines - selbstíindig - patentgeschutzten oder
erfindungsfunktionell wesentlichen Tei1s einer geschutzten Gesamtvorrichtung
noch vom Patentrecht erfasst, so wurde dies zu einem nicht gerechtfertigten Repara-
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turmonopol des Patentinhabers fuhren. Mit Recht weist das BerG darauf hin, dass
der Patentinhaber dann den K~ufer einer patentierten Fi7rderrinne zwingen k~nnte,
diese bereits zu verschrotten, wenn sie im wesentlichen noch brauchbar sei; das sei
aber weder dem Abnehmer wirtschaftlich zumutbar noch erforderten dies die Interessen des Patentinhabers."

In zijn noot begrcet Heine deze beslissing met instemming. Hij wijst erop, dat deze
beslissing de reparateur iets meer vrijheid geeft dan uit de Tauchpumpe beslissing
viel af te leiden omdat daar vervanging van een „Hauptteil" van de geoctrooieerde
combinatie reeds voldoende was voor octrooiinbreuk.
Mijns inziens is dat niet juist. Uit de Tauchpumpe beslissing blijkt mijns inziens dat
het BGH onder een Hauptteil een „erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel verstaat. In Mulltonne II (drie dagen later beslist) gebruikt het BGH dit begrip
met zoveel woorden. In Tauchpumpe wordt gesproken over behoren „tot de
belangrijkste delen". Nergens blijkt dat het BGH daar iets anders mee zou hebben
bedoeld dan een „eriindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel.
De conclusie die derhalve uit Fdrderrinne kan worden getrokken is dat (kleinere)
reparaties, die tot gevolg hebben dat de normale levensduur van het produkt wordt
bereikt en die in feite voorzienbaar zijn bij het kopen van het produkt, in ieder geval
tcegestaan zijn. Reparaties bestaande uit het vervangen (of een neuherstellen) van
de gehele geoctrooieerde combinatie, een Elementenschutz genietend onderdeel of
een erfindungsfunktionell individualisiertes onderdeel maken echter octrooiinbreuk. Hiervoor heb ik reeds geconcludeerd dat een en ander met betrekking tot
erf'indungsfunktionell individualisierte onderdelen na de Rigg beslissing niet meer
juist lijkt.
e)

Schrijvers na 1950

aa) Lindenmaier'~`'
In zijn artikel uit 1939 wijst Lindenmaier op de grote hceveelheid verschillende
casus die het antwoord op de vraag of repareren wel of geen octrooiinbreuk
oplevert, zo mceilijk maakt. Het gebied dat deze verschillende casus bestrijkt,
strekt zich uit van aan de ene kant „Wiederherstellen des im Ganzen zerstdrten
Gegenstandes" tot aan de andere kant „verkehrsubliche Massnahmen zur Ermtiglichung des bestimmungsmdssigen Gebrauchs".
Daarna bespreekt Lindenmaier de schrijvers en concludeert:
„Man wird zugeben mussen: im Ganzen ein uneinheitliches Bild."
Het antwoord op de vraag wat toegestaan is en wat niet, zal volgens Lindenmaier
alleen aan de hand van een „richtungsweisenden ubergeordneten griinds~tzlichen
Betrachtung gefunden werden kdnnen".
Hij vervolgt
„Die Richtpunkte fur solche Betrachtung miissen aus der das Patentrecht beherrschenden grundlegenden Einstellung zu den Fragen des Grundes und des Umfanges
des vom nationalsozialistischen Patentrecht zugelassenen und gewollten Patentschutzes entnommen werden~os ~~
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Lindenmaier uit, na de behandeling van enkele uitspraken, kritiek op de criteria
aangegeven door het Reichsgericht in Koksofen L Hij is van mening, dat de waarde
van de reparatie behulpzaam kan zijn bij de beantwoording van de vraag of er
sprake is van octrooiinbreuk doch dat de verkeersopvattingstest (in feite derhalve
de test die het Engelse recht toepast) niets anders is dan de ene vraag door de andere
vervangen. Van geen belang acht hij de (commerciële) belangen van de octrooihouder terzake van het al of niet toelaatbaar zijn van reparatie. Waar het om gaat, zegt
Lindenmaier, is een gezonde afweging van het belang van een sterke bescherming
van de uitvinder tegen het belang van een behoorlijke bescherming van het economischleven.
Het behoeft mijns inziens geen betoog, dat een en ander ongetwijfeld juist is, doch
dat het door Lindenmaier aangedragen criterium nog heel wat vager lijkt dan het
criterium van de verkeersopvatting.
In zijn artikel uit 1952 formuleert Lindenmaier als (weinig verrassende) norm
„Jede Beseitigung einer an einem geschutzte~: iegenstand eingetretenen Veríinderung, die einer Neuerstellung gleichzuachten ist, verletzt das Recht des Patentinhabers."
Met betrekking tot het vervangen van onderdelen leidt Lindenmaier- mijns inziens
terecht - uit Mulltonne I[ af, dat vervanging van een „erfindungsfu,iktionell
individualisiertes" onderdeel (direkte) octrooiinbreuk betekent.
De artikelen van Lindenmaier geven een - op basis van de toenmalige rechtspraak
- goed overzicht van de status van onderdelen. Met betrekking tot de moeilijke
vraag, wanneer van toelaatbaar repareren en van niet toelaatbaar neuherstellen
sprake is, komt Lindenmaier met de suggestie, dat die vraag beantwoord moet
worden door afweging van de belangen van de octrooihoudertegen de belangen
van de economie. Men vraagt zich af of die afweging al niet heeft plaatsgevonden
bij het formuleren van de rechten van de octrooihouder (vervaardigen is niet
toegestaan, gebruik van een door de octrooihouder in het verkeer gebracht produkt
wel) en de beschermingsomvang van het octrooi. In zoverre zal geen nieuwe
afweging kunnen plaatsvinden en zal de al gemaakte afweging uitgangspunt moeten zijn voor het oplossen van de vele mogelijke casus.
bb) Fischer'~M
Fischer verdedigt de opvatting dat het vervangen van een „erfindungsfunktionell
individualisiertes" onderdeel niet zonder meer gelijk moet worden gesteld aan
octrooiinbreuk, doch dat in iedere casus beoordeeld moet worden of er volgens de
verkeersopvattíng sprake is van repareren of van neuherstellen. Als hulpcriterium
noemt hij daarbij de vraag of de identiteit van het produkt door de reparatie al of
niet is gehandhaafd. Tot zover is dit een duidelijke opvatting en Fischer lijkt
daarmede zijn tijd - hij kende de Rigg beslissing nog niet - vooruit.
De opvatting van Fischer wordt echter onduidelijker, wanneer hij tracht aan te
geven wat het produkt is waarvan beoordeeld moet worden of de identiteit door de
reparatie al of niet verloren is gegaan. Het gaat, zegt hij, om de „technische
eenheid" die verkocht is en dat behoeft zijns inziens niet samen te vallen met de
geoctrooieerde combinatie. Fischer geeft daarvoor als motivering, dat veelal vrij
willekeurig is wat tot de geoctrooieerde combinatie behoort. Mijns inziens is dat
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juist'o', doch het afstemmen op de „technische eenheid" zal tot dezelfde moeilijke
vragen leiden als de vraag wat wel of niet tot de geoctrooieerde combinatie behoort.
Fischer concludeert uit Fdrderrinne, dat de vervanging van neutrale onderdelen
altijd is toegelaten en noemt deze regel als een uitzondering op zijn identiteitsregel.
Een tweede uitzondering op zijn identiteitsregel, is dat er altijd sprake is van
inbreuk, indien alle of bijna alle delen van de geoctrooieerde combinatie worden
vervangen ook al blijft de identiteit gehandhaafd. De noodzaak van deze uitzondering is het gevolg van het door Fischer verdedigde systeem, waarin de vraag of er
sprake is van neuherstellen niet afhankelijk is van het verloren gaan van de
identiteit van de door de octrooihouder in het verkeer gebrachte geoctrooieerde
combinatie maar van de door de octrooihouder in het verkeer gebrachte technische
eenheid. Zou Fischer deze uitzondering niet aannemen, dan zou de gehele vervanging van de geoctrooieerde combinatie binnen de technische eenheid, zolang de
identiteit van de technische eenheid gehandhaafd bleef, geen octrooiinbreuk betekenen.
Een van de (vele tientallen) octrooien met betrekking tot zeilplanken heeft betrekking op een veiligheidskoppeling (de koppeling komt bij een bepaalde uitgeoefende
kracht automatisch los van de plank, hetgeen nogal wat gebroken benen voorkomt).
De door de octrooihouder in het verkeer gebrachte technische eenheid is in zo'n
geval - als ik Fischer gced begrijp - echter de gehele zeilplank. De identiteit van
die zeilplank gaat niet verloren door de vervanging van alle onderdelen die deel
uitmaken van de koppeling.
Fischer stelt tenslotte drie vereenvoudigingen voor:
a. geen belang te hechten aan een verlenging van de levensduur;
b. geen onderscheid meer te maken tussen „Verschleissteilen" en andere delen.
Het vervangen van deze delen zal immers volgens de verkeersopvatting de
identiteit veelal niet veranderen;
c. reparatie, niet bestaande uit vervanging van delen, altijd toe te laten, omdat
volgens de verkeersopvatting dit toch nooit zal leiden tot identiteitsverlies van
het betreffende deel.
Voor het gestelde onder a) en b) lijkt veel te zeggen, doch de onder c) gestelde
redengeving mijns inziens niet concludent. Als de reparatie van het geheel in
bepaalde gevallen gelijk kan worden gesteld aan het neuherstellen van dat geheel
dan zal hetzelfde gelden voor een onderdeel. Zodra echter het repareren van het
onderdeel gelijk gesteld moet worden met het neuherstellen, hetgeen neerkomt op
vervangen, kan er ook volgens Fischer wel degelijk sprake zijn van inbreuk. Daar
is al onmiddellijk sprake van, indien het desbetreffende onderdeel Elementenschutz geniet doch er kan ook sprake van zijn, indien het vervangen van het
onderdeel de identiteit van het geheel aantast.
cc) Keil'~
Keil wijst alle subjectieve maatstaven ter beslissing van de vraag of er sprake is van
toegestaan repareren of inbreukmakend „neuherstellen" van de hand en stelt voor:
1. alle neutrale delen kunnen gerepareerd en vervangen worden;
2). reparatie (en ook vervanging) van delen die „erfindungsfunktionell individualisiert" zijn of Elementenschutz genieten is altijd inbreuk.
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Ongetwijfeld heeft het door Keil voorgestelde systeem het voordeel, dat de moeilijke vraag wanneer er nu sprake is van een wel en wanneer van een niet toelaatbare
reparatie, wordt vermeden. Dat geeft dezelfde duidelijkheid als het systeem in de
Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is het systeem unfair ten opzichte van de
octrooihouder. Het door Keil voorgestelde systeem is unfair tegenover de koper
van een geoctrooieerd produkt. Dat moge blijken bij een bespreking van de door
Keil aangevoerde argumenten.
Keil merkt op, dat de reparatie van een „erfindungsfunktionell individualisiertes"
onderdeel altijd leidt tot een verlenging van de levensduur van de geoctrooieerde
combinatie. Immers, zegt Keil, zodra reparatie van een onderdeel nodig is, is de
levensduur van de totale inrichting beëindigd. Die opvatting is natuurlijk niet juist.
Indien een nieuwe geoctrooieerde landbouwmachine het na twee dagen laat afweten, omdat een van de rotoren scheef staat, doordat deze in aanraking is gekomen
met een stuk beton, is de (economische) levensduur van die machine niet beëindigd. Geen weldenkend mens koopt een nieuwe machine van f 12.000,- indien de
desbetreffende rotor voor f 1.000,- kan worden gerepareerd.
Het door Keil voorgestelde systeem leidt tot een ongewenst en ongerechtvaardigd
reparatiemonopolie van de octrooihouder. De opvatting van Keil wordt - mijns
inziens overtuigend - verworpen in een overweging van het BGH in Fórderrinne'~).
dd) Conclusie
De opvattingen van de schrijvers lopen nogal uiteen. Sommigen hechten geen
waarde aan de verlenging van de levensduur, anderen weL Keil verdedigt dat
reparatie (dus ook wanneer er geen sprake is van vervanging) van „erfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen altijd octrooiinbreuk maakt, terwijl Fischer
van mening is, dat zo'n reparatie (zolang er geen sprake is van vervanging) nimmer
octrooiinbreuk betekent. Beide opvattingen zijn mijns inziens onjuist. In het
algemeen zijn de schrijvers het er over eens dat neutrale delen mogen worden
gerepareerd en vervangen.
3. Repareren: conclusies; vergelijking met het Engelse en Amerikaanse recht
Uit het voorgaande kunnen met betrekking tot het Duitse recht, vergeleken met het
Engelse en Amerikaanse recht de navolgende conclusies worden getrokken:
a. Het aanvaarden van de uitputtingsleer leidt in Duitsland tot de conclusie, dat
een met toestemming van de octrooihouder in het verkeer gebracht produkt
volledig vrij (zonder de noodzaak van een stilzwijgende licentie zoals in
Engeland) gebruikt kan worden"~.
b.

De ruime opvattingen omtrent octrooiinbreuk hebben in Duitsland geleid tot
zelfstandige bescherming van onderdelen.
Aanvankelijk gold dat reeds voor aangepaste onderdelen, ook al konden die
ook op niet-inbreukmakende wijze gebruikt worden"', later alleen voor „erfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen1z en ten slotte alleen voor
Elementenschutz genietende onderdelen"'. Hieruit blijkt derhalve, dat de
uitleg in de loop der jaren minder ruim is geworden.
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De Verenigde Staten en Engeland hebben nimmer een zelfstandige octrooibescherming van onderdelen gekend, doch door toepassing van de implied
license en contributory infringement doctrine heeft de Verenigde Staten in de
praktijk zelfs gedurende een korte periode de mogelijkheid gekend niet tot de
geoctrooieerde combinatie behorende delen te monopoliseren"'. Die mogelijkheid heeft de rechtspraak in Duitsland niet erkend15.
Na de inwerkingtreding in Engeland en Duitsland van de uitlegregels conform
(het protocol behorende bij) art. 69 E.O.V. rijst de vraag of Engeland bereid
zal zijn Elementenschutz te aanvaarden dan wel of Duitsland een dergelijke
bescherming zal laten vallen. Dat laatste lijkt niet waarschijnlijk en is mijns
inziens ook niet gerechtvaardigd.
c.

d.

e.

In Duitsland en de Verenigde Staten vindt men in vergelijking met Engeland
relatief veel beslissingen over reparatie. Dit is te verklaren doordat de octrooihouder veelal niet geïnteresseerd is in het monopoliseren van het repareren
zelf, maar in het verkrijgen van een monopolie met betrekking tot de handel in
voor de reparatie gebruikte onderdelen.
Engeland kent echter noch zelfstandige bescherming van onderdelen (en toen
zo'n beschenning op grond van het auteursrecht mogelijk leek, bedacht de
House of Lords de spazeparts exception!), noch ( althans tot 1977) een indirekte
octrooiinbreuk doctrine. Voor het verwerven van enige zeggenschap ten aanzien van onderdelen is dat een vereiste. De vraag of repareren al dan niet
octrooiinbreuk betekende was zowel in Duitsland als in de V.S. van belang
omdat in beide landen (in Duitsland tot 1981) direkte inbreuk een voorwaarde
was voor een actie op grond van indirekte inbreuk.
Men kan constateren, dat bij de vraag of repareren octrooiinbreuk maakt in
Duitsland van belang is welk onderdeel van de geoctrooieerde combinatie de
reparatie hetreft. Ook hier wijkt het Duitse recht af van het Engelse en
Amerikaanse recht.
Dat een en ander in Engeland geen direkte rol speelt is begrijpelijk, omdat het
verhandelen van onderdelen van een geoctrooieerde combinatie, wat de status
van die onderdelen ook is, altijd ( althans tot 1977) vrij is geacht zolang zo'n
onderdeel niet zelf is beschermd. In de Verenigde Staten is dat minder
vanzelfsprekend omdat sinds 1952 in de wet is vastgelegd, dat er sprake kan
zijn van onderdelen die wel en onderdelen die niet voor bescherming op grond
van indirekte octrooiinbreuk in aanmerking komen, doch in de ARO beslissingen weigerde de Supreme Court uitdrukkelijk enige waazde te hechten aan de
„essentialness" van het gerepareerde onderdeel.
Indien men tracht de Duitse opvatting terzake van de octrooirechtelijke aspecten van repareren enigszins overzichtelijk weer te geven, kan het beste worden
uitgegaan van de verschillende onderdelen volgens de in de eerste paragraaf
(onder f) van dit hoofdstuk gemaakte onderscheiding.
aa) onderdeel is zelfstandig geoctrooieerd
Fabriceren, leveren van zo'n onderdeel, doch ook het gebruik daarvan, zal
direkte octrooiinbreuk betekenen. Of reparatie niet bestaande uit vervanging
octrooiinbreuk betekent zal niet beoordeeld dienen te worden naar de invloed
die de reparatie op de combinatie heeft, doch naar de invloed op het betrokken
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onderdeel heeft (m.a. w. is er sprake van een neuherstellen van het onderdeel).
In de Verenigde Staten"~ en Engeland"' is dit niet anders.
bb) onderdeel is beschermd door Elementenschutz
Het onder a) ges[elde geldt ook hier. Noch in Engeland noch in Amerika kent
men Elementenschutz. Met betrekking tot de periode na 1-1-1981 rijst de
vraag of een uitleg van het octrooi leidend tot Elementenschutz nog gerechtvaardigd is in het licht van het nieuwe art. 1418.
cc) onderdelen die geen deel uitmaken van de geoctrooieerde combinatie
Een andere vraag waarvoor men in Duitsland komt te staan is wat tot de
geoctrooieerde combinatie behoort"y. In de eerste plaats zal deze vraag beantwoord dienen te worden aan de hand van de bewoordingen van het octrooischrift1z". Indien de bewoordingen niet duidelijk zijn, zal het criterium van de
„erfindungsgemíisse Beziehung" het antwoord moeten geven''-'. Onderdelen,
die niet tot de geoctrooieerde combinatiP behoren, kunnen vrij worden gerepareerd of vervangen (tenzij deze - hierooven onder aa - zelfstandig zijn
geoctrooieerd).
Het is daarbij van geen enkel belang hoe belangrijk het desbetreffende onderdeel voor de werking van de geoctrooieerde combinatie is12~.
dd) „Erfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen
Uit de Fbrderrinne beslissing lijkt de conclusie te moeten worden getrokken,
dat de desbetreffende onderdelen („Teile einer Kombination (...) die zur
Verwendung in der Kombination einer besonderen erfindungsfunktionellen
Gestaltung (Anpassung) bediirfen, weil sie in der Technik sonst in Ihrer
erfindungsfunktionellen Gestaltung nicht vorkommen.") op dezelfde wijze
beoordeeld dienen te worden terzake van reparatie als onderdelen die Elementenschutz genieten.
Zoals wij reeds bespraken is het echter zeer de vraag of na de Rigg beslissing
het bovenstaande nog juist is. Daarin is immers uitdrukkelijk beslist, dat
„erfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen niet dezelfde status hebben als onderdelen die Elementenschutz genieten en dat voor inbreuk van een
combinatie-octrooi in ieder geval noodzakelijk is, dat alle wezenlijke onderdelen worden gebruikt. Daaruit lijkt te volgen, dat voor het aannemen van
octrooiinbreuk bij repareren niet zonder meer voldoende is dat er sprake is van
het vervangen of neuherstellen van een „erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel12'.
Veeleer lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat repareren alleen inbreuk kan
zijn, wanneer de reparatie of vervanging van een „erfindungsfunktionell
individualisiertes" onderdeel betekent, dat er sprake is van een „neuherstellen"
van het geheel.
Deze opvatting (er moet sprake zijn van een „neuherstellen" van de gehele
geoctrooieerde combinatie) komt overeen met de opvatting in Engeland en de
Verenigde Staten. Hierna zullen wij nog zien dat wel verschil van opvatting
bestaat over de vraag wanneer van „Neuherstellen" sprake is.
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Indien deze opvatting juist is, betekent dat tevens dat het al of niet „erf`indungsfunktionell individualisiert" zijn van een onderdeel niet van (beslissende)
betekenis is bij het antwoord op de vraag of er sprake is van inbreukmakende
reparatie. Wij hebben al gezien dat na 1-1-1981 (althans voor na die datum
ingediende octrooiaanvragen) het begrip niet meer van betekenis is bij de
vraag of van indirekte inbreuk sprake ís.
Het „e~ndungsfunktionell individualisiert" zijn van een onderdeel kan dan
hoogstens - gezien de betekenis van het onderdeel voor de uitvindingsgedachte - nog een aanwijzing zijn voor het antwoord op de vraag of er bij vervanging
of reparatie van zo'n onderdeel sprake is van octrooiinbreuk, doch meer ook
niet.
ee) neutrule delen
Alle delen die tot de geoctrooieerde combinatie behoren en niet „erfindungsfunktionell individualisiert" zijn of „Elementenschutz" genieten kunnen vrijelijk gerepareerd en vervangen worden. Deze conclusie wordt door Fischer en
Keil uit Fdrderinne getrokken. Het is echter de vraag of Fórderinne en ook
Tauchpumpe tot die conclusie dwingen''-"'-s
Men kan zich afvragen of bij het formuleren van deze regel schrijvers (en
rechtspraak) zich voldoende hebben gerealiseerd, dat combinatie-uitvindingen
mogelijk zijn die alleen uit neutrale onderdelen bestaan m.a.w. uit onderdelen
die noch Elementenschutz genieten, noch „erfindungsfunktionell individualisiert" zijn. Neemt men, met het Landgericht Munchen (en in feite ook het
BGH), aan dat het surfzeil niet „erfindungsfunktionell individualisiert" is, en
dat het rig bestaat uit vier neutrale delen''-6 dan zal toch de (gelijktijdige)
vervanging van alle vier de onderdelen als octrooiinbreuk dienen te worden
gezien. Dat komt immers neer op het inruilen van een verbruikte geoctrooieerde rig voor een nieuwe. Zelfs in de Verenigde Staten en Engeland zal er in zo'n
geval sprake zijn van inbreuk. Er is immers in alle landen dan sprake van het
maken c.q. in het verkeer brengen van de geoctrooieerde combinatie zonder
toestemming van de octrooihouder.
Onder de in Duítsland geldende opvatting omtrent de uitleg van octrooien is
bovendien het in het verkeer brengen van drie van de vier onderdelen door de
lagere rechtspraak ook reeds als octrooiinbreuk beschouwd. Daaruit lijkt
mijns inziens te volgen, dat de stelling dat neutrale onderdelen altijd zonder
octrooiinbreuk te plegen kunnen worden vervangen, niet juist is.
In gevallen waar het gaat om neutrale onderdelen zal, evenzeer als wanneer
het gaat om „e~ndungsfunktionell individualisierte" onderdelen, de vraag
moeten worden gesteld of er sprake is van „Neuherstellung" van de geoctrooieerde combinatie. Het ligt overigens voor de hand, dat (in het algemeen) de
vervanging van of reparatie aan één neutraal deel van een geoctrooieerde
combinatie niet zal leiden tot de conclusie dat er sprake is van „Neuherstellung".
Mijns inziens hebben de schrijvers uit het oog verloren, dat een verschil mcet
worden gemaakt tussen een los onderdeel (dat - indien neutraal - vrij verhandeld kan worden) en het feit dat zo'n onderdeel deel kan uitmaken van (en
derhalve een rol kan spelen in) een geoctrooieerde combinatie.
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Op grond van de jurisprudentie (Fbrderrinne) lijkt mij niet goed verdedigbaar,
dat ook in Duitsland evenals in Amerika een (meer) objectieve maatstaf wordt
gehanteerd teneinde de grens tussen toegestaan repareren en „Neuherstellen"
te bepalen. Die grens zou dan aldus worden getrokken, dat het repareren
(daaronder begrepen het vervangen) van neutrale onderdelen altijd, en het
repareren van „erfindungsfunktionell individualisier[e" onderdelen nimmer
toegestaan zou zijn'''.
ff.

delen afkomstig van de octrooihouder

aaa) onderdelen door de octrooihouder in het verkeer gebracht als vervangingsonderdeel
Onderdelen die door de octrooihouder als vervangingsonderdelen in het verkeer zijn gebracht kunnen krachtens een „implied license" gebruikt worden
voor reparatie, waarbij het er niet toe doet wat de „status" van het desbetreffende onderdeel is en of het gebruik van het desbetreffende onderdeel al of niet
neuherstellen betekent'-'~. Deze regel, ~`~ berust op het aannemen van een
(stilzwijgende) licentie tot het vervaardigen van het geoctrooieerde produkt,
geldt ook in de V.S. en Engeland.
bbb) onderdelen afkomstig van een versleten geoctrooieerd produkt
Deze onderdelen zijn door de octrooihouder niet als vervangingsonderdelen in
het verkeer gebracht en kunnen worden gelijkgesteld met niet van de octrooihouder afkomstige onderdelen''-9. In Engeland bestaat op dit punt geen rechtspraak. In de Verenigde Staten betekent de regel, dat zolang één onderdeel van
de geoctrooieerde combinatie wordt behouden er geen sprake is van „reconstruction", dat er nimmer sprake zal zijn van inbreuk, waarbij onverschillig is
van wie de overige onderdelen afkomstig zijn"".
f.

Wanneer is er nu sprake van repareren dat overgaat in neuherstellen?
Ook op dit punt zijn rechtspraak en schrijvers niet duidelijk. In de meest
recente zaak van het BGH die op repareren betrekking had (Fórderrinne),
vinden wij op verschillende plaatsen in de uitspraak als „massgebend" criterium de afweging van het belang van de uitvinder tegen de eisen van een niet
„unangemessen eingeschr~nkten Wirtschafts- und Verkehrslebens".
In dezelfde beslissing vinden wij verspreid (als subcriteria?):
aa) de betekenis van het gerepareerde deel voor de uitvindingsgedachte;
bb) de aard van de reparatie;
cc) de vraag of het reparaties betreft die de levensduur niet verlengen;
dd) of de reparaties bij het in het verkeer brengen reeds voorzienbaar waren
en
ee) of er volgens de „Verkehrsauffassung" sprake is van repareren.
De hierboven weergegeven belangenafwegingstest gaat in ieder geval minder
ver dan het door Pietzker in de twintiger jaren gesignaleerde en bekritiseerde
uitgangspunt, waarbij de belangen van de octrooihouder voorop stonden. Dat
(verlaten) uitgangspunt vindt men zeer duidelijk in Schraubstdpsel.
Geheel in overeenstemming met de traditie van een ruime bescherming zal

99

deze test tot aanzienlijk meer bescherming aanleiding geven dan de Engelse
test „can what has been done fairly be termed a repair".
Bij de Engelse test doet het er niet tce of de reparatie economisch verantwoord
is of niet; of datgene wat gerepareerd of vervangen wordt cruciaal is voor de
uitvindingsgedachte, is en of de levensduur van het geoctrooieerde produkt
wordt verlengd13'.
De belangen van een vrije economie lijken niet met zich mee te brengen, dat
economisch onverantwoorde reparaties dienen te worden toegelaten. Anderzijds betekent verlenging van de levensduur van het geoctrooieerde produkt
en het zonder tcestemming van de octrooihouder vervangen van onderdelen
die cruciaal zijn voor de uitvindingsgedachte, een aantasting van de belangen
van de octrooihouder. A1 deze in Engeland neutrale factoren wijzen in Duitsland in de richting van een „Neuherstellung".
In de Verenigde Staten zijn het alleen de belangen van een vrije economie die
de doorslag hebben gegeven en zijn de belangen van de octrooihouder daaraan
opgeofferd. Ook datgene wat in „common parlance" geen „fair repair" meer
kan worden genoemd, is nog steeds toegestaan. In ARO I ging het om de
vervanging van het onderdeel dat „the very heart of the invention" was. In
Amerika was van octrooiinbreuk geen sprake. Ook in Engeland lijkt in díe
casus het vervangen van het versleten doek nog een repair („in common
parlance") en kunnen de niet vervangen gedeelten niet als „colourable only"
worden opgevat. In Duitsland zal echter een afweging van de belangen van de
octrooihouder tegen die van een vrije economie betekenen, dat door het in zijn
geheel vervangen van „the very heart of the invention" octrooiinbreuk wordt
gepleegd"-. Daar lijkt in het geheel geen twijfel over te bestaan, indien het
resultaat van de reparatie een voortbrengsel oplevert met een ander (beter)
resultaat dan de oorspronkelijke machine. Wilbur-Ellis zou in Duitsland tot
een ander resultaat hebben geleid"'. Ook in Engeland mag worden aangenomen, dat onder een fair repair niet zal worden verstaan het geheel reviseren
van een in feite afgedankte vis-inblik-machine, waarbij deze wordt omgebouwd en in plaats van voor 1 voor 5 ounce blikken geschikt wordt.
g-

Hiervoor hebben wij het slechts over het repareren zelf gehad. In Duitsland zal
er, evenals in Engeland, alleen maar sprake kunnen zijn van octrooiinbreuk,
indien dat repareren bedrijfsmatig geschiedt. In dit opzicht is de bescherming
van de octrooihouder in de Verenigde Staten veel ruimer, hetgeen ook zijn
invloed heeft op de vraag in hoeverre toeleveranciers van de voor de reparatie
gebruikte onderdelen kunnen worden aangepakt. Na 1977 resp. 1981 is dat
verschil minder groot geworden, omdat sinds die tijdstippen in Engeland en
Duitsland voor indirekte inbreuk direkte inbreuk geen voorwaarde meer is.
De consequentie van een en ander is bijvoorbeeld in ARO, dat naar Duits recht
de particuliere eindgebruiker geen inbreuk pleegt, niet omdat de reparatie
geen „Neuherstellung" zou zijn doch omdat deze niet bedrijfsmatig geschiedt.

h.
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In Engeland konden, in ieder geval tot 1-1-1978, onderdelen altijd geleverd
worden, tenzij natuurlijk het onderdeel zelf is geoctrooieerd. In de Verenigde

Staten kan evenals in Duitsland opgetreden worden tegen de levering van
bepaalde onderdelen die gebruikt worden voor inbreukmakende reparatie.
In de Verenigde Staten is (tot 1-1-1981) de categorie onderdelen waarvan de
levering voor octrooiinbreuk verboden kan worden ruimer dan in Duitsland.
Voldoende is immers in de V.S., dat het onderdeel een „material part of the
invention" is, terwijl in Duitsland sprake moet zijn van „erf'indungsfunktionell
individualisiertes" onderdeel. Voor aanvragen ingediend na 1-1-1981 is voor
het aannemen van indirekte inbreuk voldoende, dat sprake is van een „wesentliches Element". Dit geldt ook voor Engeland na 1977.
i.

Dit leidt tot de conclusie dat, geheel in overeenstemming met de ruime ideeën
over de bescherming van de octrooihouder, repareren in Duitsland het snelst
als octrooiinbreukmakend wordt gezien. Indien er eenmaal sprake is van
inbreuk - en dat is enigszins verrassend - kunnen echter toeleveranciers onder
het Amerikaanse recht - in ieder geval tot 1981 - met de meeste kans op
succes worden aangesproken. Die ruime. ~ovatting in de V.S. is te danken aan
het ingrijpen van de Amerikaanse wetgever in 1952, op aandringen van de
Patent Bar. Terzake van de leverantie van reserve-onderdelen is deze ruime
opvatting over indirekte octrooiinbreuk echter van geen praktisch belang, nu
de rechtspraak (na ARO) zich zodanig heeft ontwikkeld, dat repareren in feite
nimmer gelijkgesteld kan worden met reconstruc[ion. Integendeel, ook een
echte (re)construction zal veelal als permissible repair ontsnappen aan octrooiinbreuk. Engeland neemt een tussenpositie in terzake van de vraag wanneer
repareren octrooiinbreukmakend wordt geacht.

j.

De voorgaande conclusies hebben betrekking op het repareren van produkten,
die met toestemming van de octrooihouder in het verkeer zijn gebracht. Over
het (bedrijfsmatig) repareren van niet rechtmatig in het verkeer gebrachte
geoctrooieerde produkten heb ik evenals in Engeland geen jurisprudentie
gevonden.
Slechts Pietzker schrijft, dat iedere bewerking van een inbreukmakend produkt octrooiinbreuk betekent doch hij geeft niet aan waarop hij die opvatting,
die overeenkomt met de opvatting van ARO II, baseert. Slechts indien men
(zoals kennelijk Reimer"') van mening is, dat iedere aantasting van de rechten
van de octrooihouder op grond van ~ 9(vroeger ~ 6) Patent Gesetz kan worden
bestreden, lijkt die opvatting verdedigbaar.
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NOTFN
1. Drucker (1924), p. 36 Vm 47.
Pietzker (1929), p. I 8.
Isay (1932), p. 18.
Klauer-Mdhrung (1971), p. 39.
Benkard (1981), p. 43.
Bernhardt-Krasser (1986), p. 48.
2. Benkard (1981), p. 349.
3. Reimer(1968),p.372.
4. ~9luidt:
„Wirkung des Patents. Das Patent had die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die
patentierte Erfindung zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung
1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen
oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzufiihren oder zu besitzen;
2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiss oder es
auf Grund der Umstíinde offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung
des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Etzeugnis
anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder
einzufuhren oder zu besitzsn.,,
5. Isay (1932), p. 24.
6. Klauer-Máhrung (1971), p. 269.
7. Hetgeen voor Elementenschutz voldcende was gedurende de hierboven besproken tweede periode.
Vergelijk RG I 1-11-1931 MuW 1932, 94.
8. Zie bijv. BGH 1 I-5-1954 GRUR 1955, 29. Zie over Elementenschutz onder meer hiema p. I 19.
9. ~14 van de geldende Duitse octrooiwet luidt als volgC
„Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentanspruche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentanspruche heranzuziehen."
10. art.691uidt
„I . De beschermingsomvang van het Europees octrooi of van de Europese octrooiaanvrage wordt
bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot
uitleg van de conclusies."
De betekenis van deze bepaling is neergelegd in een protocol:
„Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees
octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conlusies en als zouden de beschrijving en
de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden
kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de
conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot
datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de
tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg mcet daarentegen tussen deze twee
uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een
redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden."'
I I. Vergelijk Cornish (1981), p. 191.
12. Zie voor een overzicht Bernhardt-Krasser (1986), p. 517.
13. Zie voor overzicht schrijvers Bernhardt-Krasser (1986), p. 518, vcetnoot 52.
14. Bemhardt-Krasser (1986), p. 528.
15. In de praktijk heeft dit er al tce geleid dat de houder van het Europese ocVOOi in twijfelgevallen eerst
in Duitsland een veroordelend inbreukvonnis tracht te verkrijgen teneinde daarmede in procedures
in andere Europese landen en met name in Engeland sterker te staan.
16. Reimer (1968), p. 374.
17. Kohler (1900), p. 452.
18. R.G. 26-3-1902, GRUR 1904, p. 302.
19. Bernhardt-Krasser (1986), p. 578.
20. Bernhazdt-Krasser (1986), p. 13 en 18.
21. Zie hiervoor noot 4.
22. Reimer (1968), p. 372.
23. ~ 83o BGB luidt:
„Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangen unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so its jeder fur den Schaden verantwortlich. Das gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lásst,
wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat. Anstifter und
Gehilfen stehen Mittíitern gleich.
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24. Palandt (1987), p. 947.
25. Voor enige schaarse voorbeelden zie Reimer (1968), p. 379.
26. Men vergelijke de ontwikkeling in Amerika waar aanvankelijk ook met een bercep op de commonIaw indirekte octrooiinbreuk werd bestreden.
27. BGH 8-1 I-1960, GRUR 1961, 627: „Durch den Schutz gegen mittelbare Patentverletzung soll das
ubel unentdeckt bleibender Patentverletzungen an der Wurzel gefasst werden."
28. Klauer-Mdhring (1971), p. 326.
29. Ook de wetgever greep in door middel van de Clayton Act vergelijk hiervoor p. 42.
30. Reimer (1968), p. 380.
Bernhardt-Krasser (1986), p. 588 noemt het desbetreffende hoofdstuk „Anbieten und Liefem von
Mitteln zur Erfindungsbenutzung".
Zoals gezien, wordt in Amerika in feite iedere uitlokking (inducement) tot octrooiinbreuk onder het
begrip gebracht, ook wanneer deze uitlokking niet (mede) bestaat uit het leveren van produkten.
Vergelijk '?271(b).
3l. Vergelijk Reimer (1968), p. 383.
32. P. 42.
33. Reimer (1968), p. 384.
Klauer M~hring (1971) p. 333.
34. Hierna onder f.
35. Klauer Mbhring (1971), p. 331. Deze is kennelijk van opvatting dat de voor onderdelen geldende
eis (om voor bescherming op grond van indirekte c~-trexiiinbreuk in aanmerking te komen) van het
„e~ndungsfunktionell individualisiert" zijn ook gelu~ voor middelen bestemd voor de uitvoering
van een geoctrooieerde werkwijze. Anders: Reimer (1968), p. 385, 386. Bernhardt-Krasser (1986)
t.a.p. stelt dat de rechtspraak niet duidelijk is. Mij~,s inziens is dat de juiste opvatting; zie ook: BGH
30-4-1964 GRUR 1964, 496.
36. BGH 8-11-1960, GRUR 1961, 627 „der Beklagten wird ... untersagt, nicht von der klágerin
(Patentinhaberin) stammenden Molybd~n-Spritzdraht an in der Bundesrepublik ansássige Abnehmer zu liefern ohne diese zu verpflichten das ... (der Kl~gern geschutzte) Verfahren nur mit
Zustimmung der Kl~gerin anzuwenden." Vergelijk soortgelijke verboden in mededingingszaken in
Nederland: Hof Arnhem 5-6-I978 NJ 1979, no. 246, BIE 1979, p. 143.
37. Vergelijk BGH 30-4-1964, GRUR 1964, p. 496.
38. Axster (1931), p. 653.
39. Een octrooi aangevraagd op 31-12-1980 wordt beheerst door het oude recht en zal, indien verleend,
in principe een looptijd hebben tot 31-12-2000. Vergelijk ook BGH 10-12-1981, GRUR 1982, 165,
(Rigg).
40. Vergelijk hiervoor noot 39.
41. Vergelijk hiervoar p. 65.
42. Men vergelijke daarmee de op p. 51 weergegeven overweging van het Supreme Court in ARO I.
43. BGH 12-6-(95t, GRUR 1951, 449, BGHZ 2, 261.
BGH 15-6-1951, GRUR 1951, 452, BGHZ 2, 387.
44. Dat aan niet tot de geoctrooieerde combinatie behorende onderdelen, ook al zijn deze aangepast
vcwr het gebruik met de geoctrooieerde combinatie, geen enkele ocVOOibescherming toekomt,
werd reeds beslist in Soxleth-flashen, RG IS-I 1-1933, RGZ 32, 53. Zo ook: Mulltonne [ RG
29-I 1-1933, RGZ 142, 325 en Gerbsíiure RG 4-10-1938, GRUR 1939, 185.
45. Benkard (1981), p. 343.
Bernhardt-Krasser (1986), p. 543 (met verwijzing naar onder meer BGH 14-7-1970 GRUR 1971,
78).
46. Men vergelijke in dit verband HR IS-5-1979, 1979 no. 479, L.W.H. waarin werd beslist dat een
werkwijze octrooi niet werd geschonden indien slechts de helft van de uitvindingsgedachte in
Nederland wordt verwezenlijkt. De geoctrooieerde werkwijze bestond uit twee stappen (tesamen
de uitvindingsgedachte vormend) en slechts één stap werd in Nederland uitgevoerd. Anders zou
mijns inziens mceten worden beslist, indien door de eerste stap de uitvindingsgedachte al grotendeels zou zijn verwezenlijkt.
47. Art. 44A geeft daarvoor geen oplossing (zie hierna hoofdstuk IX); de Amerikaanse Octrooiwet wel:
??271(f).
48. Men denke aan een onderdeel dat „Elementenschutz" geniet.
49. BGH 10-12-1981, GRUR 1982, 165 (Rigg).
50. De Nederlandse vertaling van het Duitse woord Rigg is „tuigage" doch Nederlandse plankzeilers
(windsurfers) gebruiken dat woord niet doch het (Engelse) woord „rig". Dit woord zal hierna
derhalve gebruikt worden.
51. Daarmede gaat het BGH wel verder dan de Engelse en Amerikaanse rechtspraak; vergelijk voor
Engeland de uitspraken vermeld in noot 19 van hoofdstuk [I en voor de Verenigde Staten de
beslissing in ARO 1.
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52. De op 1-1-1981 in werking getreden ~ 10, te vergelijken met het voorgestelde art. 44A Rijksoctrooiwet, was niet van tcepassing omdat het onderhavige octrooi vóór 1-1-1981 was aangevraagd.
53. De andere onderdelen van de rig waren de mast, de giek en de koppeling.
54. Een en ander lag anders, indien er sprake was van samenspanning tussen de verschillende
handelaren of van zogenaamde „Stotterverkauf' (de handelaar verkoopt aan dezelfde klant op
verschillende tijdstippen de benodigde onderdelen). De verkoop van drie van de vier onderdelen
werd in het algemeen ook als een direkte inbreuk beschouwd, hetgeen in het licht van de
gebruikelijke ruime uitleg begrijpelijk was. In Engeland en de Verenigde Staten zou van direkte
inbreuk geen sprake zijn geweest.
55. Uiteindelijk bleek de oplossing voor de octrooihouder dan ook niet te liggen in deze juridisch
gecompliceerde (en tot een weinig bevredigend resultaat leidende) vraagstukken, doch in een meer
praktische benadering.
De octrooihouder stuurde regelmatig studenten door geheel Duitsland met de opdracht om in
surfwinkels niet van licentienemers afkomstige geoctrooieerde combinaties te kopen. De verkoop
van zo'n combinatie van onderdelen vormde een octrooiínbreuk en na een kort geding vonnis begon
de winkelier het riskant te vinden om losse onderdelen afkomstig van niet-licentienemers te
verkopen. teder onoplettend moment waarop een desbetreffend onderdeel in een combinatie werd
verkocht kwam hem dan te staan op een verbeurte van bcetes.
De winkelier wendde zich derhalve tot de fabrikant van de niet gelicentiëerde onderdelen en de
fabrikant vervolgens tot de octrooihouder met het veacek om een licentie. De licentie werd
verleend voor de geoctrooieerde combinatie en de onderdelen daazvan. De octrooihouder verkreeg
op die wijze toch zijn octrooiwinst.
In feite zelfs meer dan dat. [mmers, ook voor alle onderdelen die los werden verkocht aan de
eindgebruiker, en waarmee derhalve noch direkte noch indirekte octrooiinbreuk werd gepleegd,
verkreeg de octrooíhouder een vergoeding. Noch het Bundeskartelambt (beslissing 30 september
1981, GRUR 1981, 919), noch de Commissie (Beschikking I1 juli 1983, Publikatieblad No. L
229I1) maakten echter bezwaaz tegen deze vorm van licentieverlening. Zo'n bezwaar lijkt ook niet
gerechtvaardigd.
het
56. Par. 27l(c) eist ook dat het onderdeel tot de geoctrooieerde combinatie behoort (anders vormt
geen ,.part of the invention" c.q. „component of a patented machine") doch er behcef[ slechts
sprake te zijn van een „material part of the invention especially made or especially adapted for use
in an infringement'. Dat gaat minder ver dan „durch eine (solche) Individualisierung in unmittelbare Beziehung zu den Erfindungsgedanken" staan.
57. Zie omtrent het bovenstaande uitgebreider hoofdstuk IX waarin het met ~ 10 overeenstemmende
art. 44A Octrooiwet wordt behandeld.
58. Dit is anders indien er sprake zou zijn van Anstiftung in de zin van ~8301id 2 doch gezien de strenge
vereisten zal daar niet snel sprake van zijn.
Voor octrooiaanvragen na I-1-1981 aangevraagd zal er sprake zijn van een vrij (neutraal) onderdeel, indien het onderdeel geen ..wesentliches Element" van de geoctrooieerde combinatie is. Ook
bij de tcepasselijkheid van ?;10 geldt een uitzondering terzake van die vrijheid, indien er sprake is
van een „bewusst veranlassen" van oc[rooiinbreuk. Men vergelijke daarmee voor het Amerikaanse
recht 9271(b).
59. De electromotor in Tuuchpumpen en de vuilnisbak in Mu!ltonne 1I, hiervoor onder b.
60. Landgericht Munchen I 15-4-1982 (zaaknr. 7-0-97 2 318 1) inz. BIC-Windsurfing ongepubliceerd.
61. BIC kocht mast, giek en koppeling van licentienemers en betaalde alleen daarover indirekt (via de
royalties die door de licentienemer aan de octrooihouder werden afgedragen) een vergceding voor
het octrooi.
62. Zo ook: Oberlandesgericht Munchen, 31-1-1980, inzake Windsufing-Sirocco, waarin het Oberlandesgericht overwoog:.,Ohne Bedeutung ist, dass die Beklagten ihre Stehsegler mit Gabelbáumen
ausgerustet haben, die von Lizenznehmem der Khgerin in Verkehr gebracht worden sind. Ein
Inverkehrbringen der Gabelbáume durch Lizenznehmer der Khgerin mag dazu berechtigen, fur
den eigenen Gebrauch Stehsegler mit den Merkmalen des Patentanspruches I. anzufertigen oder
von der Kl~gerin oder ihren Lizenznehmern in Verkehr gebrachte, bei der Benutzung schadhaft
gewordene Stehsegler wieder instandzusetzen. Auf keinen Fall hat der Erwerber von der Klágerin
oder ihren Lizenznehmem in Verkehr gebrachter Gabelb~ume jedoch die Befugnis, mit diesen
Gabelbáumen gewerblich Stehsegler mit den Merkmalen des Patentanspruches l. heaustellen und
in Verkehr zu bringen." Evenzo: Landgericht Dusseldorf, 31-8-1982: een combinatie waarin de
giek en de mast uit gelicenseerde bron afkomstig zijn, doch zeil en mastvcet niet, maakt inbreuk.
63. Banday Inc. v. AI Bolster's Tire Stores Inc. (1984) 223 U.S.P.Q. 982 (Fed. Cir.).
64. Idem voor het Nederlandse recht: Pres. Rb. Zutphen 7-7-1981, BIE 1983, p. 203.
65. BGH 16-3-1956, GRUR 1956, 265.
66. Landgericht Diisseldorf, 7-1-1956, GRUR 1957, 599.

104

67. BGH 9-3-1973 GRUR 1973, 518 (Spielautomat lt).
68. Eenzelfde beslissing reeds in Koksofen [l, RG 26-6-1929, GRUR 1929, I 199.
69. [n de artikelen van Líndenmaier (1939, 1952), Fischer (1960) en Keil (1983) wordt het merendeel
van deze publicaties besproken.
70. Pietzker (1929), p. 233.
71. Isay (1932), p. 224.
72. Lindenmaier(1939),(1952).
73. Fischer (1960).
74. Keil (1983).
75. RG 25-10-1924, GRUR 1926, 163.
76. Vergelijk voor Amerika onder meer Heyer v. Duplicator Manufacturing hiervoor p. 48 en voor
Engeland: Sirdar v. Wallington hiervoor p. 20.
77. De zogenaamde tweede periode, vergelijk p. 65.
78. Vergelijk p. 77.
79. R.G. IS-5-I926, GRUR 1926, 339.
80. Een beslissing welke overeenkomt met de Rigg-beslissing.
81. Vergelijk hierna Hoofdstuk XI.
82. Vergelijk p. 33 onder 2.
83. RG 9-6-1934, GRUR 1934, p. 534.
84. Zo ook: Kruse (1934).
85. Pietzker 1929, p. 234.
86. Vergelijk hierboven p. 84.
87. RG, 16-I-1939, GRUR 1939, 609.
88. Voor Engeland bijv. Sirdar v. Wallington, zie hiervoor p. 20. Voor de U.S.A. bijv. Goodyear v.
Jackson, zie hiervoor p. 44.
89. Pietzker (1929), p. 233.
90. 6-3-1925, GRUR 1926, 434.
91. Isay (1932), p. 244.
92) BGH 12-6-1951, GRUR 1951, 449.
93. hiervoor pag. 70.
94. Vergelijk hiervoor p. 74 en p. 83.
95. Zie hiervoor p. 80.
96. Landgericht Dusseldorf 7-1-1956, GRUR 1957, 599.
97. Leeds 8c Catlin v. Victor Talking Machine, hiervoor p. 97.
98. Wilbur-EIIis v. Kuther, hiervoor p. 55.
99. Hiervoor p. 86.
100. Vergelijk Koksofen I, hiervoor p. 84.
101. BGH 21-1 I-1958, GRUR 1959, 232.
102. Rebuild-Pumpen hiervoor p. 80.
103. [n de lagere rechtspraak werd terzake van het Rigg-octrooi wel beslist, dat zowel het zeil als de
giek „e~ndungsfunktionell individualisiertè' onderdelen waren.
104. Lindenmaier (1939) en (1952). Lindenmaier heeft ook vóór 1950 over het onderwerp geschreven.
Ook zijn artikel uit 1939 wordt hier behandeld.
105. !n hetzelfde artikel meent Dr Lindenmaier (Senatsprásident am Reichsgericht) bij de behandeling
van de uitputtingsleer ook te mceten verwijzen naar „an Hand der auf Worte des Fuhrers in "Mein
Kampf„ (Bd. 25, 483, 497) zuruckgehenden Gesetzesbegrundung"! Het zal de lezer niet verbazen
dat in het artikel van 1952 van dan Prof.Dr. L. deze verwijzingen achterwege blijven!
106. Fischer(1960).
107. Zie hierna p. 168.
108. Keil (1983).
109. Deze overweging is weergegeven op p. 91~92.
I 10. Zie uitdrukkelijk Fórderrinne.
l l l. Schraubstópsel.
I 12. Tauchpumpe, Mulltonne II, Fórderrinne.
113. Rigg.
I 14. De periode tot Motion Picture Patents (d.w.z. tot 1917).
I I5. Vergelijk Henry v. A.B. Dick (hiervoor p. 42) met Soxleth (hiervoor noot 44).
1 16. ARO I, zie hiervoor p. 51.
1 17. British Leyland, zie hiervoor p. 32.
1 I8. Zie hiervoor p. 66 en hierboven conclusie b.
l 19. Het zal duidelijk zijn, dat ook voor Elementenschutz een eerste vereiste is, dat het onderdeel tot de
geoctrooieerde combinatie behoort.
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120. Men vergelijke de niet gepubliceerde beslissing van het Landgericht Munchen over de vraag of de
plank tot de geoctrooieerde combinatie behoorde:
„Das Segelbrett ist nicht Teil der patentrechtlich geschutzten Kombination.
Mit dem Bundesgerichtshof (vgl. Urteil des BGH vom 10.12.1981 - Az. X ZR 70I80 -) ist die
Kammer der Auffassung, dass fur die Frage, was zur geschutzten Gesamtkombination gehbrt,
massgebend der Sprachgebrauch der Klagepatentschrift sein muss. Dabei Ihsst sich verkennen,
dass die E~ndung betrifft ein "Rigg fur ein Segelbrett,,, nicht etwa ein Rigg mit einem Segelbrett".
121. Tauchpumpe.
122. Zonder de surfplank kan de geoctrooieerde rig niet gebruikt worden. Zie ook reeds Soxleth,
Tauchpumpe, Mulltonne I en 11. Uit een en ander blijkt overigens nog eens hce belangrijk de taak
van een octrooigemachtigde is, met name bij het formuleren van conclusies voor combinatie-uitvindingen. In Engeland, Amerika, Australië, Canada en Japan behoorde het „Segelbrett" wel tot
de geoctrooieerde combinatie, omdat de conclusie in die landen luidde: „Windsurfing apparatus
etc." Zie ook hiema p. 168.
123. Keil verdedigt echter in 1983 nog een andere opvatting, die zelfs nog verder dan Fórderrinne gaat.
Volgens Keil is iedere reparatie van een „ertindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel
octrooiinbreuk (hiervoor p. 94).
124. De opvatting van Fischer en Keil is in overeenstemming met die van de meeste schrijvers.
125. Zie met betrekking tot Tauchpumpe hiervoor p. 155.
126. Mast, giek, zeil en mastvcet. Bij giek en mastvcet kan men twijfelen of er sprake is van een
„erfindungsfunktionell individualisiertes" onderdeel. Vóór de Rigg-beslissing werd dit in de
lagere rechtspraak met betrekking tot de giek in het algemeen aangenomen.
127. Deze opvatting wordt door Keil verdedigd. Zij is mijns inziens onjuist (hiervoor p. 95).
128. Zie: Tauchpumpe, hiervoor p. 70.
129. Rheinmetall-Borsig en Rebuild-Pumpe, hiervoor p. 80.
130. Dana Corporation v. American Precision Company, hiervoor p. 57.
131. Solar v. Barton hiervoor p. 26.
132. Het lijkt daarbij geenszins onmogelijk dat het (in overeenstemming met de leer van het ocVooi
voorgevormde) dcek Elementenschutz zou kunnen genieten, waardoor vervanging altijd octrooiinbreuk zou zijn.
133. Vergelijk Spielautomat, hiervoor p. 81.
134. Zie hiervoor p. 64.
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V.

1.

ENIGE ALGEMENE OPMERKINGEN
OVER HET NEDERLANDS
OCTROOIRECHT

Geschiedenis

Inleiding
Telders~ meent, dat de geschiedenis van het Nederlandse octrooirecht slechts van
historisch belang is, maar dat zij ons voor het huidig, positief, Nederlands recht
niets kan leren. Toch heeft mijns inziens een deel van die geschiedenis een
belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Octrooiwet en daardoor wel
degelijk indirekt invloed uitgeoefend op het positieve Nederlandse octrooirecht.
Een en ander zal hierna nog blijken bij de bespreking van de aanvullende werking
van het gemene recht en de indirekte octrooiinbreuk'.
Tot 1798;
Onder Karel V en Philips II werden reeds octrooien verleend en deze verleningspraktijk werd voortgezet door de Staten-Generaal.
Enige wettelijke regeling bestond niet en octrooien werden voor allerhande zaken
verleend. Zo werd bijvoorbeeld aan de ontdekker van een onbekend land het recht
(„octroy") verleend met uitsluiting van anderen gedurende een zekere tijd handel te
drijven met dat land. Het zal niet verbazen, dat veel octrooien verleend werden
voor uitvindingen die betrekking hadden op water en wind'. Misbruiken zoals in
Engeland en Duitsland, waar octrooiverlening nogal eens door de vorst werd
gebruikt om onderdanen te belonen voor bewezen diensten, kwamen in de republiek minder voor.
Na 1798
Naar Frans voorbeeld werden in 1798 alle voorrechten afgeschaft en werd de
volledige vrijheid van handel en nijverheid gepropageerd. Hiermee bleef inen
echter bij de ontwikkeling in Frankrijk achter, waar in 1791 reeds een octrooiwet
was ingevoerd, die van 1810 tot 1817 ook in Nederland zou gelden5.
Op 25 januari 1817 werd in aansluiting op het Franse voorbeeld een octrooiwet
ingevoerd. Uit een arrest van de H.R. van 20 maart 18466 blijkt, dat de H.R. (in
tegenstelling tot de A.G. Gregory) meer oog had voor de „personele en domiciliaire
vrijheid der ingezetenen" dan voor een behoorlijke bescherming van de octrooihouder: het namaken voor eigen bedrijfsmatig gebruik werd geen inbreuk geacht. In
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België kwam men op grond van dezelfde wet tot een ander resultaat'! Van een
behoorlijke octrooibescherming onder de wet van 1817 was in Nederland dan ook
geensprake.
Terwijl in landen als Engeland en Duitsland de anti-octrooibeweging weinig
resultaat boekt komt het in Nederland in 1869 tot afschaffing van octrooibescherming. Nederland was daarmee aan het einde van de negentiende eeuw het piratenland bij uitstek geworden. Eerst in 1910, na internationale druk onder meer tijdens
het congres van de Unie van Parijs te Rome in 1886, zal een moderne octrooiwet
worden aangenomen".
Uit de wetsgeschiedenis, die hierna nog aan de orde zal komen, blijkt echter een
zeer grote nadruk op de vrijheid van handel en bedrijf. Een nadruk die in het licht
van de sterke anti-octrooibeweging die Nederland gekend had, geen verbazing
wekte. Niet alleen door de zeer late invoering van een moderne octrooiwetgeving
wijkt Nederland af van Duitsland, de Verenigde Staten en Engeland, doch ook
door deze grote nadruk op de vrijheid van handel en bedrijf.

2.

Uitleg van octrooien

Na een zeer korte periode waarin de octrooien, evenals in Duitsland, op een
Engelse wijze - d.w.z. letterlijk - werden uitgelegd, is in de rechtspraak al snel
aanvaard, dat het octrooischrift bij de uitleg het uitgangspunt is en niet het
eindpunt9.
Slechts van de kant van de Octrooiraad is daar verzet tegen gerezen, doch - terecht
- zonder succes'".
Naar vaste rechtspraak zoekt de rechter naar het wezen van de uitvinding (ook wel:
de uitvindingsgedachte). Daarbij stelt hij zich de vraag voor welk probleem de (in
het octrooi beschermde) uitvinding de oplossing vormt en op welk inzicht die
oplossing berust. Het gebruik maken van dat inzicht voor het oplossen van hetzelfde probleem zal inbreuk zijn, ook indien de daartoe getroffen maatregelen niet
dezelfde zijn als in het octrooi omschreven. Dat kan er zelfs toe leiden, dat een
bepaald kenmerk dat in het octrooischrift als noodzakelijke maatregel is opgenomen, geheel kan ontbreken"
In Nederland is men in het algemeen van mening, dat de Duitse uitleg nog ruimer
is dan de Nederlandse uitleg''-. Dit was zeker juist gedurende de hierboven besproken tweede periode, toen de Duitse rechter het octrooi uitlegde geheel los van de
verleningshandeling van de octrooiraad. Na die periode lijken er geen fundamentele verschillen in uitleg". Het leerstuk van de Elementenschutz kan wellicht een
aanwijzing voor die beweerde ruimere uitleg zijn doch bij de behandeling van het
arrest Vulcanus-Raatjes" zullen wij zien, dat ook in Nederland uitleg tot Elementenschutz kan leiden.
Bij de wetswijziging van 1977 is in de Octrooiwet art. 30 lid 2 opgenomen, dat
overeenkomt met art. 69 E.O. V. en derhalve met ~ 14 van de Duitse Octrooiwet en
section 125 van de Engelse Octrooiwet van 1977.
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De Nederlandse schrijvers zijn - mijns inziens terecht - van mening, dat een en
ander geen verandering terzake van de hier te lande gehanteerde octrooi-uitleg met
zich meebrengt15. De Memorie van Toelichting steunt die opvatting'~. Ook de
rech[spraak lijkt zich daarbij aan te sluiten.
Vergelijken wij de octrooi-uitleg in alle vier besproken landen, dan is het niet
verrassend te constateren dat in Engeland en Amerika zelfstandige bescherming
van de onderdelen van een geoctrooieerde combinatie wordt afgewezen en dat in
Duitsland (tot de beslissing van het BGH in de Rigg-zaak) niet alleen Elementenschutz genietende, doch ook „erfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen
zelfstandige octrooibescherming genieten. Na genoemde beslissing van het BGH
lijkt Duitsland op één lijn te zitten met Nederland. In overeenstemming met dit
beeld verwacht men een beperkte opvatting ten aanzien van de indirekte inbreuk in
Engeland en de V.S. en een ruime in Nederland en Duitsland. Voor de V.S. is die
verwachting al onjuist gebleken. Hetzelfde zal blijken voor Nederland.

3.

Uitputting

Nederland kent, evenals Duitsland, de uitputtingsleer. In Nederland is echter de
~ uitputtingsleer uitdrukkelijk in de wet opgenomen in art. 30 lid 4. Het artikel
(althans de eerste zin) werd naar aanleiding van de memorie van antwoord als art.
301id 2 in het wetsontwerp dat leidde tot de octrooiwet van 1910 opgenomen".
Daarbij is - zonder dat daar argumenten in de wetsgeschiedenis (van 1910)'g voor
te vinden zijn - echter verder gegaan dan de uitputtingsleer noodzakelijkerwijze
met zich meebrengt. Zoals uit de nog te bespreken jurisprudentie19 blijkt, is de
octrooihouder ook van zijn rechten beroofd ten aanzien van produkten die zonder
zijn toestemming vóór de openbaarmaking in het verkeer zijn gebracht (of - sinds
de wetswijziging van 1977 - in een bedrijf vervaardigd waren).
Een en ander betekent derhalve, dat in Nederland een boer een inbreukmakende
landbouwmachine die vóór de openbaarmaking van het octrooi aan hem is geleverd, na de verlening van het octrooi kan blijven gebruiken.
De octrooihouder is in zo'n geval houder van een verleend octrooi en een van de
aan hem voorbehouden handelingen (het bedrijfsmatig gebruiken) vindt plaats.
Het octrooirecht heeft ten aanzien van het vóór de openbaarmaking verhandelde
produkt nimmer gewerkt. Toch is naar Nederlands octrooirecht met betrekking tot
dat produkt het octrooirecht „uitgeput"'-".
In Engeland en in de V.S. is er in zo'n geval sprake van inbreuk21, een logische
consequentie van de implied license leer. Er is immers van toestemming van de
octrooihouder geen sprake geweest. Ook in Duitsland beschouwt men met betrekking tot dergelijke produkten het octrooi niet als uitgeput en zal de octrooihouder
na de verlening van het octrooi tegen verdere handelingen die aan de octrooihouder
zijn voorbehouden kunnen optreden. Dat laatste is slechts anders, indien terzake
van het in het verkeer brengen door de octrooihouder een vergoeding (vergelijkbaar
met de vergoeding ex artt. 43A~B) is ontvangen~~.
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Een en ander is geheel in overeenstemming met de ook in Duitsland geldende
regel, dat indien terzake van het in verkeer brengen van (inbreukmakende) produkten schadevergoeding is ontvangen, het octrooirecht met betrekking tot die produkten is uitgeput~'.
lnteressant is dat ook het G.O.V. op dit punt afwijkt van de Nederlandse wetgeving. Immers het met art. 30 lid 4 Octrooiwet vergelijkbare art. 32 G.O. V. bepaalt
hetnavolgende:
„De uit een Gemeenschapsoctrooi voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot
handelingen die een door dit octrooi beschermd voortbrengsel betreffen en op de
grondgebieden van de Verdragsluitende Staten worden verricht, nadat dit voortbrengsel door de octrooihouder of inet zijn uitdrukkelijke tcestemming in een van
die Staten in het verkeer is gebracht, tenzij er redenen bestaan die het volgens de
regels van het Gemeenschapsrecht rechtvaardigen dat de uit het Gemeenschapsoctrooi voortvlceiende rechten zich tot die handelingen uitstrekken."

In het hiervoor vermelde geval van de landbouwmachine is de landbouwmachine
niet door de octrooihouder of inet zijn uitdrukkelijke toestemming in het verkeer
gebracht. Van uitputting is derhalve geen sprake.
Wetsontwetp 19131 (R1295) stelt geen wijziging voor van art. 30 lid 4. De
Tcelichting zegt daarover het navolgendez~:
„Een aanpassing van de terminologie in art. 30, vierde lid, van de wet aan die van
art. 81, eerste lid, van het Verdrag, welke men in het kader van de harmonisatie zou
kunnen overwegen kwam niet wenselijk voor, gezien de aanmerkelijke wijzigingen
in andere artikelen van de Rijksoctrooiwet die dat met zich mee zou brengen en
gezien de jurisprudentie die zich over het begrip `rechtmatig in het verkeer gebracht'
heeft ontwikkeld".

Hoewel de desbetreffende passage betrekking heeft op art. 81 G.O.V. en niet art.
32 G.O. V.- en het niet geheel duidelijk is of de wetgever zich ook de onderhavige
discrepantie heeft gerealiseerd'-5 - is in ieder geval he[ gevolg van het ongewijzigd
blijven van art. 301id 4 dat Nederland niet voldoet aan haar harmonisatieverplichting'~.
4.

Wetswijzigingen

Wij hebben hierboven al besproken, dat bij de wetswijziging van 1977 art. 301id 2
(de uitlegbepaling) in de wet is opgenomen. In 1987 is wetsontwerp 19131
(R1295) door het parlement aangenomen en de wet is inmiddels op 1 december
1987 (deels) in werking getreden. De bedoeling van dit wetsontwerp is onder meer
de Nederlandse octrooiwet in overeenstemming te brengen met het G.O.V. en het
Verdrag van Straatsburg. Een zeer belangrijk gevolg daarvan zal zijn, dat de
terugwerkende kracht van de nietigheid zal worden ingevcerd. Voor het onderhavige onderwerp is met name de invoering van art. 44A (de bepaling over indirekte
octrooiinbreuk) van belang. Deze zal uitvoerig in hoofdstuk IX aan de orde komen.

110

NoTr'.~v
1. Tclders-Croon (1946), p. 4.
2. Hierbij speelt HR 18-2-1949, N1 1949, no. 357, Ph.A.N.H. een belangrijke rol, een arrest gewezen
na het verschijnen van Telders' bcek.
3. Zie uitgebreid: Drucker (1924), p- I5.
4. Uit het door Drucker (1924), p. 64, opgenomen oveaicht blijkt dat van de tussen 1589 en 1600
verleende 43 octrooien er 8 betrekking hebben op watermolens en 7 op (wind)molens.
5. Wat het achterlopen betreft: „L'histoire se répète" Nederland zal in 1912 een der laatste landen zijn,
dat een modeme octrooiwetgeving invcert. In 1987 is Nederland nog doende haar wetgeving
(geheeq aan te passen aan het Verdrag van Straatsburg (van 27 november 1963) en aan het
Gemeenschapsoctrooiverdrag (van IS december 1975). Men vergelijke Engeland en Duitsland
waar aanpassing resp. in 1978 en 1981 werd gerealiseerd.
6. W 691.
7. Rechtbank Brussel,3-12-1845, W 684.
8. Die intemationale druk leidde reeds in 1893 tot een regeringsontwerp. In 1905 werd uiteindelijk het
door de Commissie voor de Handelspolitiek geheel herziene ontwerp bij de Kamer ingediend.
9. HR 20-6-1930, NJ 1930, p. 1217.
10. Telders (1946), p. 322.
Van Nieuwenhoven Helbach (1983), p. I'~
I I. Dezelfde uitlegmethode kan er overigens ook to~ „'den, dat een octrooi letterlijk moet worden
uitgelegd. Indien de oplossing voor het probleem al bestond en het octrooi is slechts verleend voor
een andere nieuwe en inventieve vorm die aan c:ie oplossing is gegeven, dan dient de octrooibescherming zich tot die andere vorm te beperken. Dit is met name van belang nu door de Europese
Octrooiraad aan het inventiviteitsvereiste geen hoge eisen worden gesteld. Teneinde te voorkomen
dat de uitvinder die van het nationale systeem gebtvik maakt in een nadeliger positie wordt
geplaatst, behoort de Nederlandse Octrooiraad deze ruime verleningspolitiek te volgen. Van groter
belang voor de inbreukrechter wordt dan de regel „hoe inventiever de uitvinding, hce groter de
bescherm ingsomvang".
12. Van Nieuwenhoven Helbach (1983), p. 125 en diens verwijzing naar de memorie van toelichting.
13. Daarbij dient bedacht te worden dat het formuleren van algemene uitlegregels nog geenszins
betekent dat toepassing van die regels door de (feiten)rechter in dezelfde gevallen tot gelijke
resultaten Ieidt. Zowel in Duitsland als in Nederland zijn er rechters die bekend staan als ruime
uitleggers en rechters, die bekend staan als enge uitleggers!
14. H.R. ]0-10-1975, BIE 1976, p. 87; NJ 1976, no. 232 L.W.H.
I5. Van Nieuwenhoven Helbach ( I983), p. 126.
Wichers Hoeth (1984), p. 33.
16. De Toelichting zegt het iets voorzichtiger: „vrijwel in overeenstemming" (met het oude recht).
17. In de memorie van antwoord werd opgemerkr. „Als tweede lid is eene bepaling opgenomen,
waardoor buiten twijfel wordt gesteld, dat verder verhandelen van rechtmatig in het verkeer
gebrachte goederen geen inbreuk op de rechten van de octrooihouder oplevert".
18. Bij de wetswijzigingen van 1963 en 1977 vindt men met name bij art. 43A wel argumenten, die
mijns inziens echter niet overtuigen.
19. HR 6-3-1936, N] 1936, no. 558 E.M.M. BIE 1937, p. 39 B.M.T.
20. Sinds de wetswijziging van 1977 zal de octrooihouder van de gebruiker een redelijke vergceding
kunnen eisen op grond van artt. 43AIB. In de praktijk heeft deze regel geen betekenis. Weinig
octrooihouders zullen bereid zijn om na weigering tot het betalen van zo'n vergceding een
procedure aan te spannen. De kosten van de procedure zullen de redelijke vergceding veelal ruim te
boven gaan.
21. Comish (1981), p. 205. Voor de V.S.: Chisum (1978), ~ 16.04(3): „A person who makes or
acquires a device prior to issuance of the patent without the consent of the patentowner infringes the
patent by using it after issuance."
22. Bernhardt-Krasser (1986), p. 580.
23. Bernhardt-Krasser (1986), p. 580; Vergelijk voor het Amerikaanse recht: Laitram v. Cambridge
hiervoor p. 99.
24. M.v.T. 19131 (R1295) nr. 3, p. 27.
25. Mulder en v.d. Kooy (1986) wijden ruim aandacht aan art. 81 G.O. V., doch wijzen ook niet op de
onderhavige discrepantie, die tot gevolg lijkt te hebben, dat indien de meergenoemde landbouwmachine door een EEG octrooi wordt beschermd, wel een verbod tegen het gebruik na de verlening van
het octrooi kan worden verkregen, doch indien dezelfde landbouwmachine door een Nederlands
octrooi wordt beschermd niet. Dit zal misschien (naar Duits voorbeeld) anders zijn, indien teaake
van het in het verkeer brengen de vergceding ex art. 34 G.O. V. is betaald.
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26. Het gehele wetsontwerp toont een zekere tegenzin om aan de harmonisatieverplichting te voldcen.
De octrooiwetgever heefr getracht met zo weinig mogelijk wijzigingen aan zijn internationale
verplichtingen te voldcen. Het ware wellicht beter geweest om de octrooiwet geheel te herzien en
daarbij aan te sluiten aan opzet en terminologie van het G.O.V.
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VI.

1.

i

AANVULLENDE WERKING
VAN ART. 1401 B.W.

Inleiding

Zoals in de inleiding reeds opgemerkt wordt repareren in art. 30 van de Octrooiwet
niet genoemd als een aan de octrooihouder voorbehouden handeling.
In het navolgende zal aan de orde worden gesteld of de rechten van de octrooihouder kunnen worden aangevuld met een beroep op het gemene recht en meer
speciaal op art. 1401 B.W. Deze vraag maakt onderdee] uit van het algemene
vraagstuk van de verhouding tussen het octrooirecht en art. 1401 ~. De illusie dat dit
vraagstuk afgedaan kan worden met „lex specialis derogat legi generali" verliest
men snel bij kennisname bijvoorbeeld van het proefschrift van Boukema'. Het
onderwerp heeft vooral gedurer.de de eerste dertig jaar van het bestaan van de
Octrooiwet vele pennen in beweging gebracht. Achtereenvolgens zal aandacht
worden besteed aan de wetsgeschiedenis, de opvattingen van enige schrijvers, de
jurisprudentie, dezelfde vraag met betrekking tot andere wetten op het gebied van
de intellectuele eigendom en de aard van het octrooirecht.
2.

Wetsgeschiedenis Octrooiwet

a) artikel30 Oetrooiwet
De vraag of de octrooihouder zich op art. 1401 kan beroepen werd volgens velen
relevant, nadat de HR in het arrest Cohen-Lindenbaum' ook als onrechtmatige daad
ging beschouwen „een handelen of nalaten dat (. ..) indruischt, hetzij tegen de
goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer
betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed"'.
De Octrooiwet dateert van vóór 1919 en trad in werking toen de H.R. onder
voorzitterschap van Eyssell nog eens uitdrukkelijk bevestigd had, dat er slechts
sprake kon zijn van een onrechtmatige daad bij strijd met des daders rechtsplicht of
inbreuk op een subjectief rechtj h.
Op het gebied van de oneerlijke mededinging had de H.R. toen al op 6-1-1905
(W8163) de heftig bekritiseerde uitspraak gedaan inzake Singer-Ivens. Ivens
bouwde Singer naaimachines na en verkocht deze onder de aanduiding „Verbeterde
Singer Naaimachines", waarbij het woord Singer in grote letters op een kant en de
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overige woorden - in het klein - op de andere kant van de machine waren vetmeld.
Er werd niet geageerd op grond van merkinbreuk, omdat merkrecht niet kon
worden bewezen. De HR overwoog:
„Ten aanzien der onrechtmatigheid van de gestelde handelingen:
O. dat indien de grondslag van beslissing hierover mcest zijn het oordeel of zulk
eene gedragslijn, gevolgd met de door het arrest ui[gemaakte in het middel omschreven bedoeling, al dan niet indruischt tegen hetgeen, bij het drijven van zaken,
maatschappelijk betaamt, alsdan de onrechtmatigheid van gezegd handelen of nalaten zou kunnen zijn aangenomen;
dat echter de toepasselijkheid der artt. 1401 en 1402 B. W. daarop niet afhangt van
deze vraag, maar hiervan of hetzij de daad hetzij het verzuim in strijd zijn met des
daders rechtsplicht of inbreuk maken op eens anders recht."

Op deze uitspraak volgde binnen drie weken publicatie in het Weekblad van het
Recht met een zeer kritische noot van de redactie, waarin onder meer de lagere
rechter tot afwijking van deze jurisprudentie werd opgeroepen.
Bovendien werd een beroep gedaan op de wetgever om de ontstane leemte aan te
vullen.
Zoals wij hierboven hebben besproken was het wetsontwerp voor een Octrooiwet
geen reactie op de onbevredigende rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied
van de oneerlijke mededinging, doch een - na internationale dn~k - zich - zij het
laat - aansluiten bij de internationale ontwikkelingen, die er tce hadden geleid, dat
de industriële revolutie de meeste landen aanleiding had gegeven tot het invoeren
van een moderne octrooiwetgeving.
Noch het befaamde artikel van Molengraaff „De oneerlijke concurrentie voor het
forum van den Nederlandschen rechter'" noch het ontwerp Regout (191 I) lijken
enige invloed gehad te hebben op de totstandkoming van de Octrooiwet. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt dan ook niet, dat de wens voorop heeft gestaan om aan
oneerlijke concurrentie (het nabootsen van uitvindingen) een einde te maken.
Integendeel, in zeer grote mate wordt rekening gehouden met de belangen van
derden (of, zoals de Memorie van Toelichting bij art. 30 het uitdrukt, „de vrijheid
van handel en bedrijf'). Dat wekt geen verbazing indien men de voorafgaande
octrooivrije periode in aanmerking neemt en ziet dat ook aan hct einde van de 19e
eeuw nog van verschillende zijden tegen de invoering van een octrooiwet stelling
werd genomens.
Na opgemerkt te hebben:
„Zooals reeds blijkt uit hetgeen in ?;1 dezer Memorie omtrent de geschiedenis van
het octrooirecht is medegedeeld, heeft een octrooi in het algemeen tengevolge, dat
een uitsluitend recht tot tcepassing der geoctrooieerde uitvinding ontstaat."

vervolgde de Toelichting bij art. 30:
„Onder de buitenlandsche wetten zijn er, die zich met het eenvoudig in algemeene
termen constateeren van dit rechtsgevolg vergenoegen, andere daarentegen treden
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in nadere bijzonderheden, en naar het schijnt behoort de Nederlandsche wet zich bij
deze laatste aan te sluiten. De vraag toch, tot welke handelingen de octrooihouder
het uitsluitend recht bezit, ís van overgroot belang; van hare beantwoording hangt in
hoofdzaak af, of de octrooiwet aan haar hoofddcel, n.l. effectieve bescherming van
den uitvinder zal kunnen beantwoorden, zonder de vrijheid van handel en bedrijf al
te zeer te beperken, en het is daarom wenschelijk zich nauwkeurig rekenschap te
geven in hcever het uitsluitend recht van den octrooihouder zich moet uitstrekken tot
de verschillende handelingen, welke door den algemeenen term `toepassing der
uitvinding' kunnen worden aangeduid. Zoodoende zal men niet alleen scherp geformuleerde bepalingen verkrijgen, die de rechtszekerheid bevorderen, maar zal men
ook de grootst mogelijke waarborg hebben, dat niet meer dan voor de gcede werking
der octrooiwet - dus in het algemeen belang - nodig is, de bestaande vrijheid door
uitsluitende rechten van den oc[rooihouder wordt verminderd"."

Hieruit blijkt dat de wetgever erkent, dat (de verlening van) een octrooi een
subjectief recht aan de octrooihouder verschaft (en wel een uitsluitend recht tot
toepassing van de geoctrooieerde uitvinuii~~~, maar dat in tegenstelling tot sommige buitenlandse wetten de Nederlandse wetgever daarmee niet wil volstaan, en de
inhoud van dat uitsluitende recht (sche p gefonnuleerd) wenst aan te geven.
Daarbij wordt verwezen naar het belang van de vrijheid van handel en bedrijf. Nog
duidelijker blijkt de bedoeling van de wetgever uit de daaropvolgende passage van
de toelichting.
„De buitenlandsche wetten trouwens, die er zich toe bepalen in algemeene termen
het recht tot toepassing van de uitvinding aan den octrooihouder toe te kennen,
vinden een compensatie voor deze minder scherpe uitdrukking bf, zooals de Belgische en de Fransche, in eene meer in détails tredende omschrijving van de rechtsmiddelen, die den octrooihouder ten dienste staan, bf, zooals de Engelsche en de
Amerikaansche, in de algemeene gesteldheid van de rechtsbedeeling, welke het
mogelijk maakt, dat de rechter door zijn jurisprudentie recht schept en zoodoende
aan de in de wet neergelegde beginselen eene voldoende uitwerking verzekert.
De laatste methode kon hier te lande natuurlijk geene toepassing vinden, en de
eerste, die het recht niet, doch de acties wel scherp omschrijft, is behalve om hare
meerdere omslachtigheid daarom niet aan te bevelen, omdat dan onzekerheid
kan bestaan of eene handeling, die geene aanleiding geeft tot eene der in de wet
omschreven acties, toch c.q. als een inbreuk op het octrooi kan beschouwd worden
en kan leiden tot eene op eene algemeene wetsbepaling steunende rechtsvordering
bijv. wegens onrechtmatige daad."

De wetgever meent derhalve dat de rechter, in tegenstelling tot de rechter in
Angelsaksische landen, niet voor bepaling van de omvang van het aan de octrooihouder te verlenen uitsluitend recht kan zorgdragen. Een beperking c.q. een
afbakening van het uitsluitende recht langs de indirekte weg van de ter beschikking
staande sancties werkt ook niet omdat met behulp van art. 1401 toch alle handelingen, die inbreuk worden geacht op het in dat geval in algemene termen omschreven
recht van de octrooihouder, kunnen worden bestreden.
De wetgever is zich er derhalve van bewust, dat inbreuk op een subjectief recht een
onrechtmatige daad in de zin van art. 1401 zou kunnen opleveren (hetgeen na het
arrest van 1883 ook de heersende leer was)"'. Om redenen van rechtszekerheid en
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de vrijheid van handel en bedrijf werd het ongewenst geacht aan de rechter over te
laten te bepalen wat de preciese inhoud van het op grond van de Octrooiwet
toegekende subjectieve recht is.
De wetgever heeft in art. 30 derhalve de preciese inhoud van het subjectieve recht
willen aangeven met de duidelijke bedoeling dat geen verdere rechten aan de
octrooihouder worden verleend.
b) Cohen-Lindenbaum
Men kan zich afvragen of het arrest van de H.R. inzake Cohen-Lindenbaum hierin
wijziging heeft gebracht. Met andere woorden, of geredeneerd zou kunnen worden
dat de preciese omschrijving van de inhoud van het subjectieve recht van de
octrooihouder in art. 30 Octrooiwet na 1919 niet betekent, dat bepaalde handelingen, die geen inbreuk maken op het subjectieve recht van de octrooihouder, toch
niet moeten worden gezien als in strijd met datgene wat in het maatschappelijk
verkeer betaamt.
~

Een sterk argument daartegen lijkt, dat de wetgever nu juist niet voor een algemeen
geformuleerd subjectief recht en voor invulling van dat subjectief recht door de
rechter heeft gekozen. Gezien de aard van de octrooiwet (het geven van een
monopolie dat in ernstige mate de vrijheid van handel en verkeer kan belemmeren)
heeft de wetgever juist gekozen voor een eigen afweging van maatschappelijke
belangen. Aan de ene kant staat het belang van een effectieve bescherming van de
uitvinder (hetgeen uitvinden en het ter beschikking komen van uitvindingen aan de
maatschappij bevordert), en aan de andere kant het belang dat geen te grote inbreuk
mag worden gemaakt op het (algemeen in onze maatschappij geldende) beginsel
van de vrijheid van handel en bedrijf.
De wetgever heeft het derhalve niet aan de rechter willen overlaten de inhoud van
het subjectief recht vast te stellen. Het is duidelijk, dat die bedoeling gefrustreerd
zou worden indien men, op grond van strijd met de zorgvuldigheid die in het
maatschappelijk verkeer betaamt, de rechter de mogelijkheid geeft om met een
beroep op de zorgvuldigheidsnorm alsnog allerlei rechten aan de octrooihouder toe
te kennen. Dat heeft de wetgever duidelijk niet gewild omdat het niet tot de door de
wetgever gewenste rechtszekerheid leidt.
Men kan natuurlijk betogen, dat de wetgever zich geen rekenschap heeft gegeven
en kunnen geven van de gevolgen van het arrest van 1919, en dat uit dat arrest blijkt
dat in 1919 kennelijk de mening had postgevat, dat behoefte bestond aan een
sanctie op het niet naleven van ongeschreven normen waarvan naleving maatschappelijk gezien wenselijk wordt geacht. Uit het arrest blijkt bovendien, dat deze
behcefte het kennelijk won van de wenselijkheid van rechtszekerheid. Daarom valt
niet in te zien waarom na 1919 de subjectieve rechten verleend door de wetgever in
1910 niet zouden kunnen worden aangevuld met aanspraken op grond van de
ongeschreven regels van maatschappelijke zorgvuldigheid.

i

Daar staat echter tegenover, dat de ongeschreven regels van maatschappelijke
zorgvuldigheid nu juist daar een rol spelen en behoren te spelen waar geen
geschreven regels bestaan. Niet voor niets heeft ook het NBW de categorieën strijd
met des daders rechtsplicht en inbreuk op een subjectief recht gehandhaafd".
Belangrijker nog lijkt echter, dat de wetgever ook in 1910 wel degelijk de mogelijk-
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heid van een ruimere bescherming (en zelfs een invullen daarvan door de rechter)
onder ogen heeft gezien, doch daarvoor bewust niet heeft gekozen.
Latere wijzigingen van art. 30 hebben bovendien nimmer het limitatieve karakter
van dat artikel gewijzigd.
Het argument, dat de bedoeling van de wetgever kan worden genegeerd, omdat het
arrest Cohen-Lindenbaum na de in werking treding van de wet is gewezen,
overtuigt derhalve niet.
c) artike145 Octrooiwet''
In artikel 45 van de Octrooiwet worden strafrechtelijke sancties verbonden aan
opzettelijke octrooiinbreuk".
Als inbreuk op het recht van de octrooihouder wordt volgens het artikel beschouwd
het verrichten van een van de handelingen genoemd in artikel 30 eerste lid.
Aangezien artikel 45 van de Octrooiwet wat de bestreken handelingen betreft
geheel overeenkomt met artikel 30 ~.~; urt~kel 45 geen aanvulling van de aan de
octrooihouder verleende rechten betekenen. lnteressanter is echter, dat de strafbepaling van artikel 45 Octrooiwet betekent c'at, ook de artikelen 45,47 en 48 van het
Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.
Art. 45 Wetboek van Strafrecht bepaalt, dat een poging tot misdrijf strafbaar, is
wanneer het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft
geopenbaard en de uitvoerin ~ alleen ten gevolge van omstandigheden van zijn wil
onafhankelijk niet is voltooid.
Daaruit blijkt derhalve, dat in het geval van opzettelijke octrooiinbreuk er reeds
sprake is van een misdrijf, indien bijvoorbeeld de vervaardiging nog niet is
voltooid, maar met oog op die vervaardiging wel alle materialen zijn gekocht en
met de vervaardiging is aangevangen. Mijns inziens is daarvoor niet noodzakelijk,
zoals Moorrees opmerkt op p. 263, „dat het wezen der inbreuk kennelijk geworden
is". Als dat het geval is, is er reeds sprake van het voltooide misdrijf'y.
De artikelen 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht luiden als volgt:
art 47
1. Als daders van een strafbaar feit worden gestrafC
10. zij die het feit plegen, doen plegen of inedeplegen;
20. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging of
misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het
feit opzettelijk uitlokken.
2. Ten aanzien der laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking, die zij
opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hare gevolgen.
art. 48
Als medeplichtingen aan een misdrijf worden gestraft:
i. Zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
2. Zij die opzettelijk gelegenheid, middelen, of inlichtingen verschaffen tot het
plegen van het misdrijf.

Hij die opzettelijk een produkt verkoopt waarmee de koper of een derde opzettelijk
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inbreuk op een werkwijze-octrooi maakt, zal als uitlokker c.q. medeplichtige
eveneens een misdrijf plegen's
In al die gevallen is er derhalve sprake van een misdrijf.
De vraag die rijst is of deze strafrechtelijke aansprakelijkheid ook tot aansprakelijkheid op grond van art. 1401 leidt. lndien deze vraag bevestigend zou moeten
worden beantwoord, zou dat betekenen, dat de octrooihouder op grond van art.
1401 zou kunnen optreden tegen handelingen, die niet in art. 30 aan hem zijn
voorbehouden.
Zoals Martens16 terecht opmerkt, is het antwoord op deze vraag in litteratuur en
jurisprudentie onbestreden. Vooropgesteld zij, dat ieder overtreden van een rechtsplicht nog niet tot gevolg heeft dat de daardoor ontstane schade dient te worden
vergoed"). Men zal zich moeten afvragen of de in de artikelen 45 Octrooiwet jo. 45
en 47 Wetboek van Strafrecht neergelegde normen (mede) tot strekking hebben de
octrooihouder te beschermen. Dat wordt door jurisprudentie en litteratuur kennelijk
zonder meer (en door Martens uitdrukkelijk) aangenomen.
In de Memorie van Toelichting vindt men over art. 45 Octrooiwet onder meer het
navolgende.
„Op twee wijzen kan het recht van den octrooihouder worden gehandhaafd en wel
door eene burgelijke rechtsvordering en door eene strafactie."1e

en
„Eenmaal eene Octrooiwet invoerende moet men trouwens de handhaving van het
octrooi als van openbare orde beschouwen en dus strafrechtelijk sanctie aan het
octrooi niet onthouden.1e"
ett
„Waar aan de strafactie eene meer beperkte betekenis mcet worden tcegekend moet
aan dit opzettelijke van de handeling worden vastgehouden."'"

Hieruit blijkt, dat het ook bij de strafsanctie gaat om het handhaven van het recht
van de octrooihouder. Die handhaving geschiedt echter niet zozeer ten behoeve
van de individuele octrooihouder, doch centraal staat de openbare orde. Art. 45 is
dan ook geen klachtdelict'-o.
Het is derhalve de vraag of de strafactie opgenomen is ter bescherming van de
octrooihouder. Diens belangen werden (volgens de wetgever) op ruimere wijze
reeds gediend door art. 30. Uit de wetsgeschiedenís blijkt niet, dat de wetgever
zich rekenschap heeft gegeven van de werking van de artikelen 45, 47 en 48
Wetboek van Strafrecht. Artikel 43 Octrooiwet, waarin de wetgever de civielrechtelijke acties heeft opgenomen, is alleen van toepassing verklaard op artikel 30.
Indien uit de werking van de artikelen 45, 47 en 48 Wetboek van Strafrecht
civielrechtelijke consequenties getrokken moeten worden, bevat artike143 derhalve een lacune.
Men kan derhalve twijfelen over de juistheid van de opvatting dat artikel 45
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Octrooiwet jo. de artikelen 45, 47 en 48 Wetboek van Strafrecht normen inhouden
ter bescherming van het belang van de octrooihouder.
Indien men toch aanneemt dat genoemde strafrechtelijke normen mede het belang
van de octrooihouder beschermen, dan kan de octrooihouder optreden tegen handelingen die niet in art. 30 staan vermeld. Dat lijkt echter nog geen sterk argument zoals wel verdedigd - om ook een verdere aanvullende werking toe te staan en de
duidelijke wetsgeschiedenis te negeren.
De wetgever heeft immers uitdrukkelijk een specifieke (beperkte) categorie (opzettelijke inbreuk) stratbaar gesteld en daardoor het gesloten systeem van art. 30
Octrooiwet uitgebreid met een aantal specifieke handelingen, te weten de handelingen omschreven in de artikelen 45, 47 en 48 Wetboek van Strafrecht juncto artikel
45 Octrooiwet.
Dit is iets anders dan geheel aan de rechter overlaten welke handelingen verboden
kunnen worden. De uitbreiding op grund -, ~n de artikelen 45 en 47 Wetboek van
Strafrecht brengt ook niet de vrijheid van handel en bedrijf en de rechtszekerheid
in gevaar. Deze twee argumenten ware i de belangrijkste argumenten van de
wetgever om geen aanvullende werking te wensen. De handelingen waarop art. 45
Octrooiwet en de artikelen 4~, 47 en 48 Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn
behoren niet tot de handelingen waarvan een verbod uit het oogpunt van deze
argumenten ongewenst kan zijn. Immers, die handelingen betreffen poging tot
opzettelijke octrooiinbreuk ;lan wel opzettelijk uitlokken van opzettelijke octrooiinbreuk. Iedereen die zich daaraan schuldig maakt verkeert niet in onzekerheid ten
aanzien van wat wel en wat niet is toegestaan.
Het zal overigens duidelijk zijn dat de praktische betekenis van de onderhavige
aanvullende werking gezien de strenge vereisten vrijwel nihil is'-' '-'-.
3.

Enige schrijvers en jurisprudentie

a. Inleiding
Over de vraag of de octrooihouder zich op een aanvullende werking van art. 1401
ten aanzien van zijn rechten kan beroepen is zeer veel geschreven'-`. De opvattingen
van enkele van die schrijvers zullen hierna worden behandeld.
Van de jurisprudentie zullen de arresten van de H.R. worden behandeld'', waaruit
mijns inziens zal blijken dat de H.R. geen aanvullende werking van art. 1401
erkent.
Daarbij zal een indeling worden gemaakt in schrijvers en jurispruden[ie uit de
periode voor het Staat-Bonda arrestz` en de schrijvers en jurisprudentie uit de
periode daarna. Het desbetreffende arrest wordt veelal gezien als het standaard
arrest op het onderhavige gebied. In iedere periode zijn onder de schrijvers voor- en
tegenstanders van de hier aan de orde zijnde aanvullende werking aan te wijzen
terwijl in de eerste periode ook schrijvers zijn aan te wijzen die menen dat de
wetgever moet ingrijpen. Dat leidt tot de navolgende indeling.
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Voorstanders uit de periode vóór 1949 van een aanvullende werking zijn: Drucker,
Van Wageningen, Telders, Wolfsbergen, waaraan in het navolgende enige aandacht zal worden besteed (hierna onder b sub aa), en verder De Haan (Léon's
Rechtspraak p. 461 en 533, doch duidelijker in NJV 1941, II, p. 28), Kan
(Octrooiinbreuk en Onrechtmatige Daad, Rechtsgeleerde Opstellen aangeboden
aan Prof.Mr P. Scholten, p. 224 e.v.), Pfeffer (Grondbegrippen van Nederlandsch
Mededingingsrecht p. 293 en ook in: Middellijke Octrooiinbreuk. De N.V. XVIII
no. 4 p. 39), Van Haersolte ("Rechtskundige Opstellen aangeboden aan Prof. E.M.
Meyers p. 582), Meijers (NJ 1929 p. 1754), Veldkamp (De Toepassing van art.
1401 B. W. op de onbehoorlijke mededinging p. 43) en Bodenhausen (NJV 1941,
II, p. 38).
De schrijvers in deze groep beroepen zich ter ondersteuning van hun standpunt in
het algemeen op het feit dat het arrest Cohen-Lindenbaum gewezen is na de in
werking treding van de Octrooiwet. Daarom is het volgens hen niet noodzakelijk
rekening te houden met de bedoelingen van de wetgever. Een argumentatie die, bij
kennisname van de wetsgeschiedenis en het leerstuk van de onrechtmatige daad na
1883, niet erg overtuigend is gebleken.
Als tegenstanders van de aanvullende werking uit de periode voor 1949 zullen
hierna (onder b sub bb) Beerman, Berlage en Croon behandeld worden. Buddingh
de Voogt (hierna onder b sub cc) meende dat de wetgever diende in te grijpen.
Hierna wordt de jurisprudentie van de H.R. tot en met Staat- Bonda behandeld
(hierna onder c).
Met betrekking tot de periode na 1949 zullen Jonker en Wichers Hoeth (hierna
onder d sub aa) als voorstanders en Boukema, Van Nieuwenhoven Helbach en
Verkade (hierna onder d sub bb) als tegenstanders van de aanvullende werking
besproken worden. Daarna komen de uitspraken van de H.R. na 1949 aan de orde
(hierna onder e).
b.
aa)

Schrijvers vóór Staat-Bonda
Voorstanders van aanvullende werking

aaa)Druckerz~
Met betrekking tot de invloed van art. 1401 (in Druckers opvatting terzake van het
verkrijgen van schadevergoeding) na het arrest Cohen Lindenbaum schrijft Drucker het navolgende:
„Volgens de algemene regel van de onrechtmatige daad, zoals die nu door den
Hoogen Raad wordt opgevat, zouden ter zake van het octrooirecht de volgende
handelingen aanleidíng kunnen geven tot een vordering ter verkrijging van schadevergceding: handelingen, welke krachtens art. 30 O.W. alleen tcekomen aan den
octrooihouder, opzettelijk vetricht dooreen niet rechthebbende; handelingen, welke
krachtens art. 30 O. W. alleen tcekomen aan den octrooihouder, verricht door een
niet rechthebbende, die behoorde te weten, dat zijn handelingen in strijd waren met
een recht op octrooi; andere handelingen, indruischend hetzij tegen de gcede zeden
hetzij tegen de zorg, die in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens
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anders goed, waardoor de octrooihouder als zoodanig wordt benadeeld."

e tt
„Waar het geldt handelingen, die den octrooihouder benadeelen zonder inbreuk op
zijn recht [e maken, zwijgt de Octrooiwet; er is dus geen bezwaar tegen, te dien
aanzien de algemeene regeling van den onrechtmatigen daad toe te passen."

Drucker kiest - nu naar zijn mening de Octrooiwet zwijgt - derhalve voor een zeer
ruime aanvullende werking van art. 1401.
Deze ruime opvatting berust echter niet op een grondige analyse van de wetsgeschiedenis.
Bij de bespreking van de vraag of de levering van grondstoffen ten behoeve van een
geoctrooieerde werkwijze (en derhalve ook levering van onderdelen voor een
geoctrooieerd voortbrengsel?) met een beroep op art. 1401 kan worden bestreden,
meent Drucker dat zulks mogelijk is langs :'" weg van art. 48 lid 2 Wetboek van
Strafrecht'-'. Dat is enigszins merkwaardig, aangezien die weg slechts tot zeer
beperkte mogelijkheden leidt en in het gehe ;I niet noodzakelijk lijkt in de even later
door Drucker geaccepteerde ruime aanvullende werking van art. 1401.
bbb) Van WaReningen'"
Van Wageningen komt op grond van de wetsgeschiedenis tot de conclusie dat de
wetgever de navolgende civi~lrechtelijke bescherming beoogde:
L Het octrooi beschennt slechts het voorwerp of de werkwijze, die in het octrooischrift beschreven is.
IL Ten aanzien van dat voorwerp of die werkwijze mogen de handelingen, die in
art. 30 limitatief zijn opgesomd, slechts door den octrooihouder worden verricht.
[II. Verricht een ander die handelingen desbewust - of a fortiori opzettelijk - dan
heeft de octrooihouder tegen hem de actie van art. 43 tot schadevergoeding.
IV. Verboden handelingen, die niet desbewust zijn verricht, of handelingen, die
in art. 30 niet zijn genoemd, geven geen actie uit onrechtmatige daad.
V. De octrooihouder heeft geen actie om enkel de onrechtmatigheid eener inbreukmakende handeling te doen vas[stellen, of om een verbod van zoodanige handeling
uit te lokken.

Vervolgens bekijkt Van Wageningen wat van deze bedoelingen na dertig jaar
terecht is gekomen en wijst op het feit, dat de bedoeling van de Octrooiwet is: het
verlenen van een effectieve bescherming van de octrooihouder.
Van Wageningen komt tot de conclusie, dat in de praktijk al de bovengenoemde
uitgangspunten reeds zijn verlaten. Hij wijst in de eerste plaats op het feit, dat art.
30 ruim wordt uitgelegd:
„De eenige schrijver, die dat ontkent en de wet historisch zuiver wil interpreteeren,
is bij mijn weten Kan'-Q. Alle andere schrijvers maken een buiging voor de bedoelingen des wetgevers, en haasten zich vervolgens om de verschillende rechtsfiguren
zoo ruim mogelijk uit te leggen."
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Of juist is - zoals Van Wageningen stelde - dat een ruime uitleg van de in art. 30
genoemde handelingen betekende dat de historische interpretatie verlaten is, valt te
betwijfelen. De wetsgeschiedenis lijkt niet met zich mee te brengen, dat men aan
de handelingen omschreven in art. 30 niet een normale uitleg mag geven die
overeenkomt met de aard van de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen.
Indien bijvoorbeeld repareren qua werkzaamheden en resultaat niet of nauwelijks
te onderscheiden is van wat men normaal gesproken onder vervaardigen verstaat,
zal natuurlijk artikel 30 van toepassing zijn ook al noemt men het desbetreffende
vervaardigen repareren.
Een zodanige uitleg van art. 30 is niet strijdig met de wetsgeschiedenis en doet ook
geen afbreuk aan het limitatieve karakter van de opsomming in artikel 30.
Ruime uitleg is iets anders dan de uitbreiding van de in art. 30 gencemde categorie
handelingen door middel van de aanvullende werking van het leerstuk van de
onrechtmatige daad. Van Wageningen spreekt daarbij over innominaat inbreuken
(d.w.z. inbreuken die niet nominatim in de wet zijn genoemd). Met betrekking tot
die mogelijkheid schrijft Van Wageningen het navolgende:
„Geheel andere afinetingen nam de zaak echter aan, toen in 1919 de historische
interpretatie van art. 1401 B.W. overboord werd gezet en de Hooge Raad de ruime
interpretatie ging huldigen.
Wie na dit arrest nog had willen vasthouden aan de historische interpretatie van de
artt. 30 en 43 der Octrooiwet, zou geen oog voor de werkelijkheid hebben gehad, en
ons geheele octrooirecht te gronde hebben gericht."

Daaruit zal duidelijk zijn, dat Van Wageningen een warm voorstander is van
aanvullende werking van art. 1401 terzake van de aan de octrooihouder in art. 30
voorbehouden handelingen. Als argumenten voert hij aan, dat de praktijk de
wetgever ook op andere punten niet is gevolgd en dat ten tijde van het in werking
treden van de octrooiwet het arrest Cohen-Lindenbaum nog niet was gewezen. Erg
overtuigend zijn die argumenten niet.
Nergens immers heeft de wetgever zich zo duidelijk uitgedrukt als bij art. 30. Zoals
reeds gezien had de wetgever ook vóór Cohen-Lindenbaum kunnen kiezen voor
een algemeen geformuleerd subjectief recht aan de octrooihouder en het aan de
rechter overlaten te bepalen wanneer er sprake zou zijn van inbreuk. De wetgever
heeft echter uitdrukkelijk niet voor dat systeem gekozen.
Tenslotte citeerde Van Wageningen ook niet volledig, toen hij stelde, dat het doel
van de Octrooiwet was om aan de octrooihouder een deugdelijke bescherming te
geven. Het doel was met name (en in ieder geval óók) het niet onnodig belemmeren
van de vrijheid van handel en bedrijf. Croon wijst daar terecht op tijdens de
behandeling van het preadvies30.
ccc) Telders
In een noot onder een vonnis van de rechtbank te Den Haag" blijkt, dat Telders
aanvullende werking van art. 1401 ook buiten de gevallen van de artikelen 45, 47
en 48 Wetboek van Strafrecht jo. artikel 45 Octrooiwet mogelijk acht, indien de
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verkoper van een middel, dat geschikt is voor het plegen van octrooiinbreuk, weet
of redelijkerwijs moet verwachten dat zijn koper daarmede inbreuk pleegt. Niet
van belang acht Telders het of de koper wee[, dat hij inbreuk maakt.
Telders merkt op „Het schijnt mij moeilijk betwistbaar, dat zulks op zijn maatschappelijke betamelijkheid getoetst, niet door den beugel kan".
In zijn handboek behandelt Telders'-' de niet in de wet genoemde handelingen en
schrijft daarover onder meer het navolgende:
Hierbij dient men echter te bedenken, dat de Octrooiwet tot stand kwam in de
periode vóór het arrest van den Hoogen Raad van 31 Jan. 1919 W. 10365, hetwelk
de heerschende opvattingen omtrent art. 1401 B.W. zoo ingrijpend zoude wijzigen.
Bij de voorbereiding der Octrooiwet sprak dus vanzelf wat sinds 1919 juist wordt
verworpen, t.w. dat alleen wat bij de wet is verboden of als inbreuk op een subjectief
recht kan worden aangemerkt, als „onrechtmatige" daad tot schadevergoeding
verplicht. Men had in 1910 dus slechts één keuze: óf inbreuk op het octrooirecht, als
schending van een subjectief recht, geheel ~~nlgens het gemeene recht (art. 1401
B. W. ) te behandelen - waarbij dan in het midden bleef hóe, door welke handelingen,
het subjectief recht zoo al aangetast kon worden - óf bepaalde handelingen, in
verband met het geoctrooieerde verricht, bij de wet uitdrukkelijk te verbieden. Van
die beide mogelijkheden heeft men de laatste gekozen. In hoeverre andere, niet in de
wet genoemde, handelingen als „onrechtmatig" in den ruuneren zin vun het nrrest
van 1919" zijn te kwalificeeren, dáárover heeft de wetgever van 1910 zich niet
bezonnen en daarover kón hij zich ook bezwaarlijk bezinnen. Ik ben daarom van
oordeel, dat aan de bedoelingen des wetgevers op dit stuk weinig beteekenis valt te
hechten.

Men vraagt zich af of ook hier niet over het hoofd gezien wordt, dat juist het feit dat
de wetgever het subjectieve recht limitatief heeft geformuleerd (zonder dat daartoe
enige noodzaak bestond) betekent, dat de bedoeling van de wetgever was een
gelimiteerd - scherp omschreven - recht te verschaffen.
De wetgever heeft door te kiezen voor de limitatieve opsomming uitdrukkelijk alle
andere handelingen vrij willen laten. Het is derhalve in strijd met de uitdrukkelijke
bedoeling van de wetgever om na 1919 de limitatieve opsomming uit te breiden
met een beroep op de ongeschreven zorgvuldigheidsnormen.
Croon vermeldt in het voorwoord van Telders' handboek dat de jurisprudentie is
bijgewerkt tot 1 augustus 1945. Telders vermeldt ter ondersteuning van zijn
standpunt naast lagere jurisprudentie HR 6-6-1941, NJ 1941, no. 812, E.M.M.,
BIE 1941, p. 129.
Het desbetreffende arrest geeft echter geen ( laat staan een duidelijke) ondersteuning van het standpunt van Telders".
ddd) Wolfsbergen"
Wolfsbergen formuleert het dilemma met betrekking tot art. 30 zuiver: „De wetgever heeft de octrooihouder een subjectief recht toegekend met een nauwkeurig
omschreven inhoud (art. 30 OW). Kan nu de octrooihouder andere handelingen
dan daar zijn opgesomd keren met art. 1401?"
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Wolfsbergen merkt op: „Het is met klem volgehouden en met even veel klem
bestreden" en concludeert vervolgens met Berlage, dat uit HR 13-3-1942, NJ
1942, no. 389, BIE 1942, p. 85 blijkt, dat dat niet het geval is.
Wolfsbergen formuleert daarna de oplossing:
Het probleem t.a.v. de Octrooiwet behoort m.i. als volgt te worden opgelost:
Door uitdrukkelijk zekere verrichtingen als inbreuk op het octrooi aan te merken
heeft de wetgever de onzorgvuldigheid dier verrichtingen - behoudens fait d'excuse
- buiten twijfel gesteld. Daarnaast blijft den rechter voorbehouden om uit te maken,
of ook andere handelingen met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt,
strijden. Bij de boordeling daarvan zal de beschermingsomvang van het subjectieve
recht, af te leiden uit, maar niet eens voor al vastgesteld door de wettelijke bepalingen, een rol spelen. De wet is hier richtsncer, d.w.z. handelingen, welke zeer
dichtbij de verbodene staan, welke naar de ratio van de octrooitoekenning onder de
bescherming vallen, zullen onzorgvuldig zijn, andere, welke minder op de wettelijk
omschreven gevallen gelijken, zullen toelaatbaar worden geacht - deze laatste
echter behoudens het oogmerk van benadeling van de octrooihouder gepaard met
gemis aan redelijk belang. De rechtspraak blijkt (...) wel degelijk aan de vèrgaande
eisen van octrooihouders weerstand te bieden.

Op het eerste gezicht lijkt dit een elegante oplossing, doch zij is voor de praktijk
van weinig betekenis omdat het criterium „welke naar de ratio van de octrooitoekenning onder de bescherming vallen" te eng lijkt. Ook zonder deze (beperkte
aanvullende) werking kan hetzelfde worden bereikt door een juiste (d.w.z. de ratio
van de octrooiwet recht doende) interpretatie van de in art. 30 beschreven aan de
octrooihouder voorbehouden handelingen35. Wolfsbergen is zich daar blijkbaar
ook zelf van bewust;`'.
bb.

Tegenstanders van aanvuUende werking

aaa) Beerman"
Beerman wijst op grond van historische interpretatie een aanvullende werking van
art. 1401 af.
Hij schrijft:
„Men vergete voorts niet, dat de invoering der Octrooiwet hier te lande na lange
aarzeling is geschied. Sedert 1869 - in welk jaar besloten werd, dat geen octrooien
meer zouden worden verleend - kende men op dit gebied een volkomen vrijheid van
handelen. Men werd geleid door het denkbeeld, dat juist een onbeperkte vrijheid de
industrie ten gcede zou komen. Eerst jaren later komt een kentering. Toen Nederland
zijn Octrooiwet in 1912 invcerde, was het van de Europeesche landen vrijwel de
hekkesluiter.
Wanneer men vasthoudt aan de regel, dat aan een wet alleen door een latere wet haar
kracht geheel of gedeeltelijk kan worden ontnomen, dan kan het antwoord moeilijk
anders luiden, dan dat voor een bescherming krachtens art. 1401 B. W. op het gebied
dat de O. W. heeft bedceld te regelen, geen plaats is."

Ter vergadering kreeg het prae-advies van Van Wageningen de meeste steun onder
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aanvoering van Bodenhausen'g. Beerman werd gesteund door Croon NJV 1941, II,
p. 42:
„Ik moet Mr. Bodenhausen dus ook thans afvallen en schaar mij aan de zijde van Mr.
Beerman.
Deze heeft n.m.m. volkomen terecht een onderscheid gemaakt tusschen, wat hij
ncemt, het "industrieele verkeersrecht„ eenerzijds en het "octrooirecht„ anderzijds.
Maar al te juist is zijn oordeel, dat de Octrooiwet althans bedceld heeft een gesloten
systeem te scheppen en een volledige regeling te geven van de bescherming, die
uitvindingen naar Nederlandsch recht zullen genieten."

bbb) Berlage39 bespreekt de prae-adviezen van Van Wageningen en Beerman en
schaart zich aan de zijde van Beerman. Hij vat samen:
„Kortom, de maatschappelijk onbetamelijke handelingen op het gebied van het
octrooirecht heeft de wetgever vastgelegd in een subjectief recht, waarvan de inhoud
en duur door de artikelen 30 en 47 O. W. wor~ien begrensd. V indt men di[ onvoldcende, dan moet men den wetgever te hulp roepen, waardoor beter de algemeen
heerschende overtuiging tot haar recht komt, althans kwam, dan door een uitspraak
van den rechter, die uitspraak moet doen in bepaalde gevallen."

Berlage meent steun te vinden voor Beermans opvatting in het arrest van de Hoge
Raad inzake Philips-Hapé~'.
cc. De wetgever dient tn te grijpen
Buddingh de Voogt" merkt het navolgende op:
„De octrooiwetgever heeft in 1910 een gebied ten behoeve van het bedrijfsleven
vrijgelaten, dat na 31 januari 1919 door velen niet meer als vrij is beschouwd.
Zoodoende heeft de middellijke octrooiinbreuk een gebied gevormd, waar het
bijzondere en het gemeene recht collideeren.
Ik zal te dezer plaatse niet nagaan, hoe de wetgever deze collisie zal moeten
opheffen, doch constateer, dat het aan den eenen kant niet aangaat de regels van het
octrooirecht betreffende den technisch-materieelen inhoud van het gebruiksrecht en
het verbodsrecht van den octrooihouder op zijde te zetten met een betoog, gebaseerd
op misbruik van recht of de in het verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid, en dat het
aan den anderen kant niet billijk schijnt den octrooihouder civielrechtelijk onbeschermd [e laten tegen iederen vorm van "middellijke octrooiinbreuk", voor zoover
deze civielrechtelijk niet met art. 45 O.W. jo. 1401 B.W. te attrapeeren is. (Men
denke eens aan de mate, waarin het herstellen van een voorwerp het vervaardigen
van een nieuw voorwerp kan naderen; het kan daarmede samenvallen.)
Met Van Oven meen ik, dat de wetgever hier zal moeten ingrijpen: "doel moet
blijven, ook de bijzondere regeling op de hoogte van den tijd te brengen" (Van
Oven'', "Art. 1401 B.W. en de industrieele eigendom", N.J.B. 1941, p. 473 r.b.
i.h.b. p. 479)."

Buddingh de Voogt is derhalve van mening, dat de wetgever moet ingrijpen.
Zolang de wetgever niet heeft ingegrepen dient aanvullende werking niet te worden
erkend, zo meent hij.
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Een en ander wordt bevestigd door het feit dat hij op p. 139 opmerkt dat toepassing
van het in het arrest van 31 januari 1919 verruimde onrechtmatigheidsbegrip op het
octrooirecht niet in overeenstemming is met de op de rechtzekerheid gerichte
bedoelingen van de Octrooiwetgever.
Buddingh de Voogt leest overigens in de nog te bespreken arresten van de H.R.
inzake Philips-Hapé en Hille-De Boer, dat de H.R. bereid is de aanvullende
werking van art. 1401 op het gebied van het octrooirecht te erkennen en ziet dit als
een gevaar. Zoals uit de bespreking van de desbetreffende arresten nog zal blijken,
wijzen die arresten veeleer in de richting van een niet door de H. R. aanvaarden van
de aanvullende werking van art. 1401.
Het door Buddingh de Voogt op het gebied van de indirekte inbreuk bepleite
ingrijpen van de wetgever lijkt zich 44 jaar na dato te realiseren in het nieuwe art.
44A!
c.

Jurisprudentie H.R. tot en met Staat-Bonda

aa) HR 14-2-1936, NJ 1936, no. 555 E.M.M. (Bakplaten)
In deze zaak werd de H.R. voor het eerst geconfronteerd met een geval van
indirekte octrooiinbreuk. Aan de vraag of de aanvullende werking van art. 1401 is
toegelaten kwam de Hoge Raad echter niet toe, omdat die stelling in cassatie niet
werd verdedigd. Uit het arrest blijkt wel de ruime opvatting van de lagere rechters
over de aanvullende werking van art. 1401. Het arrest is verder interessant, omdat
in cassatie een zeer ruime uitleg van art. 30 werd verdedigd. Indien deze ruime
uitleg zou zi~n ~ánvaard, zou terzake van het in het verkeer brengen van middelen
v~or het uitvoeren van een geoctrooieerde werkwijze geen behoefte meer hebben
bestaan aan het leerstuk van de indtïe~é óc~íboiinbreuk.Het arië"sfverdiétif er ta]ve een korte bespreking.
Feiten
De N.V. Bakovenbouw vllt H.P. den Boer had bakplaten geleverd aan verscheidene afnemers, „die geschikt en alzoo kennelijk bestemd waren" voor toepassing van
een werkwijze tot bakken van beschuit, waarvoor Hille octrooi had verkregen.
Hille vroeg een verklaring voor recht, dat de handelingen van Den Bcer onrechtmatig jegens haar waren.
Beslissing rechtbank
De rechtbank te Dordrecht") wees de vordering van Hille af. De rechtbank was
overigens kennelijk van mening, dat de rechten van de octrooihouder met een
beroep op art. 1401 konden worden aangevuld.
Hoger Beroep
Hille stelde in hoger bercep:
„dat de door de afnemers van Den Boer gemaakte inbreuken op het octrooi van Hille
het rechtstreeksch en voorzien gevolg waren van de handelingen van Den Bcer en
haar directeuren, die desbewust hun afnemers, voorzoover niet in het bezit van
licentie, octrooiinbreuk deden plegen en uit dezen hoofde middellijk zelf inbreuk
pleegden, en zij dan ook tegenover Hille niet gedisculpeerd zijn, indien zij maar niet
wisten, dat het octrooi aan hun afnemers onbekend was."
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Ten aanzien van de mogelijkheid van de aanvullende werking van art. 1401
overwoog het Hof:
„dai echter de Rechtbank, zij het niet uitdrukkelijk, terecht de stelling van ge'intimeerden heeft verworpen, dat nu de Octrooiwet als speciale wet niet voorziet, onder
geen omstandigheden aan de bepaling van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetbcek
door appellante rechten kunnen worden ontleend; dat toch laatstgencemd artikel is
van algemeene en verdere strekking en ook treft handelingen of nalatigheden, welke
wel geen rechtstreeksche schending van recht opleveren, doch desalniettemin niet
strooken met de zorgvuldigheid, welke men ten opzichte van eens anders recht heeft
in acht te nemen;"

Het Hof is derhalve een voorstander van de aanvullende werking van art. 1401 en
verwerpt met duidelijke bewoordingen het standpunt van Den Boer dat voor zo'n
aanvullende werking geen plaats is.
Daarna komt het Hof tot de conclusie, dat er van onrechtmatig handelen geen
sprake was, omdat onder de omstandigheden van het geval Den Boer (die nooit
door Hille voor de mogelijkheid van inbreuken op het octrooi was gewaarschuwd)
redelijkerwijze niet kon noch behoefde te verwachten, dat inbreuk zou worden
gepleegd.
Cassaticmiddel
Hi11e vocrde in cassatie onder meer aan:
„omdat voor de aansprakelijkheid van verweerders volgens de Octrooiwet voldcende is, dat zij zelve desbewust hebben gehandeld, welke desbewustheid uit het
gestelde en voorncemde aanname van het Hof voortvloeit, terwijl verweerders door
in hun bedrijf hier te lande zonder verkregen toestemming van eischeresse platen in
het verkeer te brengen, welker normale tcepassing door hunne afnemers (beschuitbakkerijen) het essentiëele kenmerk vormt der onder no. 11329 geoctrooieerde
uitvinding, althans door aan beschuitbakkerijen platen te leveren geschikt en kennelijk bestemd om de geoctrooieerde uitvinding tce te passen, zelve inbreuk op dat
octrooi, immers op de uit dat octrooi voor eischeresse volgens de wet voortvloeiende
uitsluitende rechten, hebben gemaakt, daar die inbreuk niet eerst begint bij het in
gebruik stellen van de platen overeenkomstig haar bestemming."

Hille beriep zich derhalve alleen op directe octrooiinbreuk en wel kennelijk op
grond van het feit, dat het in het verkeer brengen van een essentieel kenmerk van de
uitvinding (de bakplaten die voor de geoctrooieerde werkwijze gebruikt
werden) inbreuk betekende op het octrooi~. Deze op zichzelf interessante stelling
kwam echter niet aan de orde omdat naar de opvatting van de H.R. het Hof terecht
had vastgesteld dat Den Boer niet wist of behoefde te weten dat met de desbetreffende bakplaten inbreuk kon worden gepleegd. Van de in het middel gestelde
desbewustheid was derhalve geen sprake.
Rechtbank en Hof erkenden dus de aanvullende werking van art. 1401 terwijl de
H.R. aan de vraag niet toe kwam.
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noot Meijers
In zijn noot formuleert Meijers de in het atrest niet beantwoorde vraag als volgt:
„kan de verkoop van een voorwerp, geëigend om daarmede een geoctrooieerde
werkwijze [e verrichten een onrechtmatige daad in den zin van art. 1401 B. W. zijn,
hoewel deze handeling niet in art. 30 der Octrooiwet genoemd wordt en zoo ja, is
voor een zoodanige aansprakelijkheid noodig dat de verkooper weet dat de kooper
het gekochte zal gebruiken om inbreuk op het octrooi te maken of is te dien aanzien
schuld (culpa) voldoende'?"

Ook hij beantwoordt de vraag echter niet.
bb) HR 6-3-1936, NJ 1936, no. 558 E.E.M. BIE 1937, p. 39 B.M.T. (Mendel.rArendonk)

In dit arrest, dat in hoofdstuk VIII uitvoerig zal worden besproken, kwam onder
meer aan de orde de vraag of art. 30 lid 2(nu lid 4) betekent, dat geoctrooieerde
voortbrengsels, die vóór de openbaannakir` zonder toestemming van de octrooihouder in het verkeer zijn gebracht, ook na de openbaarmaking (bedrijfsmatig)
gebruikt mochten wordeny`.
Beslissing Hof
Het Hof te 's-Hertogenbosch~ komt na een uitvoerige analyse van de wetsgeschiedenis tot de conclusie, dat een voortbrengsel dat vóór de openbaarmaking in het
verkeer is gebracht, rechtmatig in het verkeer is gebracht en verbindt daaraan de
conclusie, dat ingevolge art. 30 lid 2 zo'n voortbrengsel ook na de openbaarmaking
(bedrijfsmatig) gebruikt kan worden, zonder het met betrekking tot dat voortbrengsel verleende octrooi te schenden. Het Hof overweegt:
„dat dan ook, naar 's Hofs oordeel de rechtbank terecht heeft beslist, dai, nu de
machine, waarvan in het geding sprake is, vóór de openbaarmaking van de octrooiaanvrage, dus rechtmatig, is in het verkeer gebracht, van Gorp ook nadien, ingevolge het bij artikel 30 lid 2, der Octrooiwet bepaalde, vrijelijk die machine in haar
bedrijf mocht gebruiken en door dat te doen niet handelde in strijd met appellants
octrooi."

Beslissing Hoge Raad
De HR verwierp het cassatieberoep tegen deze beslissing en overwoog:
„dat de eerste grief van dit middel wederlegging vindt in de boven weergegeven,
juiste overwegingen van 's Hofs eerste arrest, op grond waarvan het Hof terecht
aanneemt, dat een voortbrengsel of stof in den zin van art. 30, tweede lid, der
Octrooiwet rechtmatig in het verkeer is gebracht, indien door dit in het verkeer
brengen geen inbreuk op het uitsluitend recht van den octrooihouder gemaakt is,
zoodat deze bepaling ook dekt het gebruik dat van Gorp maakt van de machine, die
van Arendonk haar geleverd heeft nog voordat de aanvrage van Mendels om octrooi
openbaar was gemaakt.
dat de juistheid van 's Hofs opvatting van de strekking van meergemelde wetsbepaling tevens medebrengt, dat ook ongegrond is de tweede grief, die gebouwd is op de
stelling, dat, al maakte van Arendonk door de machine af te leveren aan van Gorp
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geen inbreuk op octrooirecht, die aflevering toch onrechtmatig in den zin van art.
30, tweede lid, was, omdat van Arendonk door de machine af te leveren tegenover
Mendels gehandeld heeft in strijd, met voorschriften van maatschappelijke betamelijkheid en met een contractueele verplichting."

Uit het tweede deel van deze overweging blijkt, dat de strekking van art. 30 lid 2
meebrengt, dat er ook van een onrechtmatige daad (bestaande uit het vóór de
openbaarmaking in het verkeer brengen van een voortbrengsel waarvoor na dat in
het verkeer brengen octrooi wordt verleend) geen sprake kan zijn.
cc) HR 6-6-1941, NJ 1941, rto. 812, E.M.M., BIE 1941, p. 129,
F.J.A.H. (Phi(ips-Gaco)
Deze uitspraak wordt door Telders aangehaald bij de jurisprudentie die zou bevestigen dat de H.R. de aanvullende werking van art. 1401 erkent". Ook in deze zaak
ging het om de vraag of nadat het octrooi openbaar gemaakt was de octrooihouder
kon optreden tegen produkten die zonder zijn toestemming vóór de openbaarmaking op de markt waren gebracht. De Hoge Raad besliste wederom, dat die
produkten rechtmatig in het verkeer waren gebracht en dat daartegen mitsdien niet
op grond van art. 30 kon worden opgetreden.
De H.R. overwoog:
„dat voor uitbreiding van de rechten voortvlceiend uit een later verleend octrooi ook
tot de beschikking over voortbrengselen, die door anderen reeds in het verkeer
waren gebracht voordat de aanvraag om octrooi openbaar gemaakt was, slechts dan
redelijke grond zou bestaan, indien als regel mocht worden aangenomen, dat zulke
voortbrengselen hun ontstaan ontleenen aan onoorbaar partij trekken van de uitvinding;
dat echter zonder meer die onderstelling niet gerechtvaardigd is, maar dat ook voor
het geval van onoorbaar gebruik van de uitvinding als voormeld den octrooihouder
te dier zake geen verdere bescherming toekomt dan het gemeene recht hem in artikel
1401 van het Burgerlijk Wetboek biedt."

Inderdaad lijkt het oordeel van de H.R. dat „onoorbaar partij trekken van de
uitvinding" in principe bestrijdbaar is met een beroep op art. 1401, te wijzen op een
aanvaarden van aanvullende werking. Het is echter waarschijnlijker, dat de H.R.
bij het onoorbaar partij trekken van de uitvinding denkt aan het afhandig maken van
een bedrijfsgeheim, omdat de uitvinding totdat de uitvinding openbaar gemaakt
wordt, in principe geheim is'" (tenzij door de octrooihouder reeds geopenbaard).
De Hoge Raad ziet immers niets onoorbaars in het enkele feit dat een geoctrooieerd
produkt wordt verkocht dat vóór de openbaarmaking zonder toestemming van de
octrooihouder in het verkeer is gebracht.
Indien iemand echter de tekeningen met betrekking tot de nog niet openbare
uitvinding steelt en de uitvinding volgens die tekening realiseert, zal hij onrechtmatig handelen jegens de uitvinder. Dat heeft echter niets met de aanvullende werking
van art. 1401 te maken. De desbetreffende actie komt niet aan de octrooihouder toe
in zijn kwaliteit van octrooihouder. Hetzelfde zal gelden indien de tekeningen
worden gestolen met betrekking tot een uitvinding die niet octrooieerbaar is49.
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Derden die vervolgens de onrechtmatig in het verkeer gebrachte produkten slechts
kopieëren, handelen daarmede echter weer niet onrechtmatig5fj.
Ouk Hijink, in zijn noot in het Bijblad, denkt dat de H.R. zo'n geval bedoelt.
Hijink merkt met betrekking tot het bedoelde „onoorbaar partij trekken van de
uitvinding" op:
„Hij kan zich op slinksche wijze van de uitvinding op de hoogte hebben gesteld, of
in strijd hebben gehandeld met een overeenkomst, welke hij met den aanvrager van
het octrooi had aangegaan".

De conclusie moet derhalve zijn, dat op grond van dit arrest niet kan worden
aangenomen dat de H.R. de aanvullende werking van art. 1401 heeft erkend.
dd) HR 13-3-1942, NJ 1942, no. 389, BIE 1942, p. 85 (Philips-Hapé)
Dit arrest zal hierna nog uitvoeriger worden besprokens'. Ook hier nemen zowel
Rechtbank als Hof de aanvullende werking ~~~~n art. 1401 aan. De H.R. beslist:
„dat deze handeling ( Ho: repareren) valt buiten die welke bij art. 30 der Octrooiwet
1910 S.313 uitsluitend den octrooihouder zijn voorbehouden"

daarna overweegt de H.R.:
„dat dit echter niet wegneenit dat zodanig handelen wegens bijzondere omstandigheden van het geval ontoelaatbaar kan zijn".

Dat lijkt in de richting van een erkennen van de aanvullende werking van art. 1401
te wijzen; daarna blijkt echter dat van die bijzondere omstandigheden alleen sprake
is:
,.indien ~i~ rcparateur handelde zonder redelijk belang met den toeleg den octrooih~wder xh~i~r le herokkenen"

Er was derhalve alleen dan sprake van een ontoelaatbaar handelen, indien dat
handelen gelijk moest worden gesteld met misbruik van recht (in casu: van de
bevoegdheid van een ieder om handelingen die niet onder art. 30 Octrooiwet vallen
uit te voeren).
Op grond van die uitspraak kan mijns inziens niet tot een aanvullende werking
worden geconcludeerd5~. De correctie van misbruik van recht geldt bij het gebruikmaken van ieder recht of bevoegdheid. Terecht schrijft Wolfsbergen53:
„De onrechtmatige daad zou in die omstandigheden óók bestaan, als de wet aan
iedereen het subjectieve recht toekende octrooischendende toestellen te herstellen!
Men kan dus uit het arrest slechts aFleiden dat naast de Ocirooiwet 1401 aanvullende
kracht niet heeft."

ee) HR 18-2-1949,NJ 1949, no. 357, Ph.A.N.H., BIE 1949, p. 42, v.d.M
(Staat-Bonda)
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Feiten
In deze zaak ging het om het Nederlandse octrooi nr. 49664 voor een „werkwijze
voor het bij de bereiding van levensmiddelen verwerken van fibrinehoudend blced,
respectievelijk blcedplasma", waarvan de conclusie luidde:
„Werkwijze voor het bij de bereiding van levensmiddelen gebruiken van fibrinehoudend blced, respectievelijk blcedplasma, met het kenmerk, dat fibrinehoudend
blced, waaraan een anticoagulans voor fibrine is tcegevcegd, respectievelijk daaruii
gewonnen blcedplasma, wordt gebruikt in vcedings- en genotmiddelen, in het
bijzonder als bindmiddel in worst- en dergelijke vleeswaren, maar ook [er vervanging van ander eiwit in de bakkerij en de banketbakkerij."

Bonda verkocht „in of voor zijn bedrijf' non-stolzout, dat geheel beantwoordde
aan het anticoagulans genoemd in de geoctrooieerde werkwijze.
De Staat, die krachtens het Besluit Vijandelijk Vermogen octrooihouder was
geworden, stelde dat Bonda met het octrooi bekend was (er was zelfs een desbewusheidsexploit uitgebracht) en onrechtmatig handelde, omdat zij het non-stolzout
verschafte met de bedceling, althans met de wetenschap, althans dat zij had mceten
weten, dat derden die (uiteindelijk) dat non-stolzout geleverd krijgen inbreuk op
het octrooi zullen maken.
Beslissing Hof
Nadat de Rechtbank een bewijsopdracht heeft gegeven vernietigt het Hof dat
vonnis van de Rechtbank. Het Hof concludeert eerst, dat er van inbreuk op de
rechten door de Octrooiwet verleend (art. 30) geen sprake is, omdat de verkoop van
het non-stolzout niet is het uitvoeren van de in het octrooi beschetmde werkwijze.
Vervolgens overweegt het Hof, dat ook geen sprake is van onrechtmatig handelen
op grond van artikel 45 Octrooiwet in verband met de artikelen 47 en 48 Sr.. Het
Hof overweegt daaromtrent (mijns inziens volledig juist):
„dat uit het bovenoverwogene reeds volgt, dat van rechtstreekse inbreuk door Bonda
op het onderhavige octrooi geen sprake is; dat voorts, nu bij de inleidende dagvaarding niet bepaaldelijk is gesteld, dat degenen, die met behulp van het door Bonda
geleverde nonstolzout de geoctrooieerde werkwijze tcepasten, zulks deden met
opzet tot inbreuk op het octrooi, tot het aannemen van Bonda's medeplichtígheid en
of opzettelijke uitlokking van het misdrijf van art. 45 O. W iedere grond ontbreekt;
dat ook niet valt in te zien, dat Bonda dat misdrijf zou hebben dcen plegen, daar ui[
niets blijkt, dat hij zich van derden, die zelf niet strafrechtelijk aansprakelijk zouden
kunnen worden gesteld, heeft bediend tot teweegbrengen van een door hem bepaaldelijk beoogde octrooiinbreuk immers zulks niet voortvlceit uit het enkel afleveren
van nonstolzout met de wetenschap, dat dit door anderen als hulpmiddel tot tcepassing om de geoctrooieerde werkwijze - al dan niet met opzet tot octrooiinbreuk-zou
worden gebezigd."

Daarna overweegt het Hof:
„dat echter handelingen ten nadele van een octrooihouder, mogen zij al niet onrechtmatig zijn volgens de bepalingen van de O.W., toch op grond van art. 1401 B.W.
aansprakelijkheid kunnen dcen ontstaan, indien zij geacht mceten worden in te
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druisen tegen de zorgvuldigheid, die in het maatschappelijk verkeer betaamt ten
aanzien van eens anders goed."

Hieruit blijkt duidelijk, dat ook dit Hof (in navolging van het Hof in de hierboven
besproken zaak met betrekking tot de bakplaten) de aanvullende werking van art.
1401 mogeli jk acht. Het Hof geeft ook het kader aan waarbinnen het de aanvullende
werking mogelijk acht:
„dat bij de toetsing van handelingen, die ingrijpen in de belangensfeer van den
octrooihouder, aan den algemenen norm van art. 1401 B.W. er rekening mede zal
moeten worden gehouden, dat niet een meer effectieve bescherming van een octrooi
- buiten de bescherming, die de O.W. zelve reeds verleent - zal mogen worden
nagestreefd ten koste van een, aan het belang daarvan ongeëvenredigde, emstige
beperking van de vrijheid, die handel en bedrijf voor hun normale ontwikkeling
behoeven."

Dat lijkt nog steeds een redelijke bescherm~. ~ van de octrooihouder mogelijk te
maken. Uit de volgende overweging blijkt echter dat het Hof de vrijheid van derden
geheel vooropstelt. Slechts indien die derden misbruik van hun vrijheid maken
komt aan de octrooihouder bescherming op grond van art. 1401 toe:
„dat die gedragingen wel voor den octrooihouder nadelig kunnen worden geacht,
doch het oogmerk tot benadeling niet is gesteld of anderszins gebleken, terwijl zij
zeker niet zonder redelijk doel zijn verricht."

Deze overweging is geheel in de lijn van het arrest uit 1942sa
In feite blijkt het Hof dus een aanhanger van de enge leer en is er in zijn visie geen
plaats voor een aanvullende werking, tenzij er sprake is van misbruik van recht.
Het Hof wijst dan ook de vordering van de Staat af.
Cassatiemiddel
In het tegen de beslissing van het Hof gerichte cassatiemiddel wordt de door
Meijers in zijn noot onder het arrest van 193655 geformuleerde vraag aan de orde
gesteld:
De Staat stelt dat Bonda de op hem rustende zorgvuldigheidsplicht schendt:
„immers zijn anti-stolmiddel levert (of ook levert) aan afnemers, van wie hij weet,
althans moet weten, dat dit middel voor hen, respectievelijk de verdere gebruikers
van het met dat middel bewerkte bloed of bloedplasma, het essentiële, in de
conclusie van het octrooi vermelde, hulpmiddel vertegenwoordigt om de handelingen te kunnen plegen, waarvan hij weet, althans moet weten, dat zij krachtens het
octrooi uitsluitend aan eiser en niet aan die afnemers respectievelijk gebruikers
vrijstaan, welk plegen door deze afnemers, respectievelijk gebruikers, het noodzakelijk, althans normaal te verwachten gevolg van de verschaffing van het hulpmiddel
zal zijn, zodat verweerder inbreuk op eisers octrooi door derden bewust en uit eigen
baa[ bevordert, dit alles, terwijl verweerder ook na ontvangen waarschuwing regelmatig met de levering van het hulpmiddel voortgaat en het achterhalen van de
feitelijke bedrijvers der inbreuken den eiser als houder van het octrooi voor practische moeilijkheden stelt."
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A.G. Langemeijer
In zijn conclusie zegt de Advocaat-Generaal Langemeijer:
Tussen het Hof en eiser bestaat overeenstemming over dit ene principiële pun[, da[
handelingen, die niet door enig voorschrift van de Octrooiwet verboden werden,
niettemin wegens hun inbreuk op door het octrooi beschermde belangen onrechtmatig kunnen zijn. Deze stelling is ook reeds aanvaard in uw arresten van 6 juni 1941,
N.J. 1941, No. 812 en 13 maart 1942, N.J. 1942 no. 389.

en merkt vervolgens op geen reden te zien om op de in deze atresten ingeslagen
weg niet voort tegaan. De opvatting dat de desbetreffende arresten de aanvullende
werking erkennen lijkt onjuist~b
Langemeijer meent dat aanvullende werking mogelijk is. Hij is zich echter bewust
van de wetsgeschiedenis en komt daarom tot de conclusie:
„Dat betekent voor het geval van octrooi dit, dat de in de maatschappij betamende
zorgvuldigheid wel kan dienen tot afweging van de belangen tussen de octrooihouder en derden, waar de wet (en het octrooi) die niet stellig hebben voltrokken, maar
niet om voor die afweging waar zij wél geacht mcet worden te hebben plaatsgevonden, een andere in de plaats te stellen."

Dit klinkt fraai, doch de vraag is of inen in het licht van de wetsgeschiedenis kan
stellen dat de wet de desbetreffende afweging niet heeft voltrokken. De wetsgeschiedenis lijkt veeleer te wijzen in de richting van een limitatieve opsomming van
de bevoegdheden van de octrooihouder op grond van die afweging.
Langemeijer komt tot de conclusie, dat wanneer er sprake is van wetenschap met
betrekking tot de inbreuken die door de afnemers zullen worden gepleegd, er
sprake is van onrechtmatig handelen.
Beslissing Hoge Raad
De Hoge Raad verwijst eerst naar de navolgende feiten:
a. de enige wijze van exploitatie van het octrooi is het in het verkeer brengen van
het non-stolmiddel met daaraan verbonden een stilzwijgende licentie voor de
afnemers'.
b. De waarde van het octrooi wordt uitsluitend bepaald door de opbrengst uit de
verkoop van he[ non-stolmiddel.
c. Bonda weet bepaaldelijk dat haar afnemers inbreuk plegen.
Onder die omstandigheden is volgens de H.R. het willens en wetens profijt trekken
van door anderen gepleegde octrooiinbreuk onrechtmatig.
Een en ander wordt echter onmiddellijk gevolgd door de overweging:
„dat het stellen van dezen eis van zorgvuldigheid in het verkeer geen uitbreiding
geeft aan de uitsluitende bevcegdheden, welke art. 30 der Octrooiwet den octrooihouder tcekent, doch slechts den octrooihouder de bescherming verleent van het
gemene recht, nodig om hem in de hem in de octrooiwet tcegedachte positie te
handhaven in gevallen, waarin de rechtsmiddelen, welke deze wet hem geeft ter
rechtstreekse bestrijding van octrooiinbreuk, in feite te kort schieten."

134

Uit deze rechtsoverweging van de H.R. blijkt, dat de H.R. van een aanvullende
werking in de zin van het creëren van meer rechten dan in art. 30 opgesomd, niet
wil weten. De H.R. blijft derhalve in lijn met zijn voorgaande arresten. Onder de
~ ~eer specifieke omstmtdigheden van het geval is er een o ersteunende`K
rol voor
,,.~~,-~, ,~ ...
', art. 1401 weggelegd om datgene aan de octrooihouder te geven wat hem op grond
' van art. 30 toekomt, doch wat door de zeer specifieke omstandigheden zonder die
ondersteunende werking van art. 1401 niet verwezenlijkt kan worden.

i

Die zeer specifieke omstandigheden zijn aanwezig, indien er sprake is van bepaaldefijk weten (dus van willens en wetens profijt trekken) dat de afnemers octrooiinbreuk plegen én de octrooihouder door omstandigheden niet met een beroep op de
Octrooiwet zijn rechten zoals in de Octrooiwet toegekend kan uitoefenen.
Op welke omstandigheden de H.R. precies doelt is niet duidelijk. Het lijkt te gaan
om het feit dat de inbreuken door de gebruikers van het non-stolmiddel zeer
moeilijk waren te constateren, omdat deze binnen de muren van het bedrijf
plaatsvonden en - wellicht - geen sporen van inbreuk in het eindprodukt achterlieten.
Uit de afloop van de onderhavige zaak blijkt dat de Staat niet in staat was het
„bepaaldelijk weten" te bewijzen. Een poging tot omkering van de bewijslast ten
aanzien van het bepaaldelijk weten mislukte'v.
Noot v.d. Meulen in BIE 1949, p. 42.
V.d. Meulen schreef zijn noot vóór het tweede arrest van de H.R.. Hij leest in het
arrest van de H.R. veel te veel. Hij meent dat een enkel weten (dat volgens hem uit
de omstandigheden kan worden afgeleid) voldoende zal zijn voor het aannemen
van onrechtmatigheid. De wens was daarbij kennelijk de vader van de gedachte~.
Noot Houwing
Houwing begint zijn noot als volgt:
„Het is niet twijfelachtig, dat de octrooiwetgever, die het hoofddoel van de O.W.
omschreef als "effectieve bescherming van de uitvinder zonder de vrijheid van
handel en bedrijf al te zeer te beperken" de artt. 30 en 43 O. W. bedoeld heeft als een
limitatieve opsomming van de aan de octrooihouder toekomende bevcegdheden en
de hem te verlenen bescherming. Tegen die duidelijke bedceling in wordt al sinds
jaar en dag naar uitbreiding van deze bescherming gestreefd. Drie vragen doen zich
hier voor.
l. Mag men onder de opsomming van art. 30 handelingen brengen, die er naar
letterlijke interpretatie niet onder vallen?
2. Mag men op handelingen, die onder art. 30 vallen, art. 1401 toepassen in
gevallen, waarin de voorwaarden voor tcepassing van art. 43 (desbewustheid)
ontbreken?
3. Mag men op niet onder art. 30 vallende handelingen art. 1401 B.W. toepassen?"

Ook Houwing onderkent mitsdien, dat een aanvullende werking van art. 1401
tegen de duidelijke bedoeling van de wetgever ingaat.
Als voorbeeld voor de eerste categorie haalt Houwing een tweetal arresten van de
Hoge Raad aan (HR 6-3-1936, NJ 1936, no. 558 en HR 6-6-1941, NJ 1941, no.
812).
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De bij de tweede vraag aan de orde gestelde categorie is niet volledig. De door
Houwing gestelde vraag heeft alleen betrekking op de schadevergoeding en het
antwoord daarop is inderdaad, dat aan artikel 1401 op dat punt geen aanvullende
werking toekomt. In niet door Houwing genoemde gevallen kan art. 1401 echter
wel aanvullend werkenb'.
Met betrekking tot de derde vraag onderschrijft Houwing de opvatting van de
meeste schrijvers dat art. 1401 in die gevallen aanvullend kan werken. Hij schrijft:
„Aan de limitatieve strekking van art. 30 wordt wel terecht in zoverre geen betekenis
meer tcegekend, nu nà de invoering van het art. naast de inbreuk op een subjectief
recht ook de strijd met de zorgvuldigheid, die in het maatschappelijk verkeer
betaamt, onrechtmatig werd."hz

In HR 14-2-1936, NJ 1936, no. 555 (Bakplaten) en HR 6-6-1941, NJ 1941, no.
812 (Philips-Gaco)leest Houwing vervolgens dat de H.R. de mogelijkheid van een
aanvullende werking van art. 1401 open liet.
Met betrekking tot het atrest van de H.R. van 13-3-1942, NJ 1942, no. 389
(Philips-Hapé) merkt hij op dat het onderhavige arrest daarmee niet verenigbaar is.
Mijns inziens is een en ander niet juist. De atresten van 1936 en 1941 bevatten geen
aanwijzingen dat de H.R. de aanvullende werking van art. 1401 mogelijk achtte en
dit werd bevestigd in het arrest van 1942. Het onderhavige arrest wijkt niet van die
lijn af. Het arrest betrof een door de H.R. benadrukte zeer uitzonderlijke situatie en
in het arrest mag geen aanvaarding van de aanvullende werking worden gelezen.
Houwing veronderstelt verder, dat de H.R. „bepaaldelijk weten" als voorwaarde
voor onrechtmatigheid heeft gesteld om daarmee voor een actie tegen de indirekte
inbreukmaker dezelfde eisen te stellen als voor een actie tegen de direkte inbreukmaker, te weten: desbewustheid.
Dat lijkt op het eerste gezicht een plausibele redenering. Houwing ziet daarbij
echter over het hoofd, dat er ook zonder desbewustheid sprake kan zijn van
(direkte) octrooiinbreuk. Er bestaat in zo'n geval alleen geen recht op schadevergoeding (maar wel bijv. recht op een verbod). Het „bepaaldelijk weten" wordt door
de H.R. in de onderhavige zaak als voorwaarde gesteld voor een actie uit onrechtmatige daad tegen de indirekte inbreukmaker. Dat geldt derhalve ook voor de
verbodsactie.
Dit benadrukt de zeer enge toepassingsmogelijkheid van art. 1401. Houwing wijst
terecht aan het einde van zijn noot op die beperkte toepassing, doch verbindt daar
niet de conclusie aan dat van aanvullende werking (zoals door al de door hem
geciteerde schrijvers bepleit) in feite geen sprake is. In dit verband is het ook
tekenend, dat hij met geen woord rept over de expliciete vaststelling door de H. R. ,
dat het in casu niet gaat om een verruiming van de aan de octrooihouder in art. 30
voorbehouden handelingen op grond van art. 1401.
Het arrest past mijns inziens in de lijn van de voorafgaande atresten en betekende
de definitieve genadeslag voor een behoorlijke ontwikkeling van het leerstuk van
de indirekte octrooiinbreuk, zoals die in de U.S.A. en Duitsland heeft plaatsgevonden.
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d.
aa)

Schrijvers na Staat-Bonda
Voorstanders van aanvullende werkiitg

aaa) Jonker~'
Op pagina 15 en 16 stelt Jonker de onderhavige vraag aan de orde en verwijst naar
Wolfsbergen, Philips-Hapé~ en de noot van Houwing onder Staat~Bonda~5.
Op pag. 41 concludeert Jonker, dat handelingen die niet in art. 30 staan opgesomd,
ook niet onder art. 30 gebracht kunnen worden, aangezien dat in strijd is met de
limitatieve opsomming van art. 30 en omdat inmiddels dergelijke handelingen op
grond van art. 1401 kunnen worden bestreden.
Met betrekking tot dat laatste verwijst Jonker naar StaatlBonda.
Mijns inziens valt uit StaatlBonda in het geheel niet af te leiden dat handelingen
niet opgesomd in art. 30 met art. 1401 zouden kunnen worden bestreden~. Een
ruime (door Jonker afgewezen) interpretatie van artikel 30 heeft daarentegen het
voordeel, dat zo'n interpretatie in ieder geval niet rechtstreeks tegen de bedoelingen
van de octrooiwetgever ingaat.
bbb) Wichers Hoethh'
Wichers Hoeth merkt over de onderhavige problematiek het navolgende op:
„Onnodig is overigens te zeggen, dat de door de wet aan de octrooihouder voorbehouden handelingen talrijke grensgevallen openlaten (bijv. reparatie van geoctrooieerde voorwerpen ofwel het vervaardigen en verhandelen daarvan in onderdelen) en
eveneens niet geregelde gevallen (bijv. het verschaffen van middelen benodigd of
geschikt tot het toepassen van een geoctrooieerde werkwijze). Ofschoon dit niet
onbetwist is, moet worden aangenomen dat in beginsel art. 1401 B.W. in die niet
geregelde gevallen aanvullend kan werken."

Hij verwijst daarbij naar het arrest Staat-Bonda. Kennelijk is Wichers Hoeth
derhalve van mening, dat in grensgevallen (waaronder repareren) geen aanvullende
werking mogelijk is. Niet duidelijk wordt echter wanneer er sprake is van een
grensgeval en wanneer van een niet in de wet geregeld geval en waarom in het
laatste geva] aanvullende werking van art. 1401 wel en in het eerste geval niet
mogelijk is.
Wellicht is Wichers Hoeth van mening, dat grensgevallen door middel van (ruime)
uitleg van art. 30 moeten worden opgelost, doch hij brengt dit t.a.p. niet tot
uitdrukking.
bb.

Tegenstanders van de aam~ullende werking

aaa) Boukemab8
Merkwaardigerwijze bespreekt Boukema onder de innominaatinbreuken eerst de
vraag of op grond van art. 1401 schadevergoeding kan worden verkregen terzake
van niet desbewuste inbreuken. Zoals wij zagen worden met innominaatsinbreuken
inbreuken bedoeld die niet in art. 30 worden genoemd. De door Boukema aan de
orde gestelde vraag is echter evenzeer van belang voor nominaatsinbreuken.
Boukcma's antwoord op die vraag is niet verrassend. Hij beantwoordt deze ontkennend.
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Boukema stelt daatna aan de orde de vraag van de toepasselijkheid van art. 1401 op
niet in art. 30 aan de octrooihouder voorbehouden handelingen, met andere woorden: op innominaatsinbreuken. Boukema wijst erop, dat de wetgever de desbetreffende vraag uitdrukkelijk ontkennend heeft beantwoord en hij is van mening dat
daarin door Cohen-Lindenbaum geen verandering is gekomen.
Boukema verwijst naar Beerman en Buddingh de Voogt als aanhangers van dit
standpunt. Hij wijst ook op het feit, dat ten tijde van de behandeling van het
wetsontwerp-Regout, waarbij de ruime opvatting van de onrechtmatige daad door
de wetgever werd geïntroduceerd, de regering verklaarde, dat „met grote zorg is
nagegaan in hoeverre andere wetten in verband met de voorgestelde regeling
wijziging behoeven". Uit het feit dat met betrekking tot de Octrooiwet geen
wijziging is voorgesteld, leidt Boukema af, dat de ruime opvatting ter zake van de
onrechtmatige daad geen wijziging bracht in het in de Octrooiwet neergelegde
limitatieve systeem.
bbb) Van Nieuwenhoven Helbach~9
Van Nieuwenhoven Helbach schrijft:
„De speciale wetten betreffende de industriële eigendom hebben met elkaar gemeen,
dat zij, ieder ten aanzien van hun eigen onderwerp, een subjectief recht tcekennen,
aangeven door welke handelingen dat recht wordt geschonden en rechtsmiddelen
verschaffen om zodanige schending te bestrijden. Op al deze punten is aanvullende
werking van het gemene recht in beginsel mogelijk. Laat de speciale wet tce, dat de
gerechtigde schendingen van zijn recht ook met de gewone rechtsmiddelen bestrijdt,
dan vult het gemene recht de speciale wet ten aanzien van de rechtsmiddelen aan.
Kan de gerechtigde met een bercep op het gemene recht ook die handelingen
tegengaan, welke in de speciale wet niet worden verboden, maar de gerechtigde wèl
in het genot van zijn recht schaden, dan wordt de speciale wet op het punt van de
bescherming aangevuld. En mcet tenslotte worden aangenomen, dat de gerechtigde
op grond van het gemene recht handelingen als in de speciale wet verboden ook kan
keren, wanneer zij buiten het werkingsgebied van de speciale wet worden verricht,
dan vult het gemene recht de speciale wet ten aanzien van het subjectieve recht zelf
aan."

Deze indeling is stellig nuttig voor de beoordeling van samenloop problemen. Bij
de laatste categorie - te weten de handelingen die buiten het werkingsgebied van de
speciale wet worden verricht- gaat het echter om handelingen die op grond van het
gemene recht door een ieder al of niet kunnen worden tegengegaan. Het hebben
van een recht op grond van een bijzondere wet heeft daarmee niets uitstaande.
Het bestaan van de bijzondere wet zal wel met zich mee kunnen brengen, dat tegen
een bepaald handelen op grond van art. 1401 niet kan worden opgetreden, omdat
uit de bijzondere wet blijkt dat de wetgever dergelijk handelen heeft willen
vrijlaten'o "
Voor de octrooihouder als octrooihouder kan art. 1401 slechts op twee wijzen
aanvullend werken en wel terzake van een uitbreiding van de aan hem voorbehouden handelingen en terzake van de aan hem ter beschikking staande rechtsmiddelen.
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Van Nieuwenhoven Helbach maakt een onderscheid tussen het toekennen van een
subjectief recht en de aan de gerechtigde voorbehouden handelingen. Bij de
Octrooiwet valt een en ander mijns inziens samen. Het subjectief recht komt
overeen met de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen en de vraag is of
op grond van de maatschappelijke zorgvuldigheidscategorie van art. 1401 daar nog
handelingen aan kunnen worden toegevoegd. Van Nieuwenhoven Helbach acht
terecht zo'n aanvullende werking niet mogelijk en geeft een juiste en derhalve zeer
beperkte uitleg aan het arrest StaatlBonda.
ccc) Verkade''Verkade behandelt helder en uitvoerig het probleem van de negatieve reflexwerking (een aan Boukema ontleende term), dat wil zeggen de vraag in hoeven e op het
gebied van de ongeoorloofde mededinging de toepasselijkheid van het gemene
recht wordt uitgesloten door het bijzondere geschreven recht. Naast Boukema
verwijst hij onder meer naar Maeyer" en stelt dat de probleemsteling door Maeyer
kernachtig wordt weergegeven. „Strekt de in het aanwezige subjectief recht besloten belangenafweging zich uit tot het geval dat men voor ogen heeft"". Verkade
onderscheidt (minimaal) een zestal mogelijkheden van aanvullende werking:
a. Object voldoet niet aan formele voorwaarden voor bescherming
b. Object voldoet niet aan materiële voorwaarden voor bescherming
c. Andere handelingen dan die welke aan de rechthebbende exclusief zijn voorbehouden
d. Andere handhavingsmiddelen dan die waarin de bijzondere wetten voorzien
e. Andere subjecten dan aan wie in de bijzondere wetten subjectieve rechten zijn
toegekend
f.
Varia (bijvoorbeeld: Kan met een beroep op art. 1401 tegen het te kwader
trouw aanvragen van een octrooi worden opgetreden?)
Categorie c houdt zich bezig met de vraag of de rechten van de octrooihouder
opgesomd in art. 30 kunnen worden uitgebreid met een beroep op art. 1401.
Verkade komt tot de mijns inziens juiste conclusie dat uit het arrest Staat-Bonda
blijkt, dat art. 1401 niet aanvullend kan werken, met uitzondering van het zeer
specifieke geval, dat de octrooihouder de aan hem in art. 30 toegekende rechten
door bijzondere omstandigheden niet kan realiseren.
e)

Jurisprudentie na Staat-Bonda

aa) HR 10-6-1983, NJ 1984, no. 32, L.W.H.
In deze zaak had Pfizer in Nederland nagelaten octrooi aan te vragen voor (de
werkwijze die leidde tot) doxycycline".
Wel had Pfizer voor een aantal werkwijzen die leidden tot tussenprodukten octrooi
gekregen, met als laatste de werkwijze welke leidde tot methacycline'fi.
Pharmon importeerde doxycycline uit italië en Pfizer stelde zich op het standpunt,
dat het hier ging om een produkt verkregen door toepassing van de geoctrooieerde
werkwijzen"'a.
Die stelling van Pfizer was tot mislukken gedoemd aangezien doxycycline niet als
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direkt resultaat van de werkwijze die leidde tot methacycline kan worden gezien.
Immers noch met betrekking tot de werkwijze die het methacycline moest ondergaan om doxycycline te verkrijgen noch met betrekking tot doxycycline en haar van methacycline afwijkende eigenschappen - stond iets in het methacycline
octrooi vermeld. Dat octrooi vermeldde als uitvindingsgedachte methacycline een
antibioticum dat door Pfizer voordat doxycycline werd gevonden als zodanig
verkocht was79.
Pfizer sloeg een andere weg in en meende voor bescherming in aanmerking te
komen op grond van art. 1401. Na de besproken atresten zal het duidelijk zijn dat
die poging mislukte.
De H.R. overweegt:
„Nu de wetgever de vraag onder ogen heeft gezien wanneer de houder van een
werkwijze-octrooi zich mcet kunnen verzetten tegen import uit het buitenland van
produkten, die aldaar met toepassing van die werkwijze zijn vervaazdigd, en daarop
met afweging van alle betrokken belangen een antwoord heeft gegeven dat er op
neerkomt dat de octrooihouder daartce enkel gerechtigd zal zijn indien en voor zover
zulke produkten "rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van die werkwijzen",
is voor een aanvullende bescherming door het gemene recht op grond van de
omstandigheden als in het onderdeel vermeld geen plaats."

Wichers Hoeth verwijst in zijn noot weer naar de voorstanders van de ruime leer en
merkt - terecht - op, dat de H. R. zich altijd terughoudend heeft getoond. Men kan
zich sterker uitdrukken: van een aanvullende werking wil de H.R. niet weten.
bb) HR 6-3-1987, NJ 1987, no. 809, L. W.H. (Transportwagen)
In deze zaak ging het onder meer om de vraag, of de levering van produkten
(transportwagens voor potplanten) in Nederland onrechtmatig kon zijn indien
dergelijke produkten in andere landen, waatnaar een gedeelte werd geëxporteerd,
inbreuk op aldaar geldende octrooien maken80. Het gaat hier derhalve niet zozeer
om de aanvulling van de rechten van de houder van een Nederlands octrooi doch
om de aanvulling van de rechten van de houder van een buitenlands octrooi.
Zonder aandacht aan dit onderscheid te wijden achten zowel het Hof als de A.G.
Hartkamp de leer van het Bonda-arrest van toepassing.
De A.G. merkt over deze leer het navolgende op:
„Deze leer, volgens welke de mogelijkheid om met behulp van art. 1401 op te
komen tegen gedragingen die niet door art. 30 Rijksoctrooiwet worden bestreken,
zeer beperkt zijn, wordt in de litteratuur en (lagere)rechtspraak ook hedentendage
nog algemeen voor juíst gehouden (. ..)."81

De Hoge Raad besliste slechts dat het Hof inet de tcepassing van de Staat-Bonda
leer, geen rechtsregel geschonden had. Het Hof had met de toepassing van die leer,
de vorderingen afgewezen.
f)

Conclusie met betrekking tot de jurisprudentie

In tegenstelling tot de lagere jurisprudentie blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge
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Raad een consequente en vèrgaande afwijzing van de aanvullende werking van art.
1401. Het ví)or dé hand 1'iggéndé resultaat daarvan is dat het leerstuk van de
indirekte octrooiinbreuk in Nederland niet tot enige noemenswaardige ontwikkeling is gekomen.
-f. Aanvullende werking met betrekking tot enige andere intellectuele eigendomsrechten
Kunnen de houders van andere intellectuele eigendomsrechten met een beroep op
art. 1401 meer rechten verkrijgen dan de desbetreffende wet hun geeft?R-.
Benelux Merkenwet (BMW)
Uit art. 13A BMW blijkt duideli'lk dat de merkhouder zich ter aantastinQ van ziin
belangen ook o art. 1401 kan beroepen. Gezien de zeer ruime beschermi~ die
art. -1~Áaa~iérkhoudérgeeft, is aan die,aánvull.endëwérkinQ
minder behoefte
,.~ v.
------dan onder de oude Merkenwets'. Ook toen werd die aanvullende werking erkend,
hoewel zí~ rïíét in de wet was opgenomen.
De merkhouder kon zich met name met een beroep op art. 1401 verzetten tegen
aantasting van zijn recht door handelingen, die geen verwarring veroorzaakten (die
konden worden bestreden op grond van art. 10 Merkenwet) maar verwatering van
zijn merk tot gevolg hadden.
Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW)
Art. 14 lid 5 van de BTMW bepaalt:
„Voor feiten die alleen een inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen
vordering worden ingéstéld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging".

De bedoeling van deze bepaling is, dat de wet de bescherming van modellen (die
voor bescherming onder de wet in aanmerking komen, of - bijvoorbeeld bij tijdige
deponering - zouden zijn gekomen) uitsluitend regelt.
Letterlijk gelezen zou deze bepaling de hier bedoelde aanvullende werking niet in
de weg staan. Immers, het gaat daarbij juist om de vraag of feiten die niet een
inbreuk (op het door de wet verleende recht) op een tekening of model inhouden,
toch op grond van onrechtmatige daad kunnen worden tegengegaan. Men denke
aan het in art. 141id 1 niet genoemde repareren van een model of aan het uitlokken
van modelinbreuk door het verkopen van onderdelen van een model. Deze wijze
van interpretatie is echter in strijd met de onmiskenbare bedoeling van de wetgever.
Met betrekking tot art. 14 lid 1 merkt de wetgever op: „onder 1 wordt een
uitputtende opsomming van de inbreukmakende handelingen gegeven" (cursivering Ho.).
Zaaizaad- en Plantgoedwet
Andere wetten bevatten niet dergelijke bepalingen. Met betrekking tot de Zaaizaad
en Plantgoedwet is de wetsgeschiedenis niet duidelijk en bestaat er geen rechtspraakx4.
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Auteurswet
Met betrekki~tot de Auteurswet wi~st de lagere rechtspraak en de litteratuur in de
richtin~ van een aanvaarden van de aanvullende werking. Daarbij zij opgemerkt,
dat de wetsgeschiedenis - in tegenstelling tot de wetsgeschiedenis bij de Octrooiwet - wijst op de wil van de wetgever om een ruime, flexibele beschermingsmogelijkheid te creërenRs
Handelsnaamwet
Aanvullende werking wordt ook erkend ten aanzien van de Handelsnaamwet. Ook
hier wordt béscherming tegën vérwatering op grond van art. 1401 verleendxb
Conc[usie Uit het bovenstaande blijkt derhalve dat bij de meeste intellectuele
eigendomswetten de aanvullende werking van art. 1401 wel wordt erkend. Opvallend is echter, dat de. B,~MW die, evenals de Octrooiwet, het vervaardigen, in het
verkeer brengen etc~rodukten verbiedt en derhalve de vrijheid van het
handelen in een bepaald produkt geheel kan wegnemen, uitdrukkelijk de (aanvullende) werking van art. 1401 uitsluit~'.
5.

De aard van het octrooirecht

Bij de vra~of art. 1401 ten aanzien van de aan de octrooihouder in art. 30
verleende rechten aanvullend
kan werken, verdient ook de aard van het octrooirecht
-- ---. enige aandacht. Daarbij valt onmiddellijk op, dat het octrooirecht een monopolie
verschaft ten aanzien van de meest wezenlijke waarde van produkten en werkwijzen. Die meest wezenlijke waarde ligt immers in de uitkomst die de geoctrooieerde
produkten en werkwijzen op het gebied van de nijverheid vormen. Het nut, de
bruikbaarheid, van een produkt of een werkwijze is het voorwerp van het monopolie. Niet alleen in het commerciële verkeer, doch ook voor de maatschappij in het
algemeen is dat juist bij produkten en werkwijzen essentieel.
Een auto wordt in de eerste plaats gekocht als vervoermiddel en als die functie niet
vervuld kan worden, zal de waarde in het economisch verkeer nihil zijn, hoe
aantrekkelijk het model en prestigieus het merk van die auto ook mag zijn.
Het basisoctrooi met betrekking tot de zeilplank~8 betekende een monopolie met
betrekking tot een gehele markt. Geen van de andere intellectuele eigendomsrechten kan dezelfde ingrijpende uitwerking op het economisch en maatschappelijk
verkeerhebben.
Het gevolg daarvan is tevens, dat door het octrooirecht de meest vergaande inbreuk
op het principe van de vrijheid van handel en bedrijf wordt gemaakt. Andere
industriële eigendomsrechten nemen die vr~heid niet zozeer weg, maar hebben
--veel meer tot.doel.die vrijheid te ordenén. Een belangrijk aspect dáarbij~(zowel bij
het merkenrecht, het modellenrecht als het handelsnaamrecht) is het voorkomen
van verwarring bij het publiek.
Het aspect van de bescherming van de - door inspanningen van de houder van het
recht verworven - goodwill is eerst later tot ontwikkeling gekomen en heeft veel
minder invloed op de vrijheid van handel en bedrijf. Zonder een gelijkend merk,
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model of handelnaam kan men nog altijd aan een produkt dezelfde (technische)
eigenschappen geven, eenzelfde soort produkt maken.
Deze overwegingen geven dan ook aanleiding om enige terughoudendheid te
betrachten bij het toelaten van de aanvullende werking van art. 1401 op het gebied
van het octrooirecht.
6.

Conclusies

a.

nationaal

In het licht van de (octrooivrije) geschiedenis die vooraf ging aan de Octrooiwet is
het begrijpelijk, dat de wetgever uitdrukkelijk heeft gekozen voor een subjectief
recht van de octrooihouder dat in artikel 30 limitatief wordt weergegeven. De
wetgever heeft daarbij de nadruk gelegd op de wenselijkheid van een preciese
afbakening in het belang van de vrijheid van handel en bedrijf.
De meerderheid van de schrijvers en de lagere (veelal oudere) jurisprudentie zijn
van mening, dat aan de duidelijke wil van de wetgever geen betekenis behoeft te
worden gehecht omdat de octrooiwetgeving dateert van vóór het arrest Cohen-Lindenbaum. Dit argument is niet sterk gebleken. Ook onder de in 1912 bestaande
opvatting over artikel 1401 had de wetgever een door de rechtspraak nader inhoudelijk te bepalen algemeen geformuleerd subjectief recht aan de octrooihouder kunnen verlenen. Schrijvers en lagere jurisprudentie kozen voor een aanvullende
werking, omdat daaraan in de praktijk behoefte bestond teneinde een behoorlijke
bescherming van de octrooihouder te waarborgen.
De H.R. heeft echter standvastig geweigerd die aanvullende werking te erkennen.
Slechts indien door bijzondere omstandigheden de octrooihouder de in art. 30 aan
hem -toegedachte rechten niet kan realiseren, is de H.R. bereid gebleken onder
strin~ente voorwaarden art. 1401 ondersteunend te laten werken. Deze omstandigheden en voorwaarden zijn van zodanige aard, dat zij vrijwel een beroep op
misbruik van bevoegdheid conform de huidige opvattingen rechtvaardigen89.
De van andere intellectuele eigendomsrechten afwijkende aard van het octrooirecht
zal zeker tot die weigering de aanvullende werking van art. 1401 te erkennen
hebben bijgedragen.
Een en ander heeft - wellicht - tot gevolg gehad, dat het leerstuk van de indirekte
octrooiinbreuk nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen. In ieder geval is het
opvallend, dat op dat gebied zo weinig - ook lagere - jurisprudentie nà 1949 is te
vinden.
Het gemis aan bescherming tegen indirekte inbreuk werd deels gecompenseerd
doordat de wetgever, de Hoge Raad en ook de Octrooiraad op andere gebieden veel
minder terughoudend zijn geweest. Daarbij kan onder meer worden gewezen op
het navolgende:
In de eerste plaats is de opsomming in art. 30 van de aan de octrooihouder
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voorbehouden handelingen zeer uitvoerig9". Zij is bij de wetswijzigingen van
197791 en 19879- bovendien nog uitgebreid.
In de tw, eede laats hebbe,,,~
r ~~.g~7.ien~at met betrekking tot de handhaving van de
in art. 3Óv
ende rechten art. 1401 wel aanvullendten opzichte van art. 43 werkt.
In de derde plaats.heeft de H.R. een ruime uitleg van octrooien gesanctioneerd.
Daarbij heeft de H.R. geaccepteerd dat ook (direkte) octrooiinbreuk kan worden
gemaakt door het in het verkeer brengen van onvolledige geoctrooieerde combinaties en zelfs onderdelen, hetgeen de behoefte aan de mogelijkheid indirekte inbreuk
te vervolgen doet afnemen.
In de yierde laats~n de in art. 30 opgesomde handelingen altijd ruim ge'interpreteerd. Hoewel bijvoorbeeld uit de wetsgeschiedenis blijkt dat invceren op zichzelf
buiten het bereik van art. 30 valtv3 heeft de HR als „in het verkeer brengen" in de zin
van art. 30 beschouwd het door een buitenlander verzenden van gcederen naar een
Nederlandse afnemer waarbij gebruik wordt gemaakt van door die buitenlander
gekozen expediteurs. Daarbij werd niet van belang geacht op welk moment de
afnemer de eigendom verkrijgt en voor wiens rekening en risico het vervoer
plaatsvindt~ y`.
Ten slotte is de Octrooiraad bereid gebleken voor een middel, dat geschikt is voor
hét gebruik in een geoctróoiéërdë werkwijze, in de vorm van een onderconclusie
beschern~ing te verlenen~.
Men vraagt zich af of niet met elkaar in tegenspraak is het geven van een ruime
interpretatie aan de tekst van het octrooíschrift en aan de in art. 30 aan de
octrooihouder voorbehouden handelingen enerzijds en anderzijds het standvastig
weigeren van iedere aanvullende werking van art. 140197.
Wellicht moet het antwoord zijn, dat een ruime interpretatie volledig in overeenstemming is met ónze traditie van een niet zozeer letterlijke als wel een zinvolle
uitleg van de wet. Bovendien is een ruime interpretatie ook in overeenstemming te
brengen met de wens van de wetgever, te weten het - in de Octrooiwet - geven van
een behoorlíjke bescherming aan de octrooihouder, zonder afbreuk te doen aan de
vrijheid van handel en bedrijf.
De grens za] gezien de aard van het octrooirecht en de bedoeling van de wetgever
echter bij die ruime interpretatie getrokken moeten worden, omdat vrijheid van
handel en bedrijf en rechtzekerheid dat eisen.
Indien op grond van art. 1401 een actie mogelijk is tegen de grondstoffenleverancier die grondstoffen levert, die zowel inbreukmakend als niet inbreukmakend
kunnen wordén gebruikt, tegen de drukker die een gébruiksaanwijzing voor een
inbreukmakende werkwijze drukt of tegen de reparateur die een inbreukmakend
produkt repareert, zal dat tot een te grote onzekerheid leiden en komt de vri1heid
van beroep en bedrijf op een ongerechtvaardigde wijze in het nauw.
Tuch kan men zich afvragen of daarmede die grens niet op een onjuiste plaats
getrokken is en of het niet bevredigender geweest zou zijn, indien de Hoge Raad in
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navolging van de Duitse jurisprudentie, tot het toelaten van een (ruimere) aanvullende werkin~van art. 1401 was gekomen. Dit had mijns inziens niet tot een andere
rechtspraak dienen te leiden terzake van de vraag of vóór de openbaarmaking in het
verkeer gebrachte geoctrooieerde produkten na de verlening van het octrooi aan het
monopolie van de houder kunnen worden onderworpen. Hoe onbevredigend de
desbetreffende regel ook moge zijn, „Sinn und Zweck" van de Octrooiwet laten
hier geen andere keuze. Hetzelfde geldt voor de uitspraak inzake Pfizer- Pharmon.
Die uitspraak is overigens minder onbevredigend. Pfizer had door tijdig octrooi
aan te vragen de door haar gewenste bescherming immers kunnen verkrijgen.
Anders ligt het echter in typische gevallen van indirekte octrooiinbreuk. Met name
-~-in gevallen waar een bepaald middel
of onderdeel aÍ~en ma~r gebruikt kan worden
vooréen geóctrooí
-- eéri~e werkw ~3ze ajfëe~eoctrooieerd voortbrengsel, is het
st~Ten
~-án
v deéis van „bépaaÍdeli~k weten" veel te streng. Een verbodsactie dient in
~ zo gvá7;evénais in hét gèval van direkte inbreuk, zonder meer mogèlijk te zijn.
Mën kán niet viilh~~uden dat de vrijheid van handel en bedrijf~ daardoor in de knel
kómi.Tndien irïen in dergelijke gevallen de situatie voordat de uitvinding gedaan
wérd vergelijkt met de situatie die ontstaat na de uitvinding, heeft een verbod tot
verkoop van bedoelde middelen of onderdelen geen enkele belemmering van de
vrijheid van handel en bedrijf ten gevolge. Het in die gevallen star vasthouden aan
het door de wetgever gewilde systeem lijkt niet noodzakelijk, omdat het door de
wetgever met dat systeem beoogde doel niet in gevaar komt.
Zelfs echter in Qevallen waar middelen en onderdelen ook op niet inbreukmakende
wijze kunnen worden gebruikt, heeft met name de Duitse rechtspraak getoond dat
een-genuanceerde aanpak (bijvoorbeeld in de vorm van aangepaste verboden)
mogelijk is, die de octrooihouder meer bescherming geeft en toch de vrijheid van
handel en bedrijf níet in gevaar brengt9R
--Evenals
tot de:~octrooiwet, hebben inmiddels de internatio- --in 1912
-- met betrekking
nale ontwikkelingen de Néderlandse-qr~o~iwëig~vér èrtoe gedwongen éen wettelijke regeling aangaande indirekte oc[rooiinbreuk voor [e stellen9`'. Het daartoe
voorgestelde artikel 44A zal hierna nog worden besproken'~.
Bij de behandeling van art. 44A zal nog blijken, dat het voorgestelde artikel slechts
een deel van de niet in art. 30 geregelde gevallen van aantasting van de rechten van
de octrooihouder bestrijkt.
[n zoverre blijft derhalve het voorgaande met betrekking tot de aanvullende werkirig van art.
1 re evant. Dat geldt met namè-met betrekkin~ tot repareren.
Rèparereri ~ls werkwi~ze)-valt ninimer on~èr art. 4~Ë1~~~ De~onclusie op,grond
van dit hoofdstuk moet derhalve zijn, dat gezien de opvatting van de H.R. omtrent
de aànvullëndéwerl~in~; fièt ge~end
recht geácht mbët
worden aanvullende wer~.
-king terzake van dèin art 30 op~èsomde handelingen niet te kennen en dat
derhalvè tegen repareren niet zaÍkunnen worden opgetreden met een beroep op art.
140 L
-Wij hebben reeds gezien dat de door de octrooiwetgever beoogde vrijheid van
handel en bedrijf zo'n stringente afwijzing niet in alle gevallen lijkt te rechtvaardigen.
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In hoofdstuk IX zal aan de orde komen welke invloed de invoering van art. 44A op
de mogelijkheid van aanvullende werking heeft.
b. rechtsvergelijkend
Een gebruikelijke indeling van de besproken landen is aan de ene kant Engeland en
de Verenigde Staten, die een beperkte meer letterlijke uitleg van octrooien voorstaan, octrooien die overigens in het algemeen vrij gemakkelijk worden verleend,
en aan de andere kant Nederland en Duitsland, die een ruimere, op de uitvindingsgedachte gebaseerde uitleg voorstaan, doch waar octrooien moeilijker te verkrijgen
zijn.
Men zou op basis van die indeling verwachten, dat Engeland en de Verenigde
Staten de rechten van de octrooihouder niet buiten de octrooiwet om tegen aantastin~ beschermen en Duitsland en Nederland wel. Zoals wij zagen is de werkelijkheid anders.
Engeland en Nederland kenden tot de aanpassing (in 1977 resp. 1987) geen (in
ieder geval geen effectieve) bescherniing tegen indirekte inbreuk. In Engeland was
dit niet zozeer te wijten aan het niet erkennen van een aanvullende werking van de
common law als wel aan het feit dat deze aanvullende werking te kort schoot en
Engelse rechters niet bereid waren leemtes in wetten aan te vullen door rechtersrecht.
In Nederland zou de aanvullende werking van art. 1401 na 1919 zeker toereikend
zijn geweest10z om indirekte octrooiinbreuk (en andere vormen van benadeling van
de rechten van de octrooihouder) te bestrijden, doch de nadruk van de wetgever op
de vrijheid van handel en bedrijf beïnvloedde de H.R. zodanig, dat hij weigerachtig
is gebleven die aanvullende werking te erkennen. Een en ander ondanks het feit
dat, in tegenstelling tot de Engelse rechtspraak, op andere gebieden de Nederlandse
rechter stellig oog heeft voor de belangen van de octrooihouder.
De Verenigde Staten en Duitsland erkenden de aanvullende werking van het
gemene recht, doch deze gaf onvoldoende grondslag voor het bestrijden van
indirekte octrooiinbreuk. In beide landen greep de rechter in. De ontwikkeling (het
rechtersrecht), die men in Engeland zou verwachten treft men derhalve in Duitsland
aan!
In Engeland werd de behoefte van een aanvullende bescherming - kennelijk sterker gevoeld dan in Nederland en de Banks Committee kwam dan ook met
voorstellen voor een wettelijke regeling. In Nederland hebben enkele (oudere)
schrijvers wel gesuggereerd om tot een wettelijke regeling te komen, maar kennelijk - was de behoefte niet groot. Een en ander is wellicht te verklaren
doordat de op andere gebieden ruime opvattingen van de Nederlandse rechter de
wenselijkheid van een wettelijke regeling minder dringend maakten. Bovendien
heeft de H.R. een ondersteunende werking in bepaalde gevallen erkend en heeft de
lagere rechtspraak van veelal ruimere opvattingen dan de H.R. blijk gegeven. Een
en ander zal hierna in hoofdstuk VII en VIII nog blijken.
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NOTEti
I. Verkade (1986), p. 30, deelt het algemene vraagstuk in zes deelvragen in. Een daarvan (en wel c)
heeft betrekking op de hier aan de orde gestelde vraag. De andere vijf deelvragen komen hier
derhalve niet aan de orde. De vraag in hoeverre het hct gemene recht bescherming kan bieden voor
prestaties die niet door ecn intellectueel eigendomsrecht worden beschermd kwam aan de orde in
HR 27-6-1986, BIE 1986, p. 280, NJ 1987, no. 191, v.N.H.; BIE 1986, p. 280 (Decca). Het gaat
daar derhalve onder meer om de hier niet aan de orde zijnde vraag in hceverre de niet-octrcwihouder
voor bepaalde (technische) prestaties bescherming op grond van art. 1401 kan verkrijgen. Evenmin
wordt veel aandacht besteed aan de vraag of de octrooihouder zich, naast de rechtsmiddelen
opgesomd in de octrooiwet (art. 43 octrooiwet), bij de handhaving van de aan hem in de octrooiwet
verleende rechten kan berocpen op art. 1401. In het algemeen wordt - mijns inziens terecht aangenomen dat zo'n bercxp mogelijk is tenzij art. 43 (bijvcwrbeeld voor het verkrijgen van
schadevergoeding) strengere eisen stelt.
2. Boukema (1966).
3. HR 31-I-1919, NJ 1919, p. 161; W 10365 (co~rectie in W 10368).
4. Zie bijv. Drucker (1924), p. 322; v. Wageningen (1940), p. 35.
5. HR 10-6-1910, W9038 (Zutphense Juffrouw).
6. Deze laatste categorie was uitdrukkelijk erkend door de H.R. in 1883, derhalve ruim voor het in
werking treden van de Octrooiwet (HR 6-4-1883, W4901).
7. R.M. 1887, p. 373.
8. Drucker (1924), p. 45.
9. Moorrees (1912), p. 136, I 37.
]0. Van Manen, (1987), onderscheidt de periode I883-1919 als aparte periode, waarin de inbreuk op
het subjectief recht als onrechtmatigheidscategorie werd tcegevcegd aan de categorie „het handelen
in strijd met des daders rechtsplicht".
11. art.6.3.1.1,2NBW.
12. Art. 45 Octrooiwet luidt
„1. Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op het recht van de octrooihouder door het verrichten van een
der in artikel 30, eerste lid, genoemde handelingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie maanden of geldbcete van ten hoogste vijftienhonderd gulden.
2. Indien tijdens het plegen van het strafbaar feit nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een
vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijk feit onherrcepelijk is geworden, worden de
in het vorige Iid vermelde maxima verdubbeld.
3. Bij veroordeling kan door de rechter de openbaarmaking zijner uitspraak worden gelast.
4. Indien voorwerpen zijn verbeurd verklaazd, kunnen de rechthebbenden op het octrooi, indien zij
zich binnen acht dagen, nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, daartce ter griffie
aanmelden, vorderen, dat die voorwerpen hun worden afgegeven.
5. De strafbare feiten in dit artikel bedoeld, worden beschouwd als misdrijven."
13. De civielrechtelijke rechtsmiddelen om tegen octrooiinbreuk op te treden worden in art. 43
vermeld.
14. Moorrees' opmerking is wel van belang voor het begrip vervaardigen in de zin van art. 30. Anders
dan de opvatting in Duitsland is daar eerst sprake van „indien het wezen van de inbreuk kennelijk
geworden is".
I5. Vergelijk Martens, no. 20 onder 2.
16. Martens t.a.p.
17. HR 25-5-1928 NJ 1928, p. 1688, E.M.M., W 11885.
I8. Moorrees (1912), p. 225.
19. Moorrees (1912), p. 228.
20. De overeenkomstige bepaling in de Duitse Octrooiwet (~142) is wel een klachtdelict. De V.S. en
Engeland kennen geen strafrechtelijke bepaling.
2 L De laatste 30 jaar zijn - voorzover ik heb kunnen nagaan - geen uitspraken gepubliceerd waarbij
een veroordeling op grond van artikel 45 is uitgesproken.
22. In dit verband zij verwezen naar Duitsland, dat zoals hiervoor besproken (p. I 13) een geschreven
civielrechtelijke norm kent (art. 830 lid 2 B.G.B.) die het uitlokken van en medeplichtigheid aan
onrechtmatige daden onrechtmatig verklaart. In Duitsland bestaat over de tcepasselijkheid van dit
artikel terzake van octraiiinbreuk geen verschil van mening, doch door de strenge voorwaarden
heeft het slechts een zeer geringe (direkte) betekenis.
23. Voor een uitgebreide litteratuur opgave Martens, no. 9, 1 I, 12, 13.
24. Het is opvallend te zien dat vanaf de dertigerjaren door de lagere rechtspraak veelal de aanvullende
werking van artikel 1401 met betrekking tot de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen
wordt aanvaard.
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Aanvullende werking werd onder meer aangenomen in:
Rb. Den Haag, 4-12-1934, BIE 1935, 44
Rb. Amsterdam, 26-4-1935, BIE 1935, 86
Hof Den Haag. 13-6-1935, B[E 1935, 97
Rb. Utrecht, 21-t-1935, Nl 1935, 1238
Rb. Almelo.6-1-1937, B[E 1937, 79
Rb. Den Haag, 28-11-1939, BIE 1940, 41
Hof Den Haag, 4-1 I-1940, BIE 1941,2 NJ 1940 no. 1049
Hof Leeuwarden, ]0-1-1940, B[E 1940, p. IS
Rb. Den Haag, 18-2-1941, BIE 1941, p. 89 NJ 1941.
no. 487
Rb. Rotterdam, 26-3-1947, BIE 1948, p. 87 NJ 1948 no. 73
Pres.Rb. Rcermond, 21-3-1972. BIE 1972, p. 147
Pres.Rb. Leeuwarden, 16-4-1982, BIE 1983, p. 201
Pres.Rb. Rotterdam, 4-11-1986, NJ 1987, no. 820
Geen aanvullende werking werd onder meer aangenomen in:
Rb. Den Haag, I7-I I-1931, BIE 1934 p. 143
Pres. Rb. Rotterdam, 3-2-1938, BIE 1939, p. 92
Rb. Arnhem, 9-I I-1939, BIE 194(l, p. 40
Rb. Rotterdam, 19-I-1940, B[E 1940, p. 46 NJ 1940 no. 476
Rb. Amsterdam, 27-3-1940, BIE 1940, p. 100
Pres. Rechtbank Utrecht, I-10-1986, [ER 1986, p. 118.
Na het arrest StaatlBonda wordt als vereiste meestal wel gesteld, dat gedaagde bepaaldelíjk weet
dat zijn handelingen octrooiinbreuk ten gevolge hebben. In de meeste gevallen blijkt dit bewijs te
zwaar. Men vergelijke bijvoorbceld:
Hof Den Haag 21-3-1951, B[E 1951, p. I 10, N] 1952, no. 387
Hof Amhem, 19-10-1966 BIE 1969, 77 N1 1968 no. 24
Hof Arnhem, 22-I I-1967 BIE 1969 p. 74
Hof Amsterdam, 2-I I-1967 BIE 1970, p. 164
Hof Amsterdam, 4-I I-1971 BIE 1973, p. 81.
25. Staat-Bonda, HR 18-2-1949, BIE 1949, p. 42 v.d.M.; NJ 1949 no. 357 Ph.A.N.H.
26. Drucker (1924), p. 322.
27. Drucker (1924), p. 308.
28. Van Wageningen (1941), p. 35.
29. Kan (1932) komt enerzijds tot de conclusie dat de wetsgeschiedenis geen ruime interpretatie van
art. 30 toelaat, omdat de bedceling heeft voorgezeten de uitsluitende rech[en van de octrooihouder
limitatief op te sommen, anderzijds meent hij dat art. 1401 wel aanvullend kan werken. Een in het
licht van de wetsgeschiedenis nogal merkwaardige opvatting. Immers, de wetsgeschiedenis lijkt
niet een gebruikelijke (en zelfs ruime) interpretatie van de in art. 30 aan de octrooihouder
voorbehouden handelingen in de weg te staan, maar wel een ongelimiteerde uitbreiding van die
handelingen met een beroep op art. 1401.
30. NJV, 1941, [I, p.44.
31. Rb. Den Haag l7-I I-1931, BIE 1934, p. 143, B.M.T.
32. Telders (1946), p. 315.
33. Niet wordt vermeld HR 13-3-1942, NJ 1942, no. 389, BIE 1942, p. 85, dat veeleerde tegenovergestelde opvatting bevestigt.
34. Wolfsbergen (1946) p. 63.
35. De door Wolfsbergen voorgestelde (beperkte) aanvullende werking heeft ook geen praktisch effect
omdat ook op andere gebieden wetgever en rechtspraak zich minder terughoudend hebben opgesteld. Zie hierna p. 143, 144.
36. Op p. 65 in de vierde vcetnoot schrijft Wolfsbergen onder meer: „Soms wordt bepleit art. 30 O. W.
ruim te interpreteren, zodat daaronder rechtstreeks heel wat valt, dat thans als indirecte inbreuk met
1401 wordt bestreden; b.v. de jurisprudentie, geciteerd bij Pfeffer, bl. 294, en Beertnan, praeadvies
bl. 102 en H.N.J.V. 1941, [I, bl. 72. Men zal na het arrest van de H.R. geciteerd in ~ 9 noot 1 I
verplicht zijn, die weg te volgen".
37. Beerman (1941), p. 93.
38. Van Wageningen verwijst ín zijn prae-advies naar Bodenhausen in RM 1935, p. 18. Daaruit blijkt
echter nog niet, dat Bodenhausen een voorstander van de ruime leer is. Ter vergadering ondersteunt
Bodenhausen echter het standpunt van Van Wageningen en wijst hij de historische interpretatie af.
Ook Bodenhausen bercept zich daarbij op het feit dat ten tijde van de invcering van de OcVOOiwet
het arrest Cohen-Lindenbaum niet gewezen was.
39. Berlage (1942).
40. HR 13-3-1942, NJ 1942, no. 389, BIE 1942, p. 85.
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41. Buddingh de V~xigt (1943), p. 149.
42. In het desbetreffende artikel bespreekt Van Oven de prae-adviezen van Van Wageningen en
Beerman. Van Oven hangt nog zeer aan de regel dat de bijzondere wetten behoren te derogeren aan
de algemene regel cn hij merkt op „Speciale naast algemene middelen zonder derogatie te geven is
slechte wetgevingstechniek".
43. Rb. Dordrecht2-1-1935, W 12972; NJ 1935, 1238.
44. In Duitsland, waar de wet uitdrukkelijk bepaalt dat uok het in het verkeer brengen van een
werkwijze tot de aan de octruuihouder voorbehouden handelingen behoort, is met name vóór de
uitdrukkelijke aanvaarding van het leerstuk van de indirekte octrooiinbreuk het in het verkeer
brengen van het middel (doch wel tesamen met het recept) gezien als direkte octrooiinbreuk, te
weten als een in het verkeer brengen van de geoctruoieerde werkwijze. Vergelijk Reimer (1968), p.
367,368.
Deze (Duitse) bepaling is ouk overgenomen in art. 29 G.O.V. doch ook op dit punt heeft de
Nederlandse wetgever gemeend art. 29 G.O. V. niet te mceten volgen. Engeland heeft op dit punt
art. 29 G.O.V. wel gevolgd (section 60(2)(3)).
45. Vergelijk hiervoor p. 109.
46. Hof's-Hertogenbusch 18-12-1934, BIE 1935, p. 128, B.M.T., W 12897, NJ 1935, p. 1022.
47. Telders (1946), p. 316.
48. Ten tijde van het underhavige arrest was de verleningsprocedure nog geheim. Nu niet meer, zie: art.
22C, Octrooiwet.
49. VergelijkCohen-Lindenbaum HR 31-I-1919, NJ 1919, p. 161.
50. Dit zal bijvoorbeeld anders zijn indien de derde de eerdere onrechtmatige daad heeft uitgelokt.
S I. Zie hierna Hoofdstuk V III.
52. In gelijke zin: Berlage (1942). Het leerstuk van misbruik van bevoegdheid wordt in het N.B.W.
evenals onder het huidige recht gebaseerd op de maatschappelijke onzorgvuldigheid (vergelijk
Rodenburg 1985, p. 14). Aangezien de hier besproken aanvullende werking ook gebaseerd is op de
maatschappelijke unzorgvuldigheid kan men natuurlijk stellen dat het feit, dat de leer van misbruik
van bevoegdheid ook van toepassing is op de bevoegdheid van een ieder om de niet in art. 30
Octrouiwet gencemde handelingen te verrichten, een stap in de richting van het erkennen van de
aanvullende werking is. Het betreft daarbij echter een zelfs in de modeme opvatting omtrent
misbruik van bevcegdheid nogal extreem grensgeval met weinig of geen betekenis voor de praktijk
en van werkelijke aanvullende werking van art. 1401 kan dan ook niet worden gesproken (zie ook
hierna p. 179).
53. Wolfsbergen (1946), p. 63.
54. HR I3-3-1942, 1942, no. 389 (Philips-Hapé).
55. HR 14-2-1936, NJ 1936, no. 555 (Bakplaten).
56. zie hierboven p. 130 en p. 131.
57. Als de Staat derhalve niet zelf non-stolzout zou verkopen, dan lijkt de enige wijze van efficiënte
exploitatie het geven van een licentie aan een verkoper van non-stolzout met het recht om
sublicentie te verlenen aan diens afnemers en een royalty betaling berekend over de afgeleverde
hceveelheden non-stolzout. Vergelijk hiermee in de V.S. de beslissing Dawson v. Rohm 8c Haas
(hiervoor p. 76), waarin werd uitgemaakt dat zo'n exploitatie geen misbruik van octrooirecht
betekende. Men vergelijke daannee de Beschikking van de Commissie van 10-I-1979 inz. Vaessen-Moris, PB 1979 L 19 van 26- I-1979 p. 32.
58. „ondersteunende werking" geeft de bedoeling van de H. R. mijns inziens beter weer dan het gebruik
van de uitdrukking aanvullende werking. De H.R. beoogtjuist geen aanvulling van de rechten van
de octrooihuuder met andere rechten.
59. HR I-12-1950, NJ 1951, no. 20.
60. Een wens díe vervuld Iijkt te worden in art. 44A. Zie hierna hoofdstuk IX.
61. Daartegen verzet de wetsgeschiedenis zich ook niet en alle hedentendage gebruikelijke maatregelen
berusten op die aanvullende werking. Eerst in 1977 werd de verbodsactie in art. 43 lid 1 opgenomen. Enigszins onlogisch werden andere maatregelen, zoals het bevel tot het terughalen bij
afnemers van inbreukmakende produkten, tot het afgeven van een lijst met namen en adressen van
afnemers en tot vemietiging van inbreukmakende produkten, niet in art. 43 opgenomen.
62. Zoals wij hebben gezien overtuigt dit argument niet.
63. ]onker, (1965).
64. HR 13-3-1942, N! 1942, no. 389, BIE 1942, p. 85.
65. HR 18-2-1949, NJ 1949, no. 357, Ph.A.N.H., BIE 1949, p. 42, v.d.M.
66. Zie hiervoor p. 136.
67. Wichers Hoeth (1984), p. 32.
68. Boukema (1966), p. 142.
69. Van Nieuwenhoven Helbach (1983), p. 451.
70. HR 27-6-1986, NJ 1987, no. 191, v. N.H.
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71. Natuurlijk zal het ook kunnen voorkomen, dat het bestaan van een bijzondere wet veeleer meebrengt dat een niet onder die wet vallend handelen in strijd met art. 1401 dient te worden geacht.
Men denke bijvoorbeeld vóór de inwerkingtreding van de dienstmerk-bepalingen van de Benelux
Merkenwet aan de bescherming van dienstmerken op grond van art. 1401. Vergelijk Presiden[
,~
Haarlem 26-11-1984, lER 1985, p. 30, waarin het overeenstemmingscriterium uit art. 13A
B.M.W. werd tcegepast voor de beantwoording van de vraag of het gebruik van een jonger
dienstmerk onrechtmatig is jegens de gebruiker van een ouder dienstmerk.
72. Verkade (1986), p. 30.
73. Maeyer, Hermesdorfbundel, p. 222.
74. Men vergelijke de Duitse .,Sinn und Zweck" opvatting die daarmede overeen lijkt te komen.
Hiervoor p. 67.
75. In de Verenigde Staten was voor doxycycline wel octrooi aangevraagd en verkregen.
76. Het methacycline diende als uitgangstof voor de werkwijze die leidde tot doxycycline.
77. Te weten de werkwijzen die leidden tot de geoctrooieerde tussenprodukten met als laatste de
werkwijze die leidde tot methacycline.
78. In dit verband is interessant, dat daaronder ook vallen produkten die zonder dat octrooiinbreuk
gepleegd is - bijvoorbeeld omdat de werkwijze in een octrooivrij land is uitgevcerd-, het resultaat
zijn van de in het octrooi beschreven werkwijzen. Octrooirechtelijk bezien merkwaardig maar
vanuit het oogpunt van deugdelijke bescherming gezien noodzakelijk.
79. In Duitsland zou de uitspraak dezelfde zijn geweest, maar in Engeland zou onder het vóór 1978
geldende recht Pfizer waarschijnlijk hebben gewonnen. Daar werd slechts van belang geacht of het
geoctrooieerde proces in een bepaalde fase was gebruikL Men vergelijke: Saccharin Corporation
Ltd. v. Anglo-Continental Chemical Works (1901) 17 R.P.C. 307. In de Verenigde Staten strekt
het octrooi voor een werkwijze zich niet uit tot het resultaat van die werkwijze.
80. Zie omtrent deze problematiek nader Hoofdstuk X.
81. In hoofdstuk Vlt onder 3 sub c, zal uit enige voorbeelden blijken dat de lagere rechtspraak mijns
inziens geneigd is tot een ruimere tcepassing van art. 1401. Zie ook hiervoor noot 24.
~ 82. Verkade (1986), p. 30, behandelt deze vraag onder c. (p. 35).
83. Martens, no. 10 sub 3; het uitlokken van merkinbreuk werd onder de BMW bijvoorbeeld onrechtmatig geacht door Hof Amhem, 5 juni 1978, BIE 1979, p. 143.
84. Vergelijk Martens, no. 16 sub 2. Van Nieuwenhoven Helbach, (1983), p. 454, komt tot een
ontkennende beantwoording. Hetzelfde geldt voor Verkade (1986), p. 40 (die overigens de
StaadBonda-exceptie ook hier in aanmerking komende gevallen van tcepassing acht).
Gielen (1983), p. 48, acht aanvullende werking van art. 1401 wel mogelijk ten aanzien van art. 80
lid 4 Zaaizaad- en Plantgcedwet. Dit artikel geeft een verbod tegen het gebruik van de ingeschreven
benaming of een daarmee overeenstemmend woord voor ander teeltmateriaal van hetzelfde of een
verwant cultuurgewas. Gielen acht op grond van art. 1401 ook het optreden tegen een jongere
handelsnaam mogelijk.
85. Verkade (1986), p. 40, 41.
86. Martens, no. IS sub 2.
Bcekman ( I977), p. 97.
87. De Auteurswet kan overigens (men denke bijvoorbeeld aan modellen van nijverheid) hetzelfde
effect hebben doch de categorie beschermde produkten is kleiner dan onder de BTMW.
88. Zo'n basisoctrooi heeft bestaan in Engeland, Duitsland, Australië, lapan, de Verenigde Staten en
bestaat nog (tot 1989) in Canada. Dat monopolie ging zover dat zonder tcestemming van de
octrooihouder gedurende de Olympische Spelen in Los Angeles de (nieuwe) olympische sport
plankzeilen niet kon worden beoefend.
89. Zie hierna p. 179.
90. De redactie van het artikel is overigens niet erg gelukkig geweest. Vergelijk de kritiek van
Moorrees (1912), p. 147. Bij de wetswijziging van 1977 is de redactie verbeterd.
91. Bij de wetswijziging van 1977 is naast een verbetering van de redactie ook „aanbieden" als
voorbehouden handeling in de wet opgenomen. Overigens lijkt ook dit weer tot misverstanden
aanleiding te geven. Van Nieuwenhoven Helbach 1 I983), p. 131, leest ín het gewijzigde artikel 30
kennelijk dat aanbieden in Nederland voor levering buiten Nederland octrooiinbreuk betekent. Die
opvatting is onjuist. Uit de redactie van het artikel blijkt dat er slechts sprake is van octrooiinbreuk
indien het aanbieden geschiedt voor levering in Nederland. Hetzelfde geldt voor het in voorraad
hebben. Een bedrijf in Nederland kan derhalve zonder octrooiinbreuk te plegen geoctrooieerde
produkten in het buitenland kopen, naar Nederland transporteren en voor de verkoop buiten
Nederland in Nederland in voorraad houden en aanbieden (bijvoorbeeld door het vanuit Nederland
verzenden van mailings aan potentiële buitenlandse afnemers c.q. het in Nederland vceren van
gesprekken waarbij de produkten worden aangeboden voor de levering in het buitenland).
92. „Invoeren" is conform art. 29 G.O. V. in de wet opgenomen.
93. Moorrees (1912), p. 277.
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94.
95.

HR I-5-1964, N] 1964, 494, B[E 1964, 141.
Moorrees (1912), p. 269, verdedigt die ruime uitleg reeds. Hij ziet c~ok ruilen, schenken en het
Iegateren als .,verkopen" c.q. .,in het verkeer brengen".
96. Een eerste voorbeeld vindt men in Afd. van Bercep 21-7-1943, BIE 1944 p. 10, v.d.M.
Reeds Telders (1946), p. 298, toonde aan dat een en ander onjuist is. Er is mijns inziens geen
sprake van een octrooirechtelijk nieuw voortbrengsel door aan een bekend voortbrengsel de
woorden "bestemd c.q. geschikt voor een nieuwe werkwijze" tce te voegen.
97. Van Wageningen (1941) meent uit die ruime interpretatie juist de conclusic te mceten trekken dat
de aanvullende werking van art. 1401 moet worden toegelaten.
98. Zie hiervoor p. 69.
99. Wetsontwerp 19131 (R1295) art. 44A.
100. Zie hoofdstuk IX.
I O I. In bepaalde gevallen zal art. 44A wel 1 indirekte) betekenis hebben voor de vraag of de octrooihouder zich tegen repazeren kan verzetten. Zie hieromtrent hoofdstuk IX.
102. In het mededingingsrecht werd het uitlokken van een onrechtmatige daad al vrceg beschouwd als
een onrechtmatige daad: HR 29-I I-1929, NJ 1930, p. 293. E.M.M., W 12101.
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VII.

L

INDIREKTE OCTROOIINBREUK;
ONDERDELEN

Inleiding

In de inleiding is reeds gewezen op het belang voor het gekozen onderwerp van de
vraag of de octrooihouder zich kan verzeiten tegen het verhandelen van onderdelen.
Voor de reparatie van (geoctrooieerde) produkten zijn nieuwe onderdelen in vele
gevallen immers onontbeerlijk.
Evenals bij de behandeling van het Duitse recht zal derhalve aan de jurisprudentie
terzake van onderdelen aparte aandacht worden besteed.
Het hoofdstuk zal worden begonnen met een enkele opmerking over de jurisprudentie op het gebied van de indirekte octrooiinbreuk voorzover deze geen betrekking heeft op de levering van onderdelen voor een geoctrooieerde combinatie.
2.

Indirekte Octrooiinbreuk

In het vorige hoofdstuk constateerden wij, dat de H.R. slechts in zeer bijzondere
gevallen een ondersteunende werking van art. 1401 erkent. Toch zijn enige uitspraken in Nederland op het gebied van de indirekte octrooiinbreuk aan te wijzen. Dit
is het gevolg van het feit, dat de lagere rechters zich niet altijd bij de enge opvatting
van de Hoge Raad hebben aangesloten. Hierna zullen enige uitspraken aan de orde
komen waarin het ging om het ter beschikking stellen van grondstoffen of apparatuur voor het uitvoeren van een geoctrooieerde werkwijze of om het bemiddelen bij
het in het verkeer brengen van inbreukmakende produkten. De jurisprudentie in de
periode vóór StaabBonda was verdeeld en uitspraken waarin indirekte octrooiinbreuk werd aangenomen zijn niet altijd helder gemotiveerd'. Het is interessanter te
zien hoe de jurisprudentie reageerde na het arrest StaaUBonda.
Hof Arnhem 19-10-1966, NJ 1968, no. 24 (Domenico-Fomento I)
Hof Arnhem 22-I1-1967, BIE 1969, p. 74 (Domenieo-Fomento II)
In deze arresten besliste het Hof, dat bemiddeling bij een transactie die leidt tot het
in het verkeer brengen van octrooiinbreukmakende produkten, onrechtmatig is,
indien de bemiddelaar ten tijde van bemiddeling weet dat octrooiinbreuk zal
worden gepleegd.
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Hof Amsterdam 2-Il -1967, BIE 1970, p. 164 (Parke Davis- Marsing)
Het Hof besliste dat het doorgeven van orders voor octrooiinbreukmakende produkten onrechtmatig is indien er sprake is van een bepaaldelijk weten dat octrooiinbreuk wordt gepleegd.
HofAmsterdam 4-11-1971 BIE I973 p. 81 (Kerkhoff-Quod Bonum)
Het Hof besliste in deze uitspraak, dat de verkoop van grondstoffen die geschikt
zijn voor het gebruik voor een geoctrooieerde werkwijze, niet onrechtmatig is.
Conclusie
In alle vier genoemde uitspraken werd de vordering van de octrooihouder afgewezen, waarbij men zich bovendien kan afvragen of in het licht van StaaUBonda het
door het Hof Arnhem gestelde vereiste van wetenschap wel voldoende is om
onrechtmatigheid aan te nemen.
Bij juiste toepassing van StaatlBonda zal het verlenen van bemiddeling een actie uit
art. 1401 vrijwel nooit rechtvaardigen. In geen van de berechte gevallen betrof het
een situatie waar door bijzondere omstandigheden de octrooihouder de in art. 30
R.O.W. aan hem tcegedachte rechten niet kon verwezenlijken~.
Zoals in het vorige hoofdstuk al opgemerkt met betrekking tot de levering van
middelen die slechts gebruikt kunnen worden voor een geoctrooieerde werkwijze,
geldt overigens ook hier, dat niet gced valt in te zien waarom het belang van de
vrijheid van bercep en bedrijf inee zou moeten brengen, dat de bemiddeling terzake
van het in het verkeer brengen van inbreukmakende produkten niet kan worden
verboden. Voordat de uitvinding werd gedaan bestond immers geen handel (en
derhalve ook geen bemiddeling) in dergelijke produkten.
Indien de bemiddelaar weet of gezien de omstandigheden behoort te weten, dat zijn
bemiddeling betrekking heeft op inbreukmakende produkten en die bemiddeling
direkte octrooiinbreuk tot gevolg heeft, valt niet in te zien waarom een actie uit art.
1401 niet gerechtvaardigd zou zijn'.
3.

Onderdelen

a. Inleiding
Zoals reeds opgemerkt, verdient de jurisprudentie met betrekking tot onderdelen,
evenals in Duitsland aparte aandacht. Anders dan in de Verenigde Staten en
Engeland heeft de ruime uitle~g bi~ ons van de in art. 30 omschreven handelingen en
van octrooien geleid tot (enigej bescherm'íri~ van-onderdélen, ook wanneer voor
deze onderdc;len zell gecn octrooi is verleend.
Bovendien is de lagere rechtspraak soms bereid gebleken art. 1401 aanvullend te
laten werken.

De te behandelen jurisprudentie wordt ingedeeld in de periode vóór en de periode
ná Staat-Bonda.
b.
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Jurisprudentie vóór Staat-Bonda

aa. Algemeen
De bloeiperiode van de jurisprudentie met betrekking tot het verhandelen van
onderdelen heeft gelegen in de periode van 1930 tot 1945 toen Philips haar
octrooien met betrekking tot radio-ontvangtoestellen verdedigde.
Een radio-ontvangtoestel bestond uit een combinatie van onderdelen en kon in
elkaar worden gezet door een leek (particuliere afnemer).
De problematiek was vergelijkbaar met de situatie in Duitsland in de periode
1980-1987 met betrekking tot het octrooi terzake van de tuigage voor de zeilplank.
Ook daar betrof het een combinatie van vier onderdelen die door de eindgebruiker
werd tot stand gebracht. Het enige verschil met de radio-ontvangtoestellen was, dat
bij de zeilplank de handelaar de assemblage niet eens kon verrichten, omdat de
combinatie altijd in onderdelen moet worden verkocht teneinde vervoer mogelijk
te maken.
De radiohandelaren konden het radio-ontvangtoestel natuurlijk wel zelf assembleren, maar er was geen twijfel mogelijk, dat er bij verkoop dan sprake van octrooiinbreuk zou zijn. Vandaar dat radiohandelaren aanvankelijk bouwdozen met alle
benodigde onderdelen verkochten. In het algemeen gaf een bijgevoegde handleiding aan hoe uit de onderdelen het radiotoestel moest worden gebouwd. A1 gauw
werden de radiohandelaren ech[er slimmer en verkochten zij niet alle onderdelen of
niet alle onderdelen tegelijkertijd etc. Dezelfde vindingrijkheid toonden de Duitse
surfliandelaren vijftig jaar later'.
bb. ruime uitleg vc~n ~u-t. 30 Octrooiwet
De meeste uitspraken over de vraag of het verkopen van al dan niet- volledige
stellen
onderdelen
berusten op een ruime uitl~an het
- - betekent,
----.-- octrootinbreuk
- begrip.uin het verkeer brengen" van art, 3~ en van cíe inhoud ~n he[ octrooi.
Die ruime uitleg werd door de HR al in 1930 gesanctioneerd in een zaak waarin het
niet over een radio-ontvangtoestel ging, doch wel om een octrooi van Philips. Deze
uitspraak werd gevolgd door tal van beslissingen van lagere rechters, waarbij op
grond van deze ruime uitleg octrooiinbreuk werd aangenomen. Enkele van die
uitspraken worden na genoemde uitspraak van de H.R. besproken.
HR 20-6--1930, NJ 1,930, p. 1217, W 12147 (Philips-Tasseron).
In áeze.-zaa1~ ktvaru n~ast.enkele andere vragen, de kwestie aan de ordé of de
levering van lampen zonder batterij (terwijl de batterij dee) uitmaakte van de
geoctrooieerde combinatie) inbreuk op het octrooi voor de combinatie maakte.
De H.R. overwoog:
„dat echter terecht het Hof het standpunt heeft ingenomen, dat het aankomt op dat,
waarin naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat;
dat hieruit volgt, dat, indien inderdaad de door Tasseron in zijn bedrijf hier te lande
in het verkeer gebrachte lampen een toepassing van het essentieele kenmerk der
onder No. 10155 geoctrooieerde uitvinding bevatten, dit in het verkeer brengen der
lampen inbreuk op het octrooi maakt en die inbreuk niet eerst begint bij het in
gebruik stellen van de lampen overeenkomstig haar bestemming.
',
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Indien derhalve het desbetreffende onderdeel (en hetzelfde zal ge~lden voor een
onvollédige set ondërd
elenj
het essentiële kenmerk van de uitvinding bevat is er
sprake van inbreuk. Het essentiële kenmerk is datgene, waarin naar het wezen der
zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. De H.R. erkent, dat de uitleg van een
combinatie-octrooi met zich mee kan brengen, dat ook het in het verkeer brengen
van één onderdeel direkte octrooiinbreuk betekent. Daarmede wordt derhalve de
mogelijkheid van Elementenschutz aanvaard.
Rechtbank Den Haag 23-5-1933, BIE 1933, p. 74, D. (PhilipsLoeb)
De Rechtbank besliste, dat het leveren van een compleet stel onderdelen, al of niet
met bouwtekening, octrooirechtelijk gelijk te stellen is aan het leveren van het
bedrijfsklare toestel, ook al zijn al die onderdelen op zichzelf genomen octrooivrij.
In de onderhavige beslissing oordeelde de Rechtbank ook, dat dit niet anders werd
door het weglaten van enige algemene verkrijgbare onderdelen.[n de noot onder
het vonnis verwijst Drucker naar rechtspraak in dezelfde zins 6
Hof Amsterdam 7-6- 1939, B[E 1939, p. I 12 (Radioko-Philips)
Hier ging het om de gelijktijdige levering van een aantal losse ( niet in een
bouwdoos verpakte) onderdelen, waarmee een radiotoestel kon worden gebouwd.
Gedaagde voerde als verweer dat er alleen sprake kan zijn van octrooiinbreuk,
indien de leverantie van deze onderdelen ( „het stel") op initiatief van de winkelier
geschiedt. [n deze zaak had Philips iemand gestuurd om te controleren of de
radiohandelaar het „stel" verkocht. Deze - door de radiohandelaren ongetwijfeld
als agent-provocateur beschouwde - medewerker van Philips had een lijst met (de
voor het bouwen van een radio benodigde) onderdelen overgelegd, die hem
vervolgens werden geleverd'.
Met betrekking tot de vraag of er sprake was van inbreuk overwoog het Hof:
"dat het Hof deze stelling niet als juist kan aanvaarden en bij de beantwoording van
de vraag of onderdeelen al of niet als „stel" zijn verkocht als maatstaf aanlegt of uit
de samenstelling van de lijst der gevraagde onderdelen blijkt, dat het den afnemer er
om te dcen is van die onderdeelen een volledig [cestel samen te stellen, zij het ook
met tcevceging van eenige elders algemeen verkrijgbare onderdeelen;
dat bij het aanleggen van dien maatstaf de aan getuige Moerel verkochte onderdeelen
niet anders dan als een „stel" kunnen worden beschouwd, aangezien de geleverde en
gevraagde onderdeelen juist de onderdeelen zijn, welke volgens het door appellanten
uitgegeven bouwschema noodig zijn voor de samenstelling van een zoogenaamd
„Layta-tcestel" waarmede inbreuk wordt gemaakt op de in het verbod gencemde
octrooien;
dat het Hof derhalve aanneemi, dat de bediende aan getuige Mcerel een „stel"
onderdeelen heeft verkocht, zoodat ook de laatste grief faalt en het aangevallen
vonnis in stand moet blijven; enz."

Rechtbank Rotterdam 24-5-1940, BIE 1941, p. 7(Philips-v.d.
Meys)
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Hier voerde de gedaagde terzake van testkopers het navolgende - originele verweer:
Ik maak geen inbreuk, aangezien de verkoop aan een door de octrooihouder
gezonden koper verkoop met toestemming van de octrooihouder betekent. Het
spreekt vanzelf' dat ook dit verweer werd verworpen. Zie in dit verband ook
President Rb. Rotterdam 2-12-1932, BIE 1933, p. 8:
Ook levering aan een licentiehouder is inbreuk.
President Rb. Den Haag 21-4-1939, BIE 1939, ]03 (PhilipsRed Star)
De fungerend President was Mr Van Wageningen (de latere schrijver van het
prae-advies voor de NJV 1941). Het resultaat was een zeer principiële beslissing.
Eerst werd overwogen:
„Overwegende dat het naar Ons voorlopig oordeel octrooirechtelijk geen verschil
maakt, of een toestel geheel gemonteerd wordt afgeleverd, dan wel in zoodanig
gedemonteerden toestand, da[ het door den gemiddelden radio-monteur bedrijfsklaar kan worden gemaakt;
da[ daarin ook geen verandering wordt gebracht doorda[ uit de zgn. bouwdoozen
zijn weggelaten een overal verkrijgbaar onderdeel als radio-lampen."

Vervolgens werd overwogen:
„Overwegende dat het Ons wenschelijk voorkomt, hier eerst na te gaan, tot hoever
de bescherming van een voortbrengsel-octrooi reikt;
dat hierboven - in aansluiting op eene sinds 1932 constante jurisprudentie - reeds
werd overwogen, dat inbreuk niet enkel kan worden gemaakt door een compleet
namaaksel, doch evenzeer door een bouwdoos, een volledig stel onderdeelen,
waaruit een bedrijfsklaar toestel gemakkelijk kan worden gemonteerd;
dat zich, sinds de bouwdoozen als inbreuk worden aangemerkt, het verschijnsel
voordoet, dat te koop worden aangeboden onvolledige stellen onderdeelen, combinaties van de voornaamste onderdeelen, in den handel wel `paketten' of `superpaketten' genaamd;
dat ook hier de octrooihouder bescherming zal vinden, zoo dikwijls beoogd wordt,
de wettelijke bescherming illusoir te maken;
dat mitsdien bij het in het verkeer brengen van onderdeelen, waaruit een namaaksel
kan worden gebouwd, onderzocht moet worden of de kennelijke bestemming dezer
onderdeelen is, dat zij (gecompleteerd met andere, gemakkelijk te verkrijgen onderdeelen) zullen worden gemonteerd tot een inbreuk makend toestel;
Overwegende dat gedaagden wel hebben opgeworpen, dat bij eene dergelijke ruime
bescherniing de handel in radio-onderdeelen onmogelijk wordt gemaakt, en uit het
oog wordt verloren, dat de bewuste onderdeelen ook voor geheel onschuldige
doeleinden gebruikt kunnen worden, doch een en ander ons minder juist voorkomt
dat immers, door den eisch te stellen, dat de onderdeelen kennelijk bestemd zijn
voor inbreuk, de bona fide handel in radio-onderdeelen geen hinder kan ondervinden, en het verhandelen van onderdeelen voor geoorloofde doeleinden geheel vrij
blijft."
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Deze beslissing gaat zeer ( en mijns inziens te) ver. Er is al sprake van direkte
octrooiinbreuk, indien onderdelen van een geoctrooieerde combinatie worden
verkocht die kennelijk bestemd zijn om in die combinatie te worden gebruikt. Niet
noodzakelijk is - blijkbaar - dat die onderdelen ook de uitvindingsgedachte
belichamen.
Het verweer dat de onderdelen ook niet-inbreukmakend konden worden gebruikt
werd - mijns inziens ten onrechte - verworpen.
Hof Amsterdam 2-1-1942, BIE 1942, p. 728 (Radioko-Philips)
In dit arrest werd eveneens het verweer, dat uit de geleverde onderdelen ook een
niet inbreukmakend tcestel kon worden gebouwd, verworpen. Waar het naar de
mening van het Hof en de rechtbank om gaat is wat de normale gang van zaken is.
Is de normale gang van zaken dat de onderdelen inbreukmakend worden gebruikt,
dan is er sprake van een direkte inbreuk.
Mijns inziens moet aan gedaagde worden toegegeven, dat het niet eenvoudig lijkt
te stellen, dat er reeds sprake is van direkte octrooiinbreuk (d.w.z. van een in het
verkeer brengen van het geoctrooieerd voortbrengsel), indien uit de desbetreffende
onderdelen ook een niet inbreukmakend voortbrengsel kan worden vervaardigd.
Bij deze en de hieraan voorgaande uitspraken kan men zich immers afvragen of het
„in het verkeer brengen" van art. 30 niet te ruim wordt geïnterpreteerd, indien
daaronder ook wordt gebracht het in het verkeer brengen van een groep onderdelen
die zowel octrooischendend als niet-octrooischendend kunnen worden gebruikt.
Voorwaarde voor het aannemen van direkte ocuooiinbreuk zal toch moeten zijn dat
het in het verkeer gebrachte onderdeel of de in het verkeer gebrachte groep
onderdelen de uitvindingsgedachte (grotendeels) belichamen.
Het belichamen van de uitvindingsgedachte kan mijns inziens niet worden afgeleid
uit het bestemd zijn voor inbreukmakend gebruik.
Het bestemd zijn voor inbreukmakend gebruik betekent immers nog geenszins dat
de uitvindingsgedachte wordt belichaamd. Daarvan is eerst sprake indien de
fysieke eigenschappen van het te beschermen onderdeel of groep onderdelen
zonder de aanwezigheid van de andere onderdelen de uitvindingsgedachte (van het
combinatie-octrooi) belichamen. Om in aanmerking te komen voor direkte bescherming zal ook noodzakelijk zijn dat het onderdeel of de groep onderdelen
nieuw waren op de dag van de aanvrage. Het belichamen van de uitvindingsgedachte betekent dat ook aan het inventiviteitsvereiste is voldaan910.
De problematiek van de voorgaande uitspraken dient veeleer met het leerstuk van
de indirekte inbreuk te worden opgelost. Het probleem daarbij was zowel in
Duitsland als in Nederland, dat de particuliere eindgebruiker, die het samenstellen
verricht, geen inbreuk maakt. Zelfs indien men een ruime aanvullende werking van
art. 1401 accepteert, zal dat derhalve geen oplossing geven, zolang voor het
vervolgen van de indirekte octrooiinbreuk als eis gesteld wordt, dat deze gevolgd
dient te worden door een direkte inbreuk. Artikel 44A Octrooiwet en ~ 10 Patentgesetz lossen deze problemen op, 9mdat h~t vereiste dat de indirekte inbreuk gevolgd
dient te worden door direkte inbreuk is komen te vervallen.
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cc.

Aanvullende werking van art. 1401

Rechtbank Amsterdam 26-4-1935, BIE 1935, p. 86 (PhilipsSchaaper)
In deze zaak vindt men een voorbeeld van een zeer ruime toepassing van art. 1401.
De Rechtbank overwoog, dat het in het verkeer brengen van het geheel van losse
onderdelen gelijk moet worden gesteld aan het in het verkeer brengen van het
bedrijfsklare produkt. Eveneens besliste de rechtbank, dat voor inbreuk reeds
voldoende is het in het verkeer brengen van die onderdelen waarin de uitvindingsgedachte is verwerkt. In zoverre ging het in deze zaak om de ruime (en mijns
inziens juiste) interpretatie van art. 30.
Mct betrekking tot het in het verkeer brengen van één los onderdeel overwoog de
Rechtbank:
„Overwegende dat hier wel geen sprake meer kan zijn van een geoctrooieerd
voorwerp in zijn geheel, zoodat hier ook geene directe schending aanwezig kan zijn
van een octrooi, maar hier toch eene onrechtmatige daad aanwezig is in den zin van
ongeoorloofde gedraging tegenover den rechthebbende op een octrooi, omdat zoodoende afbreuk wordt gedaan aan diens recht op het uitsluitend genot daarvan;"

Deze overweging erkent volledig de aanvullende werking van art. 1401. De
octrooihouder verkrijgt krachtens art. 1401 een monopolie met betrekking tot een
niet geoctrooieerd onderdeel.
Op grond van art. 1401 werd derhalve aan een onderdeel zelfstandige bescherming
verleend. Men kan deze bescherming vergelijken met de zelfstandige bescherming
welke in Duitsland vóór de Rigg-beslissing aan „erfindungsfunktionell individualisierte" onderdelen werd gegeven". In beide gevallen betreft het de bescherming
van niet zelfstandig geoctrooieerde onderdelen zonder dat vereist wordt, dat deze
de uitvindingsgedachte belichamen. Zo'n zelfstandige bescherming gaat mijns
inziens te ver en vormt een te grote inbreuk op de vrijheid van beroep en bedrijf. Zij
is dan ook terecht noch in Duitsland noch in Nederland geldend recht.
Zowel in Nederland als in Duitsland was - zoals hierboven reeds gesignaleerd - het
probleem, dat in gevallen als de onderhavige bescherming op grond van indirekte
inbreuk geen oplossing biedt, omdat de onderdelen aan particuliere eindgebruikers
worden geleverd die geen inbreuk maken.
In de V.S. , waar voor een actie op grond van indirekte inbreuk ook noodzakelijk is
dat de indirekte inbreuk gevolgd wordt door een direkte inbreuk, geeft dat geen
problemen, omdat ook de particuliere eindgebruiker octrooiinbreuk kan plegen.
dd.

Diversen

Hof Amsterdam 17-11-1943, BIE 1944, p. 125, NJ 1944~45 no.
571 (Philips-Radioko)
Het Hof besliste in deze zaak dat van het „in het verkeer brengen" van onderdelen
geen sprake is indien onderdelen aan een derde worden geleverd met de opdracht
uit die onderdelen radiotoesteJlen samen te stellen voor de leverancier.
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Het Hof overweegt
„dat de term: ' in het verkeer brengen van het voortbrengsel' in art. 30 der Octrooiwet
(... ) ziet op het brengen van het voortbrengsel in het handelsverkeer of onder publiek
en buiten dit begrip valt het door de bezitter tcevertrouwen van het voortbrengsel aan
een ander met de uitsluitende opdracht het te bewaren, te vervceren, te reparerenof
op enige wijze te bewerken, in alle welke gevallen het voortbrengsel treedt niet
buiten de uitsluitende beschikkingsbevcegdheid van den bezitter". (cursivering
Ho.)

Deze uitspraak is juist. Mijns inziens kan niet van in het verkeer brengen worden
gesproken indien niet de beschikkingsbevoegdheid aan een derde wordt overgedragen. Onder beschikkingsbevoegdheid dient niet alleen de bevoegdheid tot vervreemden doch ook tot doen gebruiken te worden gerekend''.
Daaronder valt derhalve niet het in bewaring geven" '~ en ook niet het in reparatie
geven. De bedoelinQ van die handelingen is niet gebruik of verder verkopen door
de bewaarnemer of de reparateur mogelijk te maken en daarmede zijn deze
handelingen octrooirechtelijk neutraal. Het geoctrooieerde voortbrengsel is daarmede niet tot het (handels)verkeer gaan behoren.
Met „gebruiken" wordt daarbij bedoeld gebruiken in de zin van art. 30 R.O.W.
Men kan natuurlijk stellen dat de bewaarnemer en de reparateur het geoctrooieerde
voortbrengsel „gebruiken" in de zin, dat zij daarmee bepaalde handelingen verrichten en met die handelingen commercieel voordeel behalen.
De bewaarnemer zal bijvoorbeeld de produkten in ontvangst moeten nemen en in
zijn pakhuis moeten opslaan en alle verdere noodzakelijke handelingen moeten
verrichten om voor de in bewaring gegeven produkten te zorgen15. De reparateur
zal handelingen met het produkt vetrichten die bij een reparatie gebruikelijk zijn.
Dit is echter geen „gebruiken" in de zin van art. 30 Octrooiwet. Daar is mijns
inziens eerst sprake van, indien het geoctrooieerde voortbrengsel gebruikt wordt in
overeenstemming. met de uitvindingsgedachte die in het voortbrengsel is belichaamd. Noch bij bewaarneming, noch bij reparatie is daar sprake van. Bij
reparatie zal het aangéleverde produkt veelal juist niet eens voor bovenbedoeld
gebruik geschikt zijn. Om die reden zijn bijvoorbeeld ook het in voorraad houden
en (na de wetswijziging van 1987) het invoeren op zichzelf geen octrooiinbreuk. Er
is, slechts sprake van octrooiinbreuk, indien het in voorraad houden c.q. het
invoeren geschiedt voor een octrooirechtelijk relevante handeling.
Het in voorraad.houden in Nederland voor aflevering in het buitenland is echter
geen octrooiinbreuk.
Uit een en ander volgt mijns inziens, dat het terugleveren door bewaarnemer of
reparateur aan degene die het geoctrooieerde produkt aan hem ter hand heeft
gesteld, evenmin als in het verkeer brengen c.q. afleveren kan worden gezien.
De beschikkingsbevoegdheid (waaronder bevoegdheid tot in gebruik geven) is
immers bij degene gebleven die het geoctrooieerde produkt in bewaring of reparatie
gaf. Er zal wel sprake zijn van een „in het verkeer brengen", indien het produkt dat
in bewaring of reparatie is gegeven aan een derde wordt verkocht en longa manu
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wordt geleverd. Hetzelfde geldt, indien bewaarnemer en reparateur de geoctrooieerde produkten verduisteren en zonder toestemming van de eigenaar de produkten
aan een derde leveren. In al die gevallen wordt aan een derde de mogelijkheid
gegeven om over het produkt te beschikken.
Tenslotte zij erop gewezen, dat in het geval van reparatie het terugleveren wel als
een in het verkeer brengen zal dienen te worden gezien, indien het repareren in feite
een vervaardigen is. [n zo'n geval wordt de uitvindingsgedachte opnieuw gerealiseerd en is er derhalve sprake van een octrooirechtelijk nieuw produkt. Het
desbetreffende produkt is - octrooirechtelijk gezien - dan niet meer het produkt
dat in reparatie is gegeven, maar een nieuw vervaardigd produkt en het overhandigen van het produkt aan degene die het oude (octrooirechtelijk niet meer bestaande)
produkt in reparatie heeft gegeven, is dan octrooirechtelijk gezien niets anders dan
de aflevering door een fabrikant van een produkt aan een afnemer. Er is in dat geval
derhalve sprake van „in het verkeer brengen".
[n de onderhavige zaak heeft het Hof te Amsterdam mijns inziens terecht beslist dat
het verschaffen van de onderdelen nog geen octrooiinbreuk is.
Het bedrijfsmatig in elkaar zetten van het radiotoestel is mijns inziens echter een
vervaardigen van de geoctrooieerde combinatie en het leveren van de radio aan de
leverancier van de onderdelen een „in het verkeer brengen".
c.

Jurisprudentie na StaatlBonda

President Rb. Roermond 21-3-1972, B[E 1972, p. 147 (v.d.
Lely- Veldkoning)
De President geeft hier blijk van een ruime opvatting met betrekking tot de
aanvullende werking van art. 1401. De President overweegt, dat met de verkoop
van een bepaald hulpstuk weliswaar geen direkte inbreuk wordt gepleegd (aangezien het slechts een klein onderdeel van het geoctrooieerde voortbrengsel uitmaakt). Hij acht de verkoop daarvan echter onrechtmatig, omdat het hulpstuk
alleen kan worden gebruikt in een geoctrooieerd voortbrengsel (kunstmeststrooier)
en gebruik van de aldus met het hulpstuk uitgeruste kunstmeststrooier octrooiinbreuk betekent.
De toepassing van art. 1401 lijkt hier ruimer dan op grond van het arrest Staat-Bonda gerèchtvàárcT-gd-isí
p~geén ënkele wiize wordt uít het vonnis duidelijk,
waarom de octrooihouder niet tegen direkte inbreuken kan optreden, terwijl dit
toch een van de door de H.R. in Staat-Bonda gestelde voorwaarden is voor een
actie op grond van art. 1401.
~
Commercieel was dat optreden natuurlijk niet aantrekkelijk voor de octrooihouder,
omdat hij dan actie moest ondernemen tegen de landbouwers (d.w.z. tegen potentiële afnemers), die het hulpstuk op inbreukmakende wijze gebruikten.
De President overweegt uitdrukkelijk, dat met het hulpstuk direkte inbreuk zal
wo~én gëmaakt en sfèlt derhalve als vereiste voor een actie op grond van art.
1401, dat de indirekte inbreuk door een direkte inbreuk wordt gevolgd. Toepassing
van - het voor 1-I-1981 geldende - Duitse recht en Amerikaanse recht zou in het
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onderhavige geval ook tot het aannemen van indirekte inbreuk hebben geleid,
waarbij ik ervan uitga dat, nu het hulpstukje alleen maar voor gebruik in de
geoctrooieerde combinatie geschikt was, dit ook „e~ndungsfunktionell individualisiert", respectievelijk „a material part of the invention" in de zin van ~ 271(c) van
de Amerikaanse Octrooiwet was.
De President verbiedt iedere verdere verkoop van hulpstukies. Zo'n verbod lijkt te
ruim. Het geeft de octrooihouder ook meteen een monopolie op de markt van
resérve-onderdelen. Indien de vervanging van een versleten hulpstuk van een met
toestemmin~~ van de octrooihouder in het verkeer gebrachte mestverspreider geen
octrooiinbreuk maakt, moet levering ten behoeve van die vervanging mogelijk
blijven.
HR 10-10-1975, BIE 1976, p. 87, NJ 1976, no. 232 L.W.H.
(Vulcanus-Raatjes)
De conclusie van het octrooi 123276 waar het in deze zaak om ging luidde:
„1. Kolk of dergelijk vast in de bodem ondersteund aansluitpunt, voor de afvoer
van regen- of afvalwater naar een riool of dergelijke verzamelleiding, waarbij een
aansluitbuis uit maatvast of niet-maatvast materiaal, zoals bijvoorbeeld gietijzer,
kunststof, gres, beton e.d. is bevestigd, aan de gebruikelijke horizontaal gerichte,
metalen afvoerbuis van de kolk, met het kenmerk, dat het aansluiteinde (5) van de
aansluitbuis met een oppervlak waarvan de diameter aanmerkelijk verschilt van die
van het toegekeerde oppervlak van de afvcerbuis, losneembaar doch dichtend is
vastgeklemd tegen een op de afvoerbuis(2) aan of nabij de eindrand door vulcaniseren vastgehechte rubberring(3), waarvan de doorsnede bij gemonteerde aansluitbuis
een grotere dikte heeft in radiale richting dan in axiale richting."

Eis Raatjes
Raatjes vroeg niet alleen een verbod terzake van het in of voor haar bedrijf
vervaardigen etc. van „kolken of dergelijke vast in de bodem ondersteunde aansluitingspunten met flexibele buisaansluitingen" doch ook van „onderdelen, bestemd
tot het vervaardigen ervan, waarin het Nederlands octrooi 123276 is toegepast".
De Rechtbank wees de vorderingen af.
Beslissing Hof
Het Hof overweegt met betrekking tot de dichtingsringen (een van de onderdelen)
hetnavolgende:
„dat het Hof het vonnis van de Rb. aldus begrijpt, dat daarin wordt bedoeld, dat
Vulcanus zich ten aanzien van het in het verkeer brengen van dichtingsringen voor
kolkaansluitingen zonder daarbij de bijbehorende rioolkolken in het verkeer te
brengen in elk geval niet schuldig maakt aan octrooiinbreuk;
dat deze opvatting wordt verworpen;
dat immers juist in bedoelde dichtingsringen het wezen van het octrooi, althans een
zeer belan ri k deel daarvan, wordt belichaamd, zodat deze, indien-al niet bestemd
om tezamen met een rioolkolk een tlexibele kolk~buisverbinding [e vormen, in elk
geval daartoe geschikt zijn, zoals ook door Vulcanus niet is betwist;
dat derhalve Vulcanus ook door het in het verkeer brengen van de ten process~-
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bedoelde dichtingsringen zonder meer inbreuk maakt op het octrooi van Raatjes,
zodat ook de vierde grief gegrond is."

Vervolgens wijst het Hof het oorspronkelijke petitum toe en verbiedt Vulcanus te
vervaardigen etc. „onderdelen, bestemd tot het vervaardigen ervan (Ho: te weten
de geoctrooieerde combinatie), waarin het Nederlands octrooi 123276 is toegepast".
Het Hof beslist derhalve, dat juist in dichtingsringen het wezen van het octrooi,
althans een zeer belangrijk deel daarvan, wordt belichaamd en acht daarom het
vervaardigen etc. van die dichtingsringen een direkte inbreuk.
Hoewel niet door een (onder)conclusie beschermd, wordt (direkte) octrooibescherming verleend voor een onderdeel van de geoctrooieerde combinatie. Een dergelijke beschermin~ komt overeen met de Elementenschutz in Duitsland. Ook in
Nederland is deze bescherming gebaseerd op de (ruime) uitleg van het octrooi.
Reeds uit HR 20 juni 1930'~ was gebleken, dat de juiste uitleg van een octrooi voor
een combinatie mee kan brengen, dat inbreuk wordt gemaakt door het in het
verkeer brengen van een essentieel onderdeel. Beslissend werd geacht of het wezen
van het octrooi in het in het verkeer gebrachte deel was belichaamd.
lnteressant, is te zien, dat het Hof een iets ruimere formule gebruikt dan alleen het
belichamen van het wezen van het octrooi. Het Hof voegt aan die woorden toe:
„althans een zeer belangrijk deel daarvan". Het Hof overweegt bovendien, dat het
feit dat de dichtingsring het wezen van het octrooi, althans een zeer belangrijk deel
daarvan belichaamt, betekent dat zo zij al niet bestemd is, zij in ieder geval
geschikt is om de geoctrooieerde combinatie te vormen.
Die laatste overweging lijkt overbodig. Immers, er kan geen sprake zijn van het
belichamen van de uitvindingsgedachte als er geen sprake is van geschiktheid. Een
onderdeel kan wel geschikt zijn voor gebruik in een geoctrooieerde combinatie
zonder inbreuk te maken, maar een onderdeel, dat direkte octrooiinbreuk maakt
(doordat het de uitvindingsgedachte belichaamt) is per definitie geschikt voor
gebruik in de geoctrooieerde combinatie.
Hoewel het Hof dit niet uitdrukkelijk stelt, zal voor een bescherming als de
onderhavige noodzakelijk zijn, dat het onderdeeÏ zelf octrooirechtelijk nieuw en
inventief is. Aan de laatste eis zal voldaan zijn doordat het onderdeel de uitvindings~edachte (grotendeels) belichaamt. Aan de eis van de nieuwheid za] echter
ook voldaan moeten zijn, omdat een octrooi niet zo ruim kan worden uitgelegd dat
mede de stand van de techniek wordt gemonopoliseerd".
Nieuwheid kan niet worden verkregen door aan het niet-nieuwe onderdeel een
bestemming te verbinden. Hierboven is reeds opgemerkt, dat dergelijke onderconclusies ten onrechte door de Octrooiraad zijn verleend'". Hetzelfde moet gelden
voor uitleg door de rechter.
Anderzijds is voor een bescherniing als de onderhavige ( d.w.z. direkte octrooibescherming) niet van belang waarvoor het onderdeel bestemd is.
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Zodra de uitvindingsgedachte in een onderdeel is belichaamd en dat onderdeel om
die reden octrooiinbreuk maakt, is niet van belang waarvoor het verkocht wordt.
Niet geoctrooieerd is de bestemming van een voortbrengsel, doch het voortbrengsel
zelf. Indien zich andere mogelijkheden van gebruik openbaren nadat het octrooi is
verleend, blijft het voortbrengsel zelf onder het monopolie van de octrooihouder
vallen, ook al wordt het voor zo'n andere gebruiksmogelijkheid bestemd.
Het Hof stelt dan ook terecht niet de eis dat de dichtingsringen voor gebruik in de
geoctrooieerde combinatie zijn bestemd.
Het oorspronkelijke petitum wijst het Hof toe. Dat lijkt weliswaar ruim, omdat het
spreekt over „onderdelen", maar omvat alleen de dichtingsring. De toevceging
„waarin het Nederlands octrooi 123276 is toegepast" betekent immers, dat alleen
de dichtingsring onder het dictum valt.
De beslissing van de Hoge Raad
De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep onder meer met de navolgende overweging:
„dat het Hof heeft vastgesteld dat in de dichtingsringen het wezen van het octrooi,
althans een zeer belangrijk onderdeel daarvan wordt belichaamd;
dat het Hof daarvan uitgaande terecht heeft beslist dat ook in het verkeer brengen van
dergelijke ringen, voor zover bestemd tot vervaardigen van kolken of dergelijke in
de bodem ondersteunde aansluitingspunten met flexibele buisaansluiting een inbreuk op het octrooi van Raatjes is gelegen."

Ook in de overweging van de Hoge Raad komen de woorden „voorzover bestemd
tot vervaardigen van kolken etc." voor. Deze woorden zijn, zoals gezegd, mijns
inziens overbodig in een geval (zoals in casu) waarin aan een onderdeel direkte
octrooibescherming (Elementenschutz) wordt verleend'y. Dat de H.R. die woorden
toch in zijn overweging opneemt, betekent niet dat deze opvatting onjuist is.
De Hoge Raad neemt de woorden over van het dictum van het Hof - dat het
oorspronkelijke petitum had overgenomen - en behoefde geen oordeel te geven
over de vraag of de desbetreffende toevoeging al dan niet esseniieel was.
Noot W ichers Hoeth
In zijn noot wijst Wichers Hoeth erop, „dat de ring dus essentieel was voor de
geoctrooieerde inrichting" en dat in een soortgelijk geval de President te Roermond
(zie hierboven) indirekte inbreuk aannam.
Het is echter zeer de vraag of in de door de President te Roermond berechte zaak er
sprake was van een onderdeel dat het wezen van het octrooi, althans een zeer
belangrijk onderdeel daarvan belichaamdezf.
De opmerking van Wichers Hoeth dat het gaat om een onderdeel dat essentieel was
voor de geoctrooieerde inrichting is op zichzelf juist zolang aan „essentieel" de
goede betekenis wordt gegeven.
Er is een groot verschil tussen onderdelen die de uitvindingsgedachte ( althans een
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zeer belangrijk-onderdeel daarvan) belichamen en andere onderdelen. Een onderdeel
het wezen van het octrooi is belichaamd wordt zelf door het octrooi.
.~ -, waarin
. ---.beschermd en dient dan ook nieuw en inventief te zijn. Kortom, het onderdeel zou
in aanmerkinKkunnen z~n eekoméi~ vooreen-terechtverleende-onderconclusie.
Het lijkt dan ook niet goed mogelijk, dat in een geoctrooieerde combinatie meer
dan één onderdeel de uitvindingsgedachte geheel of grotendeels belichaamt. Anderzijds is het zeer wel mogelijk, dat een geoctrooieerde combinatie uit meer dan
één wezenlijk onderdeel bestaat, zelfs indien men onder „wezenlijk" „erfindungsfunktionell individualisiert" verstaat". In dat laatste geval zal leverantie - onder
omstandigheden - wel op grond van indirekte doch niet op grond van direkte
inbreuk kunnen worden bestreden.
Na de invoering van art. 30 lid 2 Octrooiwet
Wij hebben bij de behandeling van de Elementenschutz in Duitsland reeds de vraag
besproken of voor Elementenschutz nog plaats is in het licht van de (zowel in de
Duitse als Nederlandse wetgeving overgenomen) uitlegbepaling van het E.O.V.
(art. 69).
In dat verband is het interessant te zien dat de Advocaat- Generaal wel verwijst naar
het wetsontwerp 13209, waarbij art. 30 lid 2 in de wet werd opgenomen, doch
daaruit geen conclusies trekt met betrekking tot een minder ruime uitleg van
octrooien, waarbij voor een dergelijke bescherming van onderdelen geen plaats
meer zou zijn".
President Rb. Leeuwarden 16-4-1982, B[E 1983, p. 201 (V.d.
Lely-Hogenhuis)
Het betrof hier eenzelfde zaak als berecht door de President te Roermond'-'.
De President nam - zoals hieronder zal blijken mijns inziens ten onrechte - direkte
octrooiinbreuk aan, omdat hij van mening was, dat in het spuitstuk het wezen van
het verleende octrooi, althans een zeer belangrijk onderdeel, werd belichaamd. De
President volgde daarbij derhalve Wichers Hoeth in zijn noot onder VulcanusRaatjes.
De President nam subsidiair ook indirekte octrooiinbreuk aan, aangezien hij uit de
omstandigheden een „bepaaldelijk weten" van gedaagde dat zijn afnemers octrooiinbreuk pleegden afleidde en dit voldoende achtte voor he[ aannemen van indirekte
octrooiinbreuk. Wederom een voorbeeld van een (te) ruime uitleg van Staat-Bonda. Nergens blijkt immers uit de beslissing, dat de octrooihouder in de praktijk niet
tegen direkte octrooiinbreuk kon optreden en dat de verkoop van de onderhavige
onderdelen de enige wijze was, waarop het octrooi kon worden geëxploiteerd.
President Rb. Zutphen 7-7-1981, BIE 1983, p. 203 (v.d. LelyJacobsen)
Ook hier betrof het het Nederlandse octrooi 1 13208 terzake van een mestverspreider. De vordering was in de eerste plaats gericht tegen Jacobsen die in en voor zijn
bedrijf een inrichting volgens het octrooi gebruikte, waarvan alleen het spuitstuk
met toestemming van de octrooihouder in het verkeer was gebracht.
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Terecht nam de President aan, dat er sprake was van octrooiinbreuk, overwegende:
„Van de omstandigheid, dat onderdelen van de geoctrooieerde inrichting afzonderlijk rechtmatig in het verkeer gebracht en verhandeld worden, en deze afzonderlijke
onderdelen op eenvoudige wijze kunnen worden samengesteld tot de inrichting als
in het octrooischrift omschreven, kan, voorlopig oordelende, niet gezegd worden
dat deze eraan in de weg staat om van octrooiinbreuk sprake te doen zijn, indien van
een aldus samengestelde inrichting bedrijfsmatig gebruik wordt gemaakt, zodat dit
verweer wordt verworpen."

De gedaagde had gesteld, dat zij slechts de niet essentiële onderdelen had gekocht
van niet gelicentiëerde bronnen en dat deze nie[ essentiële onderdelen geen octrooiinbreuk maakten. Het essentiële onderdeel had zij gekocht van een licentiehouder
van de octrooihouder en met het in het verkeer brengen daarvan was derhalve ook
geen inbreuk gemaakt.
De President had mijns inziens nog iets duidelijker kunnen motiveren. Op zichzelf
is het gebruik van rechtmatig in het verkeer gebrachte onderdelen natuurlijk
toegestaan. In casu is echter uit die rechtmatige onderdelen zonder toestemming
van de octrooihouder de geoctrooieerde combinatie samengesteld. Deze combinatie, die derhalve niet rechtmatig in het verkeer is gebracht, wordt gebruikt en
mitsdien is er sprake van octrooiinbreuk'; ~5.
De beslissing toont aan, hoe belangrijk voor de octrooihouder het formuleren van
de conclusie is. In het onderhavige geval was de conclusie zeer ruim opgezet. Niet
alleen het spuitmondstuk en de verspreidingsplaat, maar ook de gehele rijbare
inrichting waren beschermd.
Het grote belang van de formulering van de conclusie blijkt ook uit het navolgende.
Indien in het onderhavige geval alleen het spuitmondstuk zou zijn geoctrooieerd
dan zou alleen daarover octrooiwinst kunnen worden verkregen. Nu echter in de
conclusie de gehele rijbare inrichting is beschermd kan over het geheel octrooiwinst
worden verkregen.
Een en ander is ook van groot belang terzake van de mogelijkheid om licentie te
verlenen. Het is in principe in strijd met art. 85 lid 1 van het EEG-Verdrag om
royalties te vragen over niet onder de bescherming van het octrooi vallende
onderdelen. Een ruime conclusie geeft dus meer mogelijkheden.
Een en ander blijkt uit de Groepsvrijstelling Octrooilicentie-overeenkomsten'6. Zie
ook de beschikking van de Commissie inzake Windsurfing International'-', waar
een gelijkluidende licentie voor Engeland en Duitsland, waarin de royalty werd
berekend over de totale zeilplank, voor Engeland toelaatbaar werd geacht omdat
daar de conclusie luidde: Wind propelled vehicle etc. en voor Duitsland in strijd
met art. 85 lid ( werd geacht, omdat daar de conclusie (voor dezelfde uitvinding)
luidde: Rigg fiir ein Segelbrett.
Het ruim formuleren van conclusies voor combinaties heeft ook nog andere gevolgen. Wij hebben gezien dat volgens de President te Leeuwarden het spuitmondstuk
het wezen van het octrooi, althans een zeer belangrijk gedeelte daarvan, belichaamde. Het vervaardigen c.q. verkopen van dat onderdeel is derhalve een direkte
inbreuk op het octrooi. Passen wij een en ander nu toe op de door de President te
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Zutphen berechte zaak, waar het spuitmondstuk van de octrooihouder atkomstig
was, dan leidt dat tot de navolgende consequentie. De aankoop van een door een
licentienemer in het verkeer gebracht spuitmondstuk geeft niet het recht om dit te
combineren met de overige (op zichzelf octrooivrije) onderdelen van de combinatie. Dit betekent dat in casu door de octrooihouder tweemaal octrooiwinst met
betrekking tot het spuitmondstuk kan worden verkregen. De eerste maal bij de
aankoop van het spuitmondstuk en de tweede maal (in de vorm van schadevergoeding) bij het met dat spuitmondstuk vervaardigen van de combinatie. Dit is het
gevola van het geven van direkte octrooibescherming aan een onderdeeL Een
gevolg dat verdedigbaar is, omdat het octrooi in feite twee voortbrengselen beschennt, te weten de combinatie en (krachtens een door de rechtspraak gecreëerde
volgconclusie) een onderdeel.
Door het in het verkeer brengen van het onderdeel zijn slechts de rechten met
betrekking tot dat onderdeel uitgeput, doch niet de rechten met betrekking tot de
combinatie. Een andere redenering leidt tot onbevredigende resultaten.
Immers, zou men aannemen dat door het in het verkeer brengen van een door
„Elementenschutz" beschermd onderdeel ook de rechten met betrekking tot de met
dat onderdeel te vervaardigen combinatie zijn uitgeput dan mist de octrooihouder
ten onrechte een deel van zijn octrooiwinst (en wel terzake van de ontbrekende
onderdelen). De beslissing van de President te Zutphen was dan ook juist.
Natuurlijk kan niet ontkend worden, dat ook niet geheel bevredigend is, dat de
octrooihouder dubbele octrooiwinst verkrijgt, met name nu het desbetreffende
onderdeel de daaraan toeQekende octrooibescherming geheel ontleent aan zijn
essentiële functie binnen de combinatie. Men zal enerzijds derhalve niet te snel
moeten overgaan tot het verlenen van deze Elementenschutz en anderzijds dient de
Octrooiraad erop toe te zien dat octrooiconclusies niet onnodig breed worden
verleend. Indien bijvoorbeeld de uitvinding een nieuw soort schuifdak voor een
auto betreft, dient de conclusie te luiden: een schuifdak voor een auto etc. en niet:
een auto voorzien van een schuifdak etc. Onder (bijzondere) omstandigheden zal
uit het door de octrooihouder in het verkeer brengen van (bepaalde) onderdelen
bovendien een stilzwijgende licentie to[ het samenstellen van de geoctrooieerde
combinatie kunnen worden afgeleid.
d. Conclusie
In vergelijking met Duitsland is de bescherming van onderdelen in Nederland
nauwelijks van de grond gekomen. Het maken van een indeling zoals in Duitsland
heeft wegens gebrek aan jurisprudentie nauwelijks zin.
Het gebrek aan jurisprudentie zal zeker onder meer te wijten zijn aan het feit, dat de
H. R. de aanvullende werking van art. 1401 niet heeft erkend en mitsdien bescherming [egen indirekte octrooiinbreuk nauwelijks tot on[wikkeling is gekomen.
Met betrekking tot repareren is met narne van belang dat evenals naar Duits recht
ook naar IVederlands recht een onderdeel van een geoctrooieerde combinatie
zelfstandige octrooibescherming kan genieten.
Hoewel de lagere rechtspraak de levering van onderdelen in bepaalde gevallen in
strijd met art. 1401 heeft geoordeeld, lijkt deze jurisprudentie in het algemeen op
gespannen voet te staan met het arrest Staat~Bonda.
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Invoering van art. 44A zal betekenen, dat ook in Nederland in bepaalde gevallen de
octrooihouder zal kunnen optreden tegen de levering van niet zelfstandig beschermde onderdelen. Een en ander komt in hoofdstuk IX nog aan de orde.
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NO"fEti
L Zie voor enkcle van deze uitspraken noot 24 bij Hoofdstuk VI. waarvan er overigens vele
betrekking op onderdelen hadden, hetgecn hiema nog aan de orde komt. Over de motivering:
Telders in zijn noot onder Rechtbank Den Haag 17-1 I-1931. BIE 1934, B.M.T., p. 144.
2. Een geval, waarin de rechter die bijzondere umstandigheden aanwezig achtte is te vinden in
President Rb. Rotterdam 4- I I-I986, NJ 1987 no. 820. Bovendien kende de President anticiperende
werking toe aan art. 44A. Vergelijk daarmee HR 6-3-1987, NJ 1987, no. 809, L.W.H., waaruit
blijkt dat het Hof in die zaak vasthield aan de leer van Staat-Bonda. Op dat specifieke geval (zie
hiervoor p. 140) is art. 44A overigens juist niet van toepassing, zoals de A.G. Hartkamp terecht
opmerkt.
3. In de Verenigde Staten tal zo'n bemiddelen - ondcr omstandigheden - bestreden kunnen worden
met een bemep op S 271(b); Vergelijk Chisum (1978). 417.04.
4. Zie p. 104, noot 54.
5. Een afwijkend standpunt voor de levering van onderdelen vermeld in een catalogus valt te vinden in
President Rb. Uen Haag 2-5-1933, BIE 1933, p. 76 ( Philips-Algemene Rudio [mport MaatschapPt.j).
6. De Duitse jurisprudentie wijst in dezelfde richting Ip. 103 noot 51); anders echter Engeland
(hiervoor p. 13) en - waanchijnlijk - Amerika ( hiervoor p. 38, 39).
7. Zoals wij zagen ( hiervoor p. 133 voetnoot 2) deed de houder van het zeilplank octrooi in Duitsland
hetzelfde. De kosten verbonden aan het inschakelen van de testkopers ( daaronder begrepen de
kosten voor de aankoop van de inbreukmakende combinatie) konden volgens de Duitse rechter
verhaald worden op de inbreukmaker. Zie hieromtrent Rojahn ( 1984). Ook naar Nederlands recht
lijkt zo'n verhaal in principe mogelijk. Zolang echter de Nederlandse rechter in industriële
eigendomszaken niet bereid is om in kort geding een voorschot op de vast te stellen schadevergceding uit te spreken, heeft dat in de praktijk nauwclijks betekenis. In een niet gepubliceerde zaak
(rolnr. 29811985), waarin de octrooihouder vroeg om gedeeltclijke afdracht van de winst bij wijze
van voorschot overwoog de President te Haarlem: ,. Gezien de ( flagrante) inbreuk waarvan ín casu
zoals is vastgesteld sprake is, acht de President het in beginsel niet onaannemelijk dat eiseres
daardoor schade heeft geleden. Eíseres vordert bij wijze van voorschot echter geen vergoeding van
door haar als gevolg van die inbreuk gelcden schade, maar vordert - op basis van artikel 43 lid 3
Rijksoctrooiwet - 750~ van de ( door een te benoemen onathankelijke register-accountant vast te
stellen) door gedaagde genoten winst. Nog daargelaten of er wat betreft de feiten en omstandigheden die uit hoofde van onverwijlde spoed tot een onmiddellijke voorziening op dit punt zouden
nopen voldoende is gesteld - eiseres heeft te dien aanzien niet veel meer of anders gesteld dan dat
de mogelijkheden om in dezcn in een bodemprocedure in enigerlei vorm genoegdcening te krijgen
in feite vrijwel illusoir zijn en dat naar mate de tijd verstrijkt de hoogte van die gencegdcening
mceilijker is te bepalen -, acht de President een vaststelling van de ( beweerdelijk) behaalde winst
door een register-accountant, terwijl daarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat,
zonder meer niet op haar plaats. Daarbij wil de President niet uitsluiten da[, nadat onder meer naar
aantal en prijs meer is komen vast te staan omtrent de verkochte litigieuze injectieflacons, er om in
een (afzonderlijke) procedure in kort geding een voorschot te kunnen bepalen plaats zou kunnen
zijn voor het gelasten van een door een register-accountant uit te brengen advies over de ( hoogte van
de) winst die uit de octrooi-inbreuk voor gedaagde voortgevloeid zou kunnen zijn." Daaruit blijkt
mijns inziens een zekere geneigdheid tot het toewijzen van een voorschot en wellicht was de
President daartoe overgegaan indien het petitum anders geformuleerd was.
8. De verwijzing in dc noot bij dit arrest naar Rechtbank Rotterdam 24-5-1940 geeft een onjuiste
vindplaats van dít vonnis. Dit mcet zijn BIE 1941 , no. 8, p. 7.
9. Indien aan een onderdeel of groep onderdelen zelfstandige bescherming tcekomt - waarvoor
derhalve noodzakelijk is dat er sprakc is van nieuwheid cn uitvindingshoogte - is niet van belang of
dat onderdeel ook buiten de geoctrooieerde combinatie kan worden gebruikt. Zo'n onderdeel is niet
anders te behundelen dan het geoctrooieerde voortbrengsel zelf. Qok indíen zo'n voortbrengsel
wordt verkocht voor een ander gebruiksdoel dan ten tijde van de oc[rooiverlening was voorzien,
blijft er toch sprake van octrooiinbreuk.
10. Zie voor Duitsland p. 65 en verder hierna p. 165.
I 1. Men vergelijke de beslissing van het Oberlandesgericht in de Rigg-zaak. Zie hiervoor p. 76.
12. Moorrees ( 1912), p. 149 geeft dezelfde uitleg aan „in het verkeer brengen" Hij schrijft „het geven
van de beschikkingsbevoegdheid aan een ander". Aangezien verhuren ook onder de aan de
octrooihouder voorbehouden handelingen valt, zal Moorrces met beschikken niet allecn vervreemden, doch ook het in gebruik geven aan een derde bedoelen. De term beschikken is ruim genoeg om
ook die handelingen te omvatten.
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13. Vergelijk conclusie O.M. hij HR 15-5-1941. BIE 1941, p. 126, NJ 1941, no. 820. E.M.M. enook
Telders (1946), p. 303.
l4. Vergelijk gelijke opvatting in Duitsland: Bernhardt-Krasser ( 1986), p. 548.
15. Vergelijk art. 1743 B. W. Dat is echter nog geen .. gebruiken" ( art. 1749 B.W.).
16. W 12147. NJ 1930, p. 1217.
17. Van Nieuwenhoven Helbach ( 1983), p. 124.
18. hiervoor Hoofdstuk VI noot 96.
19. Ik ga er daarbij vanuit dat de specífieke vormgeving van de dichtingsring niet alleen de uitvindingsgedachte grotendeels belichaamde doch ook octrooirechtelijk níeuw was. Zou dat niet het geval zijn
geweest dan had mijns inziens geen direkte octrooiinbrcuk mogen zijn aangenomen ( en - daarmee
- Elementenschutz zijn verleend).
20. Zie hierna p. 219 noot 23.
21. Het is bijvoorbeeld zeer wel verdedigbaar dat alle vier de onderdelen van het Rigg-octrooi
essentieel zijn vcxir het verwezenlijken van de uitvindingsgedachte. Geen van die onderdelen zal
echter Elementenschutz genieten.
22. De onderhavige beslissing van de H.R. is onderwerp geweest van kritiek van Sieders (1978).
waarbij later Brinkhof ( 1986) zich deels heeft aangesloten. Dic kritiek betrof niet de beslissing dat
ook een onderdeel op zichzclf direkt onder het octrooi kan vallen, maar de vraag of het schrappen
tijdens de verleningsprocedurc van de mogelijkheid dat het vasthechten van de afdichtingsring ook
op andere wijze dan door vulcaniseren kon geschieden, betekende dat die andere wijzen van
vasthechten octrooivrij waren. Terecht heeft mijns inziens het Hof beslist, dat dat niet het geval
was.

23.
24.
25.

26.
27.

Nergens uit het verlcningsdossier bleek, dat de octrooihouder uirdrukkelijk afstand had gedaan van
de desbetreffende materie ( de mogelijkheid dat het vasthechten op een andere wijze geschiedde) en
evenmin dat de Octrooiraad het octrooi tot het vasthechten van de dichtingsring door vulcaniseren
had willen beperken. Bovendien bleek nergens waazom zo'n beperking op grond van de (door de
Octrooiraad gevonden) stand van de techniek noodzakelijk zou zijn. Tenslotte had de methode van
vasthechten niets met de uitvindingsgedachte te maken.
In zo'n geval is het ongerechtvaardigd de octrooihouder te beroven van bescherming tegen
voortbrengsels die (zoals in casu) duidelijk de uitvindingsgedachte belichamen. Het veel gehoorde
argument dat daarmede de rechtzekerheid geweld wordt aangedaan en dat derden moeten kunnen
afgaan op het verleningsdossier maakt niet veel indruk. De derde heeft immers de zekerheid, dat hij
nimmer inbreuk maakt indien hij datgene doet wat uit de stand van de techniek, zoals door de
Octnwiraad vastgesteld, bekend was. Een derdc die verder wenst te gaan, zal risico's lopen en zal
zich mceten afvragen of hij van de in het octrooi beschermde uitvindingsgedachte gebruik maakt.
Indien hij verstandig is zal hij niet daarbij zichzelf doch de octrooihouder het voordeel van
eventuele twijfel dienen te gunnen. Zou het evenwicht anders komen te liggen dan zal het te vaak
voorkomen, dat de octrooihouder blij wordt gemaakt met een dode mus, d.w.z. een octrooi dat
zodanig wordt uitgelegd, dat dc uitvindingsgedachte niet op adequate wijze wordt beschermd.
Zie hiervoor p. 161.
Men vergelijke in Duitsland: BIC-Windsurfing ( inzake de mast) hiervoor p. 79. Voor Amerika:
hiervoor p. 104 noot 63.
De conclusie luidde:
„Rijbare inrichting voor het tijdens het voortbewegen verspreiden van dik vlceibaze stoffen,
bestaande uit een op een gestel aangebracht reservoir met een een spuitmondstuk omvattende
uitlaat, waaraan een verspreidingsplaat met ecn min of ineer opwaarts gerichte rand is aangebracht
waarlangs, tijdens bedrijf, de vloeistof schuin omhoog spuit, welke rand een scherpe hcek maakt
met de richting waarin het spuitmondstuk ligt, met het kenmerk, dat míddelen aanwezig zijn om de
dik vloeibare stoffen onder overdruk uit het spuitmondstuk tegen de verspreidingsplaat te spuiten,
een en ander zodanig, dat de dik vlceibare stoffen vanaf de verspreidingsplaat in een schuin naar
buven gericht waaiervormig gordijn worden verspreid."
Deze conclusie dcet de vraag rijzen of het spuitmondstuk enlof de verspreidingsplaat wel voor
direkte octrooibescherming in aanmerking mogen komen. Uit het feit dat deze onderdelen voor de
woorden .,met het kenmerk" zijn geplaatst, blijkt dat zij al bekend en derhalve niet meer nieuw
waren. Spuitmondstuk en verspreidingsplaat kwamen mijns inziens derhalve niet voor direkte
octrooibescherming in aanmerking.
Verordening Na 2349l84 d.d. 23 juli 1984 art. 3 sub 4.
I I-7-1983 puhlikatiehlad No. L 229lI.
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VIII.

1.

REPAREREN: JURISPRUDENTIE EN
SCHRIJVERS

Inleiding

Over de vraag of repareren van een geoctrooieerd voortbrengsel is toegestaan,
bestaat in Nederland zeer weinig jurisprudentie.
Het niet erkennen van de aanvullende werking van art. 1401 en het (daardoor) niet
tot ontwikkeling komen van een indirekte octrooiinbreuk doctrine lijkt de oorzaak
van deze schaarse jurisprudentie. In Engeland, dat ook geen indirekte octrooiinbreuk doctrine kende, is de jurisprudentie eveneens schaars. In de Verenigde
Staten en Duitsland daarentegen vindt men veel jurisprudentie met betrekking tot
het onderhavige onderwerp.
Die schaarse jurisprudentie betekent, dat vele mogelijke gevallen nimmer door de
Nederlandse rechter zijn beslist. In hoofdstuk XII zal getracht worden van een
aantal van die gevallen een overzicht te geven. De hoeveelheid litteratuur in de
verschillende landen is in overeenstemming met de omvang van de jurisprudentie.
Terwijl bijvoorbeeld in Duitsland veel over het onderhavige onderwerp is geschreven, heb ik in Nederland slechts bij Jonker', Verkade'- en Martens' een uitgebreidere behandeling aangetroffen. De overige schrijvers behandelen het onderwerp
wel doch wijden er geen diepgaande beschouwingen aan.
2.

De jurisprudentie

a. HR 6-3-1936, NJ 1936, no. 558 E.M.M., BIE 1937p. 39, B.M.T. (MendelsArendonk)
Feiten
De eerste zaak waarin de HR zich heeft uitgesproken over de vraag of door
repareren octrooiinbreuk kon worden gepleegd betrof een zaak tussen Mendels, de
octrooihouder, enerzijds en de weduwe Arendonk en vennootschap onder firma
J.B. van Gorp en Zonen anderzijds. Mendels was houder van octrooi no. 28213
betreffende een machine voor het lijmen van een wand van een papieren of
kartonnen doos. Voor de openbaarmaking van het octrooi had de (later overleden)
echtgenoot van de (na dat overlijden) weduwe Arendonk aan Van Gorp een
machine volgens het octrooi geleverd.
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Nadat het octrooi verleend was maakte Mendels bezwaar tegen het bedrijfsmatige
gebruik van de machine door Van Gorp en tegen het plegen van onderhoud en
reparaties door de weduwe Arendonk.
Mendels betoogde, dat Arendonk door ná de openbaannaking en later dan 30
dagen na de betekening van het desbewustheidsexploit de geleverde machine te
onderhouden en te repareren octrooiinbreuk had gepleegd:
„omdat het onderhouden en repareeren van deelen eener machine die speciaal vallen
onder het kenmerk van het octrooi, octrooirechtelijk gelijkstaat met het telkemale
weer opnieuw vervaardigen van een inbreukmakende machine, andersdeels omdat
het ombouwen eener machine natuurlijk wel dusdanig kan zijn, dat zij de kenmerken
van het octrooi verkrijgt of in gewijzigden vorm behoudt."

Beslissing van het Hof'
Het Hof maakte met de stelling dat repareren en onderhouden gelijk staat aan
vervaardigen in art. 30 lid 1, korte metten.
„Overwegende, dat onderhouden en repareren van een geoctrooieerd voorwerp, dat
rechtmatig in het verkeer is, niet zonder meer oplevert inbreuk op het octrooi, zooals
ook blijkt uit het niet vermeld zijn van die handelingen in art. 30 der Octrooiwet."

Cassatiemiddelen Mendels
Tegen de beslissing van het Hof terzake van het repareren en onderhouden voerde
Mendels in cassatie het navolgende aan.
1. De handelingen repareren en onderhouden behoeven nu juist niet in art. 30 te
worden genoemd, omdat zij gelijk gesteld kunnen worden met het wel genoemde vervaardigen.
2. Een rechtmatig in het verkeer gebrachte machine mag worden gebruikt zolang
ze blijft in de oorspronkelijke vorm en toestand, doch wanneer ze geraakt in
een toestand waarin verder gebruik niet mogelijk is, dan is er sprake van
octrooiinbreuk, indien de machine weer voor gebruik gereed wordt gemaakt
en vervolgens gebruikt.
Beslissing Hoge Raad
Met betrekking tot het onder 1 gestelde overwoog de Hoge Raad:
„dat in hooger beroep de stelling van Mendels slechts was, dat het onderhouden en
repareeren van deelen eener machine, die speciaal vallen onder het kenmerk van het
octrooi, octrooirechtelijk gelijk staat met het telkenmale opnieuw vervaardigen van
die machine;
dat het Hof terecht deze algemeene stelling heeft verworpen, omdat het onderhouden
en repareren ook van zoodanige deelen zeker niet steeds gelijk is te stellen met het
vervaardigen van machine of deelen."

Uit de woorden: „niet steeds gelijk is te stellen" volgt, dat zich volgens de HR
gevallen kunnen voordoen waarin repareren en onderhouden van delen van een
machine die speciaal vallen onder het kenmerk van het octrooi, wel gelijk dienen te
worden gesteld aan vervaardigen.
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Het onder 2 gestelde kwam in het atrest van de H.R. niet aan de orde, omdat
daarvoor de feitelijke grondslag ontbrak.
Conclusie
De enige conclusie die derhalve met betrekking tot repareren en onderhouden uit
het onderhavige.arrest kan worden getrokken is, dat repareren van rechtmatig in het
verkeer gebrachte produkten, ook indien het de reparatie van in het kenmerk als
essentieel beschreven onderdelen betreft, in zijn algemeenheid niet gelijk is te
stellen met vervaardigen conform art. 30 Octrooiwet.
Open bleef de vraag of een en ander ook betekende, dat indien Mendels zich met
betrekking tot de reparatie en onderhoud eveneens op art. 1401 zou hebben
beroepen hij een kans van slagen zou hebben gehad, of dat moet worden geoordeeld, dat nu de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen uitdrukkelijk zijn
opgesomd in art. 30 er van zo'n aanvullende bescherming geen sprake kan zijn.
De uitspraak van de H.R. dat niet ieder repareren gelijk dient te worden gesteld met
vervaardigen, komt geheel overeen met de opvattingen in Engeland, Amerika en
Duitsland. De interessante vraag wanneer er bij repareren sprake is van inbreuk en
wanneer niet, kwam niet aan de orde. In tegenstelling tot de rechtspraak in de
genoemde drie landen (die onderling verschilt), heeft de H.R. zich ook later
nimmer met die vraag bezig gehouden.
b. HR 13-3-I942, NJ 1942, no. 389, BIE 1942, p. 85 (Philips-Hapé).
In het tweede - en tevens laatste - arrest van de Hoge Raad waar de vraag aan de
orde kwam of de octrooihouder reparatie kan verbieden, werd art. 1401 wel als
grondslag aangevoerd.
Feiten
Anders dan in de zaak Mendels-Arendonk betrof het hier de reparatie van een niet
rechtmatig in het verkeer gebracht, doch inbreukmakend voortbrengsel (radiotoestel). Hier had de reparatie echter betrekking op een onderdeel dat kennelijk geen
deel uitmaakte van de geoctrooieerde combinatie5, maar wel noodzakelijk was
voor de werking van het geoctrooieerde voortbrengsel.
Beslissing Rechtbanlcb
Het verweer van gedaagde was, dat buiten de in art. 30 der Octrooiwet limitatief
opgesomde handelingen geen handelingen kunnen worden verricht welke inbreuk
maken op het octrooi c.q. jegens de octrooihouder onrechtmatig zijn. Bij pleidooi
liet gedaagde - volgens de Rechtbank - die stelling varen en de Rechtbank
verwierp haar derhalve zonder nadere motivering. De Rechtbank kwam tot de
conclusie dat van onrechtmatig handelen sprake was:
„dat de rechtb., voor een oogenblik in het midden latende wat er zij van deze schuld
van gedaagde, eerst wil onderzoeken de stelling, dat het bedrijfsmatig verrichten
van een reparatie aan een toestel, waarin, naar den reparateur bekend is, een octrooi
van een ander is tcegepast en dat niet rechimatig in het verkeer is gebracht, een
onrechtmatige daad oplevert jegens den octrooihouder, ook indien die reparatie
heeft plaats gevonden aan een onderdeel van het tcestel, dat met dat octrooi niets
heeft uit te staan;
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dat eischeres het onrechtmatige van deze daad voornamelijk hierin ziet, dat de
reparateur weet door het verleenen van zijn diensten mede te werken aan verlenging
van den levensduur van een toestel, dat met inbreukmaking op de rechten van een
octrooihouder vervaardigd is en in het verkeer gebracht, daarmede die voorafgegane
rechtschennis benuttende en het voortzetten daarvan in de hand werkende;
dat de rechtbank in dit laatste het meest klemmende argument gelegen acht voor haar
oordeel, dat deze reparateur inderdaad handelt op een wijze, welke indruischt tegen
de zorgvuldigheid, die hij tegenover de belangen van den octrooihouder mcet
inachtnemen; dat toch, gelijk terecht namens eischeres is betoogd, aangenomen mag
worden, dat de vervaardiging van en de handel in octrooischendende radiotcestellen
in belangrijke mate zal afnemen, immers aanmerkelijk minder loonend zal worden,
indien men weet, dat aan zoodanige toestellen geen reparaties van welken aard ook
zullen worden verricht en omgekeerd dus octrooischennis in de hand wordt gewerkt
bij het besef, dat alles kan worden gedaan om die toestellen zoo lang mogelijk in
goeden staat te bewaren;
dat een octrooihouder recht heeft op een zoo effectief mogelijke bescherming en
eerbiediging van zijn rechten en dit aan een ieder den plicht oplegt zich te onthouden
van zoodanige handelingen, waarvan hij kan en dus geacht wordt te begrijpen, dat
zij mceten leiden tot bedoelde beguns[iging van oc[rooiinbreuk; enz."

Kortom, een zeer ruime bescherming van de octrooihouder. Iedere handeling
waarvan men kan begrijpen dat deze octrooiinbreuk kan bevorderen is onrechtmatig. Hoewel dat in deze overwegingen niet tot uitdrukking komt, was wel noodzakelijk dat de reparatie bedrijfsmatig geschiedde (dat had de rechtbank in een
eerdere overweging uitdrukkelijk vastgesteld). Een ruime opvatting derhalve omtrent de aanvullende werking van art. 1401. Het is niet verrassend, dat in 1941 een
der rechters, Mr Van Wageningen, deze ruime opvatting in zijn prae-advies
verdedigt!
Beslissing Hof' '
Het Hof wilde van een aanvullende werking niet weten.
Met betrekking tot de vraag of art. 30 lid 1 een limitatieve opsomming geeft van de
aan de octrooihouder voorbehouden handelingen overwoog het Hof het navolgende:
„dat toch alleen een der handelingen van artikel 30 der Octrooiwet verricht zonder
daartoe gerechtigd te zijn, inbreuk op het betrokken octrooi oplevert, zoodat reparatie van een octrooischendend radiotoestel in geen geval als inbreuk op het octrooi
mag worden beschouwd."

Met betrekking tot de vraag of er in casu sprake is van onrechtmatigheid overwoog
het Hof eerst:
„dat Philips de beslissing der Rechtbank hiermede verdedigt, dat de Rechtbank een
aantal omstandigheden heeft aangewezen, die de reparatie i.c. tot een onrechtmatige
daad maken, in het bijzonder, dat de reparateur, naar de Rechtbank als bewezen
aanneemt, wist, dat zijn bedrijfsmatig verrichte handelingen zijn verricht aan een
tcestel, waarin een octrooi van een ander is toegepast, èn dat onrechtmatig in het
verkeer was gekomen;
dat de reparateur weet, dat door zijn handeling de levensduur van het toestel wordt
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verlengd; dat door de reparatie niet alleen een voorafgegane octrooiinbreuk wordt
benut, doch ook octrooiinbreuk wordt in de hand gewerkt, en dat een octrooihouder
recht heeft op een zoo effectief mogelijke bescherming en eerbiediging van zijne
rechten.
dat deze omstandigheden echter naar 's Hofs oordeel onvoldoende zijn, om Hapé's
daad [e kunnen qualificeren als een handeling, die indruischt tegen de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer, welke betaamt ten aanzien van eens anders
gced, hetgeen reeds hieruit blijkt, dat Philips die qualificatie verdedigt door de
stelling, dat voor het bereiken van een effectieve octrooibescherming aparte repressie der reparatie zeer noodig zou zijn."

en daarna:
„dat het Hof, ook afgescheiden daarvan, dat de Wetgever de reparatie heeft toegelaten, het bewust en bedrijfsmatig repareeren van een octrooischendend tcestel niet
onbehoorlijk acht;
dat toch alleen een der handelingen van art. 30 der Octrooiwet verricht zonder
daartce gerechtigd te zijn, inbreuk op het betrokken octrooi oplevert, zoodat reparatie van een octrooischendend radiotcestel in geen geval als inbreuk op het octrooi
mag worden beschouwd;
dat het daarom te ver gaat, om den eisch van zorgvuldigheid ten aanzien van
iemands octrooirecht in het maatschappelijk verkeer zoover uit te breiden, dat niets
gedaan zou behooren te worden om een tcestel, ten aanzien waarvan een ander
tevoren dat octrooi geschonden heeft, bruikbaar te dcen blijven, en dat niemand
verder eenig - zelfs niet indirect - voordeel van zoo'n toestel zou mogen trekken."

Uit deze laatste overweging valt duidelijk af te leiden, dat het Hof een aanvullende
werking van 1401 afwijst, omdat art. 30 een limitatieve opsomming bevat en
(daaruit moet worden afgeleid dat) de wetgever reparatie heeft toegelaten. Het doet
er daarbij kennelijk niet toe of de reparatie een onderdeel betreft dat wèl, of een
onderdeel dat niet tot de geoctrooieerde combinatie behoort.
Slechts ten overvloede overweegt het Hof:
„dat in deze nog te minder grond is om de reparatie onbehoorlijk te achten, waar zij
betrof een onderdeel van het toestel, ten aanzien waarvan geen octrooiinbreuk had
plaats gehad."

De opvatting van het Hof sloot geheel aan bij de bedoeling van de wetgever. Ter
gelegenheid van de NJV-vergadering van 1941 wordt deze opvatting door Beerman
tegenover het standpunt van de rechtbank (Van Wageningen) verdedigd. Deze
beslissingen illustreren hoe verschillend de lagere rechtspraak over de toepassing
van art. 1401 dacht.
Cassatiemiddel
In cassatie wordt het navolgende middel aangevoerd:
„een en ander ten onrechte, omdat reparatie aan een tcestel, waarin het octrooi van
een ander is tcegepast in de ten deze door Rechtb. en Hof aangenomen (althans door
het Hof in het midden gelaten) omstandigheden (hierboven omschreven) votmt een
onrechtmatige daad jegens den octrooihouder, immers indruischt tegen de zorgvul-
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digheid, welke in het maatschappelíjk verkeer betaamt jegens diens persoon of
goed, waaraan niet afdoet, dat zoodanige reparatie niet met zoovele woorden in de
Octrooiwet onder de den octrooihouder voorbehouden handelingen is opgenomen,
kunnende uit die enkele omstandigheid ook geenszins afgeleid worden, dat de
wetgever zoodanige reparaties door anderen bepaaldelijk heeft willen toelaten."

Be.clissing H.R.
De H.R. beslist daarop als volgt:
„dat het ten deze gaat om een reparatie verricht aan een niet rechtmatig in het verkeer
gebracht radioontvangtoestel en wel aan een onderdeel waarin octrooi No. 13345
niet is toegepast, terwijl volgens de stellingen van Philips de reparateur wist, dat het
toestel onrechtmatig in het verkeer was gebracht, dat de levensduur van het toestel
werd verlengd en ten slotte, dat door de reparatie niet alleen de voorafgaande
octrooiinbreuk werd benut, doch ook octrooiinbreuk in de hand werd gewerkt;
dat deze handeling valt buiten die welke bij art. 30 der Octrooiwet 1910 S. 313
uitsluitend den octrooihouder zijn voorbehouden;
dat dit echter niet wegneemt, dat zoodanig handelen wegens de bijzondere omstandigheden van het geval rechtens ontoelaatbaar kan zijn;
dat het dan ook de vraag is of de voormelde omstandigheden het handelen van Hapé
onrechtmatig doen zijn;
dat een reparatie aan een niet beschermd onderdeel van een onrechtmatig in het
verkeer gebracht toestel slechts dan onoirbaar zal zijn, indien de reparateur handelde
zonder redelijk belang met den toeleg den octrooihouder schade te berokkenen,
doch zulks uit de voormelde omstandigheden niet noodzakelijk voortvloeit."

De Hoge Raad sluit zich aan bij het Hof. Ar[. 30 noemt repareren niet en derhalve
kan repareren (zolang er geen sprake is van vervaardigen) geen octrooiinbreuk
zijn. Uit de laatste overweging blijkt mijns inziens niet dat de H.R. de aanvullende
werking van ar[. 1401 erkentH.
De toevoeging dat bij misbruik van de bevoegdheid`' (tot repareren) er sprake is van
onrechtmatig handelen is overbodig'~.
Sinds het tijdstip waarop dit arrest is gewezen heeft het misbruik van bevoegdheid
criterium een aanzienlijke evolutie doorgemaakt, waarbij niet alleen van belang is
of zonder enig redelijk eigen doel met toeleg om te benadelen wordt gehandeld
doch waarin het belang van de gebruiker van de bevoegdheid kan worden afgewogen tegen het belang van in casu de octrooihouder".
Een en ander betekent derhalve, dat ook indien men aanneemt dat art. 1401 de aan
de octrooihouder krachtens art. 30 verleende rechten niet aanvult, een ruimere
opvatting omtrent misbruik van bevoegdheid mee zal brengen dat de octrooihouder
in meer - doch mijns inziens altijd nog extreme - situaties zal kunnen optreden
tegen handelingen die buiten art. 30 vallen.
De afstand tussen de omstandigheden waaronder in 1949 in het arrest Staat-Bonda
de H.R. aannam, dat aan de octrooihouder een beroep op art. 1401 toekwam en de
omstandigheden, waarbij in de moderne opvatting omtrent misbruik van bevoegdheid zal moeten worden aangenomen, dat de indirekte inbreukmaker zijn bevoegd-
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heid (tot het verrichten van niet in art. 30 omschreven handelingen) niet kan
uitoefenen, lijkt daarmee verkleind.
De praktische betekenis van dit alles is echter te verwaarlozen. Gevallen, waarin
door de octrooihouder met succes een beroep kan worden gedaan op misbruik van
bevoegdheid of Staat-Bonda, zijn zeldzaam.
Conclusies
De~atting in de Nederlandse rechtspraak is dat art. 30 een limitatieve opsomming bevat van de aan de octrooihouder voorbehouden rechten''-. Deze Nederlandse ópvatting stemt-overeen met de Duitse", Engelse en Amerikaanse opvatting
over de corresponderende wettelijke bepalingen.
In Engeland tracht Cornish, mijns inziens tevergeefs, het repareren te brengen
onder „to keep"". In Amerika heeft de Supreme Court geoordeeld, dat het repareren van inbreukmakende produkten octrooiinbreuk is, omdat „it perpetuates infringing use"' `.
Zowel Cornish als de Supreme Court gaan daarbij uit van een reparatie, die een
onderdeel betreft dat behoort tot de geoctrooieerde combinatie. De H.R. oordeelde
in casu alleen over de reparatie van een niet tot de geoctrooieerde combinatie
behorend onderdeel. De rechtspraak in de andere landen is op dat punt in overeenstemming met de beslissing van de H.R.'~. Niet goed valt echter te zien, hoe
repareren van een wel tot de geoctrooieerde combinatie behorend onderdeel als een
der in art. 30 opgesomde handelingen kan worden beschouwd tenzij men (mijns
inziens ten onrechte) zou aannemen dat repareren gelijkgesteld kan worden met
„gebruiken"".
Bij de afwijkende opvatting van de Supreme Court dient te worden bedacht, dat in
de V.S. een reparatie altijd tot een verlenging van de inbreuk zal leiden, terwijl dat
in landen, waar alleen bedrijfsmatig gebruik octrooiinbreuk betekent, lang niet
altijd het geval zal zijn. Het gerepareerde radiotoestel was in casu van een particulier en deze particulier maakt door het gebruik derhalve geen inbreuk. Van zo'n
reparatie kan gezien de omstandigheden derhalve niet gezegd worden dat „it
perpetuates infringing use".
Het arrest van de H.R. maakt duidelijk dat onder omstandigheden door een derde
misbruik gemaakt kan worden van de bevoegdheid niet in art. 30 van de Octrooiwet
genoemde handelingen te verrichten. Een ruimere opvatting omtrent de misbruik
van bevoegdheid zal derhalve ook zonder een erkenning van de aanvullénde
werking van art. 1401 enige aanvullende bescherming voor de octrooihouder
kunnen betekenen. Het zal daarbij nog steeds om (evenals reeds in Staat-Bonda)
zeer krasse gevallen moeten gaan, die zich in praktijk niet veel zullen voordoen
althans op bewijsproblemen zullen stuiten.
c. Hof Arnhem 16-9-1975, BIE 1976, p. 196 (Phoenix-Hevea)
In deze zaak was de eiseres Phoenix houdster van Nederlands octrooi 130427, dat
betrekking had op een verwarmbare pers voor het vervaardigen van schoeisel uit
rubber of kunststof.
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Sinds de wetswijziging van 1963 was de octrooiaanvrage openbaar vanaf de datum
van de terinzagelegging ( in het algemeen 1 S maanden na de datum van de aanvrage)
en kon derhalve een ieder kennis nemen van de inhoud. Deze wijziging van de wet
bracht Phoenix er kennelijk toe opnieuw de reeds in 1936'~ en 194119 besliste vraag
aan de orde te stellen of na de octrooiverlening tegen het gebruik van machines
zonder toestemming van de octrooihouder in het verkeer gebracht (na de terinzagelegging en) vóór de openbaarmaking kan worden opgetreden.
Feiten
Gedaagde Hevea had in de onderhavige zaak 16 persen in gebruik, die door haar
Italiaanse leverancier vóór de openbaarmaking waren geleverd. Die 16 persen
waren voldoende om Hevea's behoeften te dekken. Indien het gebruik kon worden
voortgezet en bovendien onderhoud en reparatie ongestoord konden worden verricht, zou de octrooihouder (van Hevea) geen enkele beloning verkrijgen voor zijn
uitvinding'-o. Dit spreekt te meer, indien men aanneemt dat de machines de verdere
duur van het octrooi niet aan vervanging toe zijn, hetgeen door goed onderhoud en
reparatie natuurlijk zoveel mogelijk kan worden bevorderd. Hevea zat derhalve op
rozen, met name ook omdat concurrenten die de machines nà de openbaarmaking
willen aanschaffen natuurlijk wel octrooiwinst zullen moeten betalen. Doen zij dat
niet, dan zorgt Phoenix er wel voor dat de markt (ook die van Hevea! ) schoon blijft!
Beslis.ring Hof
Art. 30 lid 2
Het Hof te Arnhem zag echter ook na de wetswijziging geen reden om af te wijken
van de opvatting van de Hoge Raad in 1936 en 1941 en besliste derhalve, dat de
machines welke voor de openbaarmaking in het verkeer zijn gebracht, in de zin van
art. 30 lid 2 rechtmatig in het verkeer waren gebracht. De octrooihouder kon dus
niet optreden tegen het gebruik van die machines na de openbaarmaking.
Repareren
Vervolgens kwam aan de orde of reparaties van onderdelen die deel uitmaakten van
het geoctrooieerde voortbrengsel, inbreuk maakten op het octrooi omdat deze
reparaties gelijk zouden moeten worden gesteld met vervaardigen.
De octrooihouder beriep zich alleen op art. 30 lid 1 Octrooiwet en niet op art. 1401
en ook in zoverre was de zaak derhalve identiek aan de zaak Mendels-Arendonk21.
Het is niet duidelijk waarom de octrooihouder geen beroep deed op art. 1401.
Wellicht achtte de octrooihouder zo'n beroep kansloos na de beslissing in PhilipsHapéz~. Gezien de gewijzigde opvattingen omtrent het leerstuk van misbruik van
bevoegdheid, en het feit dat het, in tegenstelling tot de zaak Philips-Hapé, ging om
de reparatie van onderdelen die wel tot de geoctrooieerde combinatie behoorden,
was een poging wellicht gerechtvaardigd geweest.
De Rechtbank overwoog met betrekking tot het beroep op art. 30 lid 1:
„Nu de bij gedaagde sub 1 aanwezige zestien persen rechtmatig in het verkeer zijn
gebracht, acht de rechtbank niet zonder meer aannemelijk, dat reparaties - ook
wanneer verricht aan onderdelen die onder de geoctrooieerde vinding zouden vallen
- in zo algemene zin als door eiseres gesteld moeten worden gerekend [e zijn
begrepen onder `vervaardigen' van artikel 30 Rijksoctrooiwet."
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Het Hof bevestigde de beslissing van de Rechtbank:
„dat vaststaat, dat de in petitum a. bedoelde persen vóór de openbaarmaking van de
octrooi-aanvrage - derhalve, zoals volgt uit het bij de behandeling van grief I
overwogene, rechtmatig - in het verkeer zijn gebracht, zodat Hevea - gelet op
artikel 30 lid 2 van genoemde wet, niet in strijd handelt met het octrooi, door deze
persen in of voor haar bedrijf te gebruiken;
dat onder die omstandigheden het repareren van deze persen - ook wanneer het
onderdelen betreft, waarin de uitvinding is belichaamd - in beginsel geoorloofd
moet worden geacht; dat weliswaar omstandigheden denkbaar zijn, waarin het
repareren van voortbrengselen 'vervaardigen' oplevert - bijvoorbeeld wanneer alle
onderdelen, waarop de uitvinding speciaal betrekking heeft, ineens of geleidelijk
door nieuwe zouden worden vervangen - doch Phcenix niet heeft gesteld, dat alle
door Hevea voorgenomen reparaties dergelijke, met `vervaardiging' gelijk te stellen, reparaties zijn."

Conclusie
Het Hof sluit zich geheel aan bij de uitspraak van de H.R. in Mendels-Arendonk.
Repareren kan in het algemeen niet gelijk worden gesteld met vervaardigen. Het
Hof geeft niet aan (en behoefde ook niet aan te geven), wanneer repareren dat is
toegestaan, overgaat in inbreukmakend vervaardigen, doch geeft daarvan wel een
voorbeeld: het (achtereenvolgens) vervangen van alle onderdelen waarop de uitvinding speciaal betrekking heeft. Dat is een nogal vanzelfsprekend voorbeeld, dat
niet veel bijdraagt tot het markeren van de hierboven bedoelde grens.
d. Conclusie
De jurisprudentie is derhalve zeer schaars en vele vragen zijn nog onbeantwoord
geblevenz~.
Beslist is slechts het navolgende:
1. onderhouden en repareren als zodanig behoren niet tot de, in art. 30 van de
Octrooiwet, aan de octrooihouder voorbehouden handelingen;
2. onder omstandigheden kan repareren worden gelijkgesteld met vervaardigen;
3. art. 1401 werkt niet aanvullend bij de reparatie van onderdelen die weliswaar
samenhang hebben met, doch niet behoren tot een geoctrooieerde combinatie,
die in strijd met de rechten van de octrooihouder in het verkeer is gebracht.
e. Slotbeschouwiug
Alle drie hierboven besproken beslissingen zijn voorbeelden van pogingen van de
octrooihouder door middel van het aanvallen van het repareren bescherming
althans betere bescherming te verkrijgen.
In Philips-Hapé ging het Philips in de eerste plaats om het verkrijgen van een meer
effectieve bescherming. Philips kon natuurlijk ook optreden tegen het in het
verkeer brengen van de radio's door importeurs en~of radiohandelaren maar dit
waren veelal ook haar eigen afnemers. Philips voerde bovendien aan, dat zij niet
kon optreden tegen radioontvangtoestellen die door particuliere afnemers zelf
gekocht waren in het buitenland.
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Met name wanneer de octrooihouder in het buitenland niet over parallelle ocirooien
beschikt en het gaat om betrekkelijk kostbare gebruiksvoorwerpen, kan dit tot een
aanzienlijke benadeling van de octrooihouder leiden. Met betrekking tot het Duitse
octrooi voor de zeilplank, leidde dit tot het door niet-licentiehouders inrichten van
verkoopruimten net over de Duitse grens.
Indien echter particuliere afnemers weten dat de radiotcestellen of surfplanken niet
in eigen land kunnen worden gerepareerd, zal dit waarschijnlijk een afname tot
gevolg hebben van het aankopen in het octrooivrije buitenland.
De uitkomst van de zaak Phoenix-Hevea is onbevredigend. Zoals hierboven al
weergegeven kan het resultaat van die beslissing zijn, dat de octrooihouder in het
geheel geen octrooiwinst toekomt, zeker als men aanneemt, dat het om duurzame
machines gaat (die duurzamer zijn dan het octrooi) en, dat ook andere potentiële
afnemers door de Italiaanse fabrikant of andere derden reeds voor de openbaarmaking zijn beleverd.
Opgemerkt is reeds, dat de in 1963 en 1977 in de wet opgenomen regeling terzake
van een redelijke vergoeding in de praktijk weinig betekenis heeft. De oplossing
lijkt gelegen in het overnemen van art. 32 van het G.O.V. waarmee Nederland
tevens aan haar verplichting voldoet om haar wetgeving aan het G.O.V. aan te
passen'-'.

3.

De schrijvers

a. Algemeen
Zoals hierboven reeds opgemerkt is er met uitzondering van Jonker, Verkade en
Martens25 over het onderhavige onderwerp niet diepgaand geschreven. De schrijvers, waaronder degenen, die zich niet diepgaand met het onderwerp hebben
beziggehouden, kunnen worden ingedeeld in twee grcepen. Enerzijds is er een
groep schrijvers, die zich beperkt tot het op grond van - een mijns inziens juiste
uitleg van - de bestaande jurisprudentie maken van opmerkingen die niet voor
betwisting vatbaar zijn.
Anderzijds is er een groep die - veelal naast het maken van bovengenoemde juiste
opmerkingen - een gewaagdere uitleg van de jurisprudentie voorstaat en ook
oplossingen aangeeft voor niet in de jurisprudentie besliste gevallen. Alvorens aan
enkele schrijvers iets meer aandacht te besteden, volgt eerst de hierboven gemaakte
onderscheiding en de daarbij behorende opvattingen.
Groep I
In deze groep vindt men de navolgende mijns inziens niet voor betwisting vatbare
opmerkingen.
1. Het vervangen van een onderdeel, dat niet vervaardigd kan worden zonder
inbreuk te maken op het octrooi is octrooiinbreuk. Dit kan het geval zijn omdat
het onderdeel zelfstandig is geoctrooieerd of „Elementenschutz" geniet (Zie
bijvoorbeeld: Drucker en Telders. ).
2. Onder omstandigheden kan repareren gelijk worden gesteld aan vervaardigen
in de zin van art. 30. Daarvan is - onder meer - sprake indien alle onderdelen
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geleidelijk door nieuwe worden vervangen. Zie bijvoorbeeld: Moorrees, Telders, Drucker, Van Wageningen, Van Nieuwenhoven Helbach.
Reparatie van een octrooivrij onderdeel (een onderdeel dat niet tot de geoctrooieerde combinatie behoort) kan niet worden verboden. (Zie bijvoorbeeld:
Telders).
Uit de jurisprudentie van de H.R. blijkt dat art. 1401 niet aanvullend werkt.
(Zie bijvoorbeeld: Beerman, Berlage).

Groep II
I. Bepaalde vormen van reparatie (ook zonder dat er sprake is van misbruik van
bevoegdheid) kunnen worden bestreden met een beroep op art. 140L (Zie
bijvoorbeeld: Van Wageningen, Buddingh de Voogt, Boukema, Jonker en
Verkade - deze laatste zeer voorzichtig en gebaseerd op Staat-Bonda -)
2. Vervanging van niet-neutrale maar ook niet-zelfstandig beschermde onderdelen is onrechtmatig. Hier word[ derhalve „Elementenschutz" aanvaard gebaseerd op art. 1401 (Buddingh de Voogt).
b.

Schrijvers (afzonderlijke behandeling)

aa. Moorrees
Moorrees geeft in het kader van de behandeling van art. 45 Octrooiwet de handelingen in art. 30 Octrooiwet voorbehouden aan de octrooihouder weer en stelt
vervolgens „Wanneer of inbreuk gepleegd is, dient nu voor ieder van die handelingen te worden nagegaan".
Bij de bespreking van het begrip vervaardiging merkt Moorrees vervolgens op:
„Met de vervaardiging houdt ten nauwste verband de herstelling. Zoodra de
herstelling van het geoctrooieerde voorwerp het wezen van de uitvinding omvat, is
het delict gepleegd. Herstelling van een nagemaakt voorwerp is daarentegen reeds
in elk stadium inbreuk".
Na het citeren van art. 47 van het Wetboek van Strafrecht concludeert Moorrees
vervolgens: „Een nagemaakt voorwerp herstellen is mededaderschap".z~
Naar de opvatting van Moorrees is er derhalve sprake van octrooiinbreuk bij een
rechtmatig in het verkeer gebracht geoctrooieerd voorwerp, „zodra de herstelling
van het geoctrooieerde voorwerp het wezen van de uitvinding omvat". Wat Moorrees daar precies mee bedoelt is niet duidelijk. [k neem aan, dat Moorrees bedoelde,
dat repareren van rechtmatige produkten octrooiinbreuk oplevert, zodra de uitvindingsgedachte door die reparatie opnieuw gerealiseerd wordt. Die opvatting is
mijns inziens juist.
Moorrees maakt ook niet duidelijk waarom het herstellen van een nagemaakt
voorwerp steeds inbreuk is. Deze met de opvatting van de Supreme Court in Aro II
overeenkomende opvatting staat op gespannen voet met de opvatting dat art. 30 de
aan de octrooihouder voorbehouden handelingen limitatief opsomt.
Wellicht moet de opmerking van Moorrees „herstelling van een nagemaakt voor-
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werp is daarentegen reeds in ieder stadium een inbreuk" gelezen worden in
samenhang met zijn opmerking dat een nagemaakt voorwerp herstellen mededaderschap is in de zin van art. 47 Wetboek van Strafrecht en heeft de desbetreffende
opmerking derhalve alleen betrekking op strafbare (d.w.z. opzettelijke) octrooiinbreuk.
Onder omstandigheden zal een reparateur op grond van artt. 47 en 48 Wetboek van
Strafrecht aansprakelijk kunnen zijn, indien hij door zijn repareren bijvoorbeeld
opzettelijk octrooiinbreuk uitlokt. Voor de praktijk is een en ander nauwelijks van
belang aangezien het bewijs van een opzettelijke inbreuk zeer moeilijk te leveren
zal zijn.
bb. Drucker-''
Drucker noemt de vraag of repareren tot de uitsluitende bevoegdheden van de
octrooihouder behoort „een veelbesproken vraag". Drucker zelf inerkt niet meer op
dan dat vervanging van een onderdeel dat niet kan worden vervaardigd zonder
inbreuk te maken op het octrooi, octrooiinbreuk betekent. Hij is kennelijk van
mening, dat de vervanging van andere onderdelen toegestaan is tenzij gaandeweg
(door reparaties) het oude voorwerp door een nieuw wordt vervangen.
cc. Van Wageningen'-x
Van Wageningen wijst op het feit dat alle schrijvers, met uitzondering van Kan
(Rechtsgeleerde Opstellen aangeboden aan Prof. Mr P. Scholten, pag. 22617), de in
art. 30 genoemde handelingen zo ruim mogelíjk uitleggen en dat zowel Telders als
Drucker in bepaalde gevallen onder vervaardigen ook repareren laten vallen.
Van Wageningen schrijft verder niet over repareren. Van Wageningen's opvatting
valt wellicht te lezen uit het door hem mede gewezen vonnis van de Rechtbank te
Den Haag, dat leidde tot het arrest van de Hoge Raad inzake Philips-Hapé. Anders
dan de H.R. was de Rechtbank van mening, dat Hapé onrechtmatig handelde door
het repareren van niet tot de geoctrooieerde combinatie behorende onderdelen
waardoor de levensduur werd verlengd van een voortbrengsel, dat in strijd met de
rechten van de octrooihouder in het verkeer was gebrachtz9.
dd. Beerman3~
Beerman stelt in zijn prae-advies dat de Octrooiwet niet rept over herstellen doch
slechts over vervaardigen. Hij vervolgt dan:
„Ook hier zou zich de neiging kunnen voordcen om langs den weg der betamelijke
zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer iets meer voor den octrooihouder te
bereiken dan zijn deel is geworden krachtens de Octrooiwet."

Beerman verwijst naar de opvattingen van Drucker, Telders en De Haan, welke
laatste herstel te goeder trouw in het algemeen geoorloofd acht. Met betrekking tot
het door Drucker gencemde voorbeeld van de elkaar opvolgende reparaties resulterend in een nieuw voortbrengsel vraagt Beerman zich af wanneer er in dat geval
sprake is van octrooiinbreuk.
Ik neem aan dat Drucker geantwoord zou hebben, dat de inbreuk een feit is op het
moment, dat het onderdeel of de onderdelen die de uitvindingsgedachte belichamen
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vervangen zijn; dan is er immers door de elkaar opvolgende reparaties sprake
geweest van een ( opnieuw) vervaardigen van het geoctrooieerde voortbrengsel.
Met betrekking tot het arrest Mendels-Arendonk merkt Beerman op, dat daarin
door de eisende partij alleen een beroep is gedaan op art. 30 O. W. en niet op art.
1401 om daar aan toe te voegen „Zonder twijfel zou haar ( de eisende partij) dat
laatste artikel evenmin hebben gebaat."
Beerman geeft geen nadere uitleg, doch zijn opvatting is begrijpelijk in het licht
van het feit dat Beerman van een aanvullende werking van art. 1401 niet wil weten.
Ten tijde van het schrijven van zijn prae-advies was nog slechts de beslissing van
het Hof in de zaak Philips-Hapé bekend. Hoewel Beerman meent dat het Hof in
beginsel een aanvullende werking van art. I401 aanvaardt, vindt hij - en mijns
inziens terecht - dat de beslissende overweging van het Hof („dat ...art 1401 van
het Burgerlijk Wetboek niet kan dienen om een effectievere octrooibescherming te
bereiken dan de octrooiwetgever gewild heeft") steun geeft aan zijn opvatting, dat
art. 1401 niet aanvullend kan werken. De juistheid van zijn opvatting werd
bevestigd door het arrest van de Hoge Raad in Philips-Hapé.
ee. Bt~ddingh de Voogt"
Buddingh de Voogt bespreekt het arrest Philips-Hapé uitvoerig. Hoewel hij erop
wijst dat de formule van de Hoge Raad negatief is (de reparateur is alleen aansprakelijk bij misbruik van recht) geeft hij toch een ruimere strekking aan het arrest. Hij
is kennelijk van mening, dat de door de H.R. gegeven formule („dat een reparatie
van een niet beschermd onderdeel van een onrechtmatig in het verkeer gebracht
toestel slechts dan onoirbaar zal zijn, indien de reparateur handelde zonder redelijk
belang met een toeleg den octrooihouder schade te berokkenen") reële betekenis
voor de praktijk zal hebben. Volgens Buddingh De Voogt is de octrooihouder
daarmede niet geholpen, omdat de bewijslast die op hem drukt zeer zwaar is. Voor
de reparateur of leverancier van een vervangend onderdeel geldt hetzelfde, omdat
deze niet weet wat „redelijk belang" is.
Hij ziet een en ander als een grote belemmering voor de reparateurs in de uitoefening van hun bedrijf en merkt op: „de octrooiwetgever wilde juist de vrijheid van
bedríjf zoo min mogelijk hinderen".
Buddingh de Voogt las mijns inziens veel meer in het arrest dan er in stond. De
hiervoor besproken analyse van Berlage'~ komt mij beter gefundeerd voor.
Buddingh de Voogt gaat zelfs zover dat hij uit het arrest Philips-Hapé afleidt, dat de
reparatie van een niet-neutraal onderdeel onrechtmatig zal zijn jegens de octrooihouder. Als dat het geval is, concludeert hij, is het niet uitgesloten dat een
niet-neutraal onderdeel op grond van art. 1401 Elementenschutz toekomt".
ff. Telders"
Telders behandelt repareren als grensgeval van het vervaardigen. Hij merkt het
navolgende op:
1. Repareren is niet onder alle omstandigheden vervaardigen ( onder verwijzing
naar Hof Den Bosch 18- 12-1934, BIE 1935, 128)'s
2. Indien de uitvinding speciaal betrekking heeft op één onderdeel van een
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voortbrengsel, dan zal vervanging van dat onderdeel octrooiinbreuk opleveren.
Het aanbrengen van wijzigingen in een octrooivrij voortbrengsel zodat het
onder het octrooi komt te vallen, is octrooiinbreuk.
Geleidelijk vervangen van alle onderdelen door nieuwe zodat men uiteindelijk
een vrijwel nieuw voortbrengsel krijgt, is octrooiinbreuk.
Reparatie van een octrooivrij onderdeel kan niet worden verboden~.

Het betreft hier telkens volgens Telders een uitleg van het begrip vervaardigen in de
zin van art. 30 R.O. W. Hoewel Telders bij de bespreking van de vervaardiging van
onderdelen (no. 279) niet expliciet het voorbeeld geeft van een octrooiinbreuk
bestaande uit de vervaardiging van slechts één onderdeel, blijkt impliciet uit de
onder 2 genoemde mogelijkheid dat Telders dat mogelijk achtte. Een en ander past
in zijn opmerkingen met betrekking tot onderdelen. Met verwíjzing naar de rechtspraak wijst hij erop, dat er nog steeds sprake is van inbreuk indien de niet-essentiële, voor de hand liggende en gemakkelijk verkrijgbare onderdelen weg worden
gelaten. Daaruit volgt mijns inziens, dat hij van mening is dat, indien er in een
geoctrooieerde combinatie slechts één essentieel onderdeel is, vervaardigen van
dat ene essentiële onderdeel octrooiinbreuk oplevert37.
Telders maakt nergens onderscheid tussen het repareren van rechtmatig in het
verkeer gebrachte voortbrengsels en het repareren van onrechtmatig in het verkeer
gebrachte voortbrengsels.
gg. Boukema's
Boukema stelt dat de HR in Mendels-Arendonk'9 terecht de stelling heeft verworpen dat het repareren van onderdelen die speciaal vallen onder het kenmerk van het
octrooi, gelijk zou staan met het opnieuw vervaardigen van dat produkt. Boukema
schrijft:
„De octrooihouder wordt hier wetiswaar benadeeld in de belangen welke artikel 30
O. W. aan hem toekent, doch deze benadeling geschied[ niet op een wijze, welke een
schadevergoeding ex artikel 43 O. W. in het leven rcept.".

Uit het arrest van de HR blijkt mi jns inziens echter, dat repareren niet onder de aan
de octrooihouder in art. 30 verleende rechten valt, omdat repareren niet steeds is
gelijk te stellen met vervaardigen. De HR houdt dus uitdrukkelijk de mogelijkheid
open, dat bepaalde vormen van repareren wel onder vervaardigen vallen. Zolang
dat echter niet het geval is worden de rechten toegekend aan de octrooihouder op
grond van art. 30 Octrooiwet niet geschonden (en heeft de octrooihouder derhalve
geen vordering op grond van art. 43 noch op grond van art. 1401).
Boukema's stelling dat de octrooihouder benadeeld wordt in de belangen welke
art. 30 Octrooiwet hem toekent, is derhalve niet goed begrijpelijk. Repareren
(voorzover niet gelijk te stellen aan vervaardigen) is nu juist in de opvatting van de
H.R. niet zo'n belang.
Bij de bespreking van Philips-Hapé41 meent Boukema - mijns inziens ten onrechte
-, dat de Hoge Raad zich aansluit bij de opvatting van de Procureur-Generaal en het
Hof, welke volgens Boukema van mening zijn dat een handeling, hoewel niet
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onrechtmatig krachtens de Octrooiwet, toch onrechtmatig kan worden geoordeeld
getoetst aan de algemene norm voortvloeiende uit artikel 1401 B.W."
hh.

Jonker~'-

Jonker besteedt in zijn proefschrift meer aandacht aan „reparaties aan door octrooi
beschermde voortbrengselen" dan enige andere Nederlandse schrijver.
Hij begint met het geven van enige voorbeelden van situaties waarin de octrooihouder er belang bij heeft repareren te kunnen tegengaan.
Jonker wijst er terecht op, dat de octrooihouder niet altijd zal kunnen voorkomen
dat inbreukmakende produkten in de handen van een bedrijfsmatige of particuliere
gebruiker komen. Hij ziet een preventieve werking uitgaan van de mogelijkheid
om tegen de bedrijfsmatige reparateur op te treden, omdat de in het octrooivrije
buitenland kopende particulier zich zal afvragen of er in zijn eigen land een
behoorlijke service kan worden verkregen".
Jonker bespreekt vervolgens zeer uitgebreid de arresten Mendels-Arendonk en
Philips-Hapé. Uit Mendels-Arendonk concludeert hij terecht dat het repareren van
rechtmatig in het verkeer gebrachte voortbrengselen in het algemeen geen octrooiinbreuk zal zijn doch hij vergeet daaraan toe te voegen, waarom dat volgens de HR
zo is. De H.R. overwoog dat
„het repareren van deelen eener machine, die speciaal vallen onder het kenmerk van
het octrooi, octrooirechtelijk niet steeds is gelijk te stellen met telkenmale opnieuw
ven~nnrdi~en van die machine" (cursivering Ho.)

Jonker concludeert dan ook ten onrechte uit de overweging van de H.R. („dat
omtrent de bijzondere aard of omvang van de reparatie van de werkzaamheden van
Arendonk in cassatie onvoldoende is komen vast te staan"), dat bijv. de omstandigheid dat Van Arendonk zijn gespecialiseerd bedrijf zou maken van het repareren
van dergelijke geoctrooieerde machines de reparaties onrechtmatig zou maken.
Gezien het feit dat in Mendels-Arendonk uitsluitend de uitleg van art. 30 Octrooiwet aan de orde was, en meer in het bijzonder het begrip vervaardigen, kan niet uit
het arrest van de HR worden afgeleid, dat van belang is wie de reparatie verricht
(bijvoorbeeld een gespecialiseerd bedrijf), doch slechts dat octrooiinbreuk wordt
gepleegd, indien de aard en omvang van de reparaties zodanig zijn dat er (in feite)
van vervaardigen sprake is (bijvoorbeeld doordat alle essentiële onderdelen worden
vervangen).
Ook Jonker ziet in het arrest van de HR inzake Philips-Hapé een bevestiging van
het door het Hof ingenomen standpunt dat onder bijzondere omstandigheden
reparatie van een octrooischendend toestel onrechtmatig kan zijn. Zoals reeds
betoogd wijst de HR in dit arrest echter veeleer de mogelijke aanvullende werking
van art. 1401 af.
De toevoeging in Philips-Hapé dat er sprake van onrechtrnatigheid kan zijn „indien
de reparateur handelde zonder redelijk eigen belang met den toeleg den octrooihouder schade te berokkenen", in verband gebracht met Staat-Bonda, leidt Jonker tot
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de conclusie, dat onrechtmatig handelt de reparateur, die bepaaldelijk weet, dat hij
het zijn opdrachtgever mogelijk zal maken zijn octrooischendend toestel ten nadele
van de octrooihouder te blijven gebruiken, of die bepaaldelijk weet dat die reparatie-handeling octrooischendend is. Met betrekking tot het laatste kan worden
opgemerkt dat indien de (bedrijfsmatige) reparatie-handeling zelf octrooischendend is er gewoon sprake is van octrooiinbreuk. Daarvoor is een beroep op
Philips-Hapé niet nodig.
Jonker geeft aan beide arresten mijns inziens een te ruime uitleg. Toch lijkt zijn
opvatting in de huidige tijd verdedigbaar. Dat zal niet zozeer het gevolg zijn van
ruimere opvattingen omtrent „misbruik van bevoegdheid"~alswel van de invoering
van art. 44A en de daaruit mijns inziens te trekken consequenties met betrekking
tot de toelaatbaarheid van de aanvullende werking van art. 1401. Zie hieromtrent
hoofdstuk IX.
ii. Van Nieuwenhoven Helbachas
Van Nieuwenhoven Helbach bespreekt eveneens de arresten Mendels-Arendonk
en Philips-Hapé. Met betrekking tot Mendels-Arendonk merkt hij op, dat de
aanvullende werking van art. 1401 in dat arrest niet aan de orde kwam, en dat de
HR terecht besliste dat niet ieder repareren (ook niet van delen die speciaal vallen
onder het kenmerk van het octrooi) gelijk gesteld kan worden aan vervaardigen in
de zin van artikel 30 Octrooiwet.
Met betrekking tot Philips-Hapé merkt Van Nieuwenhoven Helbach -terecht - op,
dat daarin de aanvullende werking van art. 1401 wel ter sprake komt. Hij volstaat
met te constateren dat volgens de H.R. in bijzondere omstandigheden dat artikel
inderdaad op de reparateur van toepassing kan zijn. Het is niet duidelijk of hij van
mening is dat van die bijzondere omstandigheden alleen sprake is indien deze
vallen onder het begrip rechtsmisbruik of dat hij ook nog een aanvullende werking
van art. 1401 aan wil nemen onder andere bijzondere omstandigheden. Met
betrekking tot het rechtsmisbruik criterium merkt hij op, dat zich dat geval zelden
zal voordoen, omdat de reparateur vrijwel steeds bij het verrichten van reparaties
juist wel een redelijk belang heeft. Wat dat redelijk belang dan wel is laat Van
Nieuwenhoven Helbach in het midden, maar hij doelt daarmede kennelijk op
bijvoorbeeld het kunnen verwerven van inkomsten door het uitvoeren van reparaties.
jj. Wichers Hoeth~
Wichers Hoeth noemt reparatie als een van de talrijke grensgevallen welke de door
de wet aan de octrooihouder voorbehouden handelingen openlaten.
Met betrekking tot de (door Wichers Hoeth naast grensgevallen genoemde) niet
geregelde gevallen meent Wichers Hoeth dat art. 1401 aanvullend werkt. In zijn
voetnoot (no. 89) noemt hij als voorbeelden daarvan: Mendels-Arendonk, waar
art. 1401 echter in het geheel niet aan de orde kwam; Philips-Hapé, waar art. 1401
wel aan de orde kwam doch aanvullende werking in feite werd afgewezen; Vulcanus-Raatjes", dat niets te maken heeft met art. 1401 ! Aangenomen mag derhalve
worden, dat de voetnoot bedoeld is om enkele grensgevallen te illustreren en niet
de aanvullende werking van art. 1401.
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kk. Verkade'R
Verkade behandelt het verhandelen van onderdelen en het repareren van produkten
die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd in een aparte paragraaf
(no. 27).
Hij geeft aan dat de problematiek die in litteratuur en jurisprudentie met betrekking
tot de positie van de octrooihouder meermalen aan de orde is geweest, ook een rol
kan spelen in het auteursrecht en modellenrecht. Dit is ongetwijfeld juist, waarbij
zij opgemerkt, dat het bij voorwerpen beschermd door deze rechten minder snel zal
voorkomen dat er sprake is van een reparatie die gelijk dient te worden gesteld aan
een opnieuw verveelvoudigen c.q. vervaardigen.
[n tegenstelling tot het octrooirecht heeft het modelrecht betrekki~ op het uiterlijk
van het voortbrengseL ~ Het vrijwel geheel opnieuw vervaardigen van dat uiterlijk
zal celden voorkomen en dat zal toch nodig zijn om inbreuk op het modelrecht aan
te nemen. Bij het octrooirecht zal reeds van opnieuw vervaardigen sprake zijn,
indien de uitvindingsgedachte opnieuw wordt gerealiseerd. Daarvan kan al sprake
zijn bíj de vervanging van een essentieel onderdeel dat die uitvindingsgedachte
belichaamt. Vervanging van een essentieel onderdeel behoeft echter niet te betekenen dat (vrijwel) het gehele (uiterlijk van het) voortbrengsel opnieuw wordt
vervaardigd'y.
In het modellenrecht zal het derhalve niet veel voorkomen dat repareren gelijk
gesteld zal kunnen worden aan het vervaardigen van een modeL Aangezien de
wetgever in de B.T.M.W. de aan de gerech[igde voorbehouden handelingen
nauwkeurig heeft omschreven, lijkt het minder juist om het repareren via de
toepassing van art. 1401 alsnog tot een aan de gerechtigde voorbehouden handeling
te maken. Verkade lijkt ten aanzien van de B.T.M.W. dezelfde mening te zijn
toegedaan.
Het auteursrecht zal eerder aanleiding kunnen geven tot een verbod van reparatie,
ook wanneer er geen sprake is van een reparatie die gelijk gesteld dient te worden
aan een opnieuw vervaardigen (verveelvoudigen). De aard van het auteursrecht,
waardoor een werk dat het persoonlijk stempel van de maker draagt wordt beschermd, is zodanig dat indien bij het repareren dat persoonlijk stempel in het
geding is, het repareren ontoelaatbaar dient te worden geacht. In bepaalde gevallen
zal de maker zich kunnen verzetten tegen reparatie op grond van zijn persoonlijkheidsrechten50). Men denke bijvoorbeeld aan een schilderij dat beschadigd is.
Onder oms[andigheden zal de auteur zich tegen restauratie kunnen verzet[en, met
name indien het oorspronkelijke resultaat niet meer (geheel) te bereiken valt. Het
lijmen van een kapotte vaas zal derhalve onder omstandigheden op grond van
auteursrecht wèl maar op grond van modelrecht niet kunnen worden verboden.
Het is enigszins merkwaardig dat Verkade niet uit Vulcanus-Raaijes, doch uit
Mendels-Van Gorp afleidt dat repareren bestaande uit het vervangen van een
essentieel onderdeel, beschouwd kan worden als octrooiinbreuk.
Uit Mendels-Van Gorp valt mijns inziens af te leiden, dat onder omstandigheden
repareren kan worden gelijkgesteld aan vervaardigen, doch niet dat het vervaardigen van een essentieel onderdeel (en mitsdien een repareren bestaande uit het
vervangen van dat onderdeel) octrooiinbreuk kan betekenen.
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Hoewel niet geheel duidelijk, lijkt Verkade van mening, dat de reparatie van tot de
geoctrooieerde combinatie behorende onderdelen van een voortbrengsel dat niet
met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht, met een beroep op
StaaUBonda op grond van art. 1401 kan worden bestreden. Die opvatting sluit aan
bij de - wellicht nog iets ruimere - opvatting van Jonker.
c. Conclusie
Meer recente literatuur op het onderhavige gebied is in Nederland schaars. Alleen
Jonker en Verkade hebben uitgebreidere aandacht aan het onderwerp gegeven51.
Jonker en - minder expliciet - Verkade lijken het repareren van onderdelen die tot
de geoctrooieerde combinatie behoren onrechtmatig te achten, indien het geoctrooieerde voortbrengsel in strijd met de rechten van de octrooihouder in het
verkeeris gebracht.
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IX.

I.

ARTIKEL 44A RIJKSOCTROOIWET

Inleiding

In het voorafgaande zijn de wijzigingen van de Engelse, Duitse en Nederlandse
octrooiwetten, gedurende de afgelopen tien jaar enkele malen aan de orde gekomen.
Deze wijzigingen hebben met name in Engeland tot een aanzienlijke wijziging van
het octrooirecht geleid. In het onderhavige hoofdstuk wordt aparte aandach[ besteed aan art. 44A en de overeenkomstige bepalingen in de octrooiwetten van
Engeland en Duitsland. Het artikel verdient deze aparte aandacht omdat de invoering in Nederland (evenals in Engeland) tot veranderingen zal leiden op het gebied
van de bestrijding van de indirekte octr~~iiribréuk én mrts ten van eangis-voor
het onderwerp van de onderhavige studie.
De geschiedenis van art. 44A is in het kort als volgt:
In 1959 begint een werkgroep EEG-octrooi zich bezig te houden met het opstellen
van een voorstel voor een EEG-octrooiwetgeving. In 1962 wordt het eerste voorontwerp voor een EEG-Octrooiverdrag gepubliceerd en in 1970 volgt het tweede
voorontwerp. Terwijl een Europees octrooi, na verlening, een bundel van nationale
octrooirechten is waardoor in ieder land de nationale octrooiwet op het verleende
octrooi van toepassing is, betreft het EEG-oc[rooi één octrooi geldend voor de
gehele EEG. Het is vergelijkbaar met het Amerikaanse octrooi, dat geldt voor alle
staten van de V.S.
Het is derhalve noodzakelijk om in het verdrag zelf de materiële rechten van de
houder van een EEG-octrooi op te sommen. In het voorontwerp van 1970 was de
navolgende bepaling (art. ] 0 lid 2) terzake van indirekte inbreuk opgenomen':
„Het gemeenschapsoctrooi heeft voorts ten gevolge dat het aan iedere derde verboden is, aan een ander dan degene die gerechtigd is de uitvinding te exploiteren,
middelen tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding betreffende een wezenlijk
bestanddeel van de uitvinding aan te bieden of te leveren:
A. wanneer deze middelen uitsluitend geschikt zijn om voor de toepassing van de
uitvinding te worden gebruikt, of,
B. wanneer de derde weet of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze middelen voor de toepassing geschikt en bestemd zijn.
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Personen die handelingen verrichten met andere dan industriële of commerciële
doeleinden worden niet als gerechtigd beschouwd de uitvinding te exploiteren in de
zin van dit lid."

In mei 1974 werd de geplande conferentie te Luxemburg, die zou moeten leiden tot
het sluiten van het EEG-octrooiverdrag, op verzoek van de Engelse regering
uitgesteld. Tot de vijf eisen, die de Engelse regering voor het houden van de
conferentie stelde, behoorde ook een verandering van het voorgestelde art. 101id
2. Dit leidde tot een wijziging van art. lO lid 2(het huidige art. 30 G.O.V.).
Het Gemeenschapsoctrooiverdrag ( tussen de toenmalige negen lidstaten van de
EEG) kwam op 15 december 1975 te Luxemburg tot stand. Het is echter nog steeds
niet in werking getreden'.
Het in het Verdrag opgenomen art. 30 luidt als volgt:
I. Het gemeenschapsoctrooi geeft de octrooihouder ook het recht, iedere derde die
niet zijn toes[emming hiertce heeft verkregen, te verbieden, op de grondgebieden
van de Verdragsluitende Staten aan een ander dan degene die gerechtigd is de
uitvinding toe te passen, middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding aan te bieden of te leveren voor de toepassing van de geoctrooieerde
uitvinding op die grondgebieden, indien de derde weet dan wel het gezien de
omstandi heden duidelijk is, dat deze middelen voor die toepassing geschikt en
bestemd zijn.
2. Het eerste lid geldt niet indien de daarin bedoelde middelen algemeen in de
handel verkrijgbare produkten zijn, tenzij de derde degene aan wie hij levert, aanzet
tot het verrichten van krachtens artikel 29 verboden handelingen.
3. Zij die de in artkel 31, sub a) tot en met sub c), bedcelde handelingen verrichten,
worden niet geacht in de zin van het eerste lid gerechtigd te zijn tot toepassing van de
uitvinding.

Artikel 31 sub a tot en met c bepaalt dat de rechten uit het gemeenschapsoctrooi
zich niet uitstrekkéti tot handèlingen in de particuliere sfeer, proefnemingen, de
bereiding voor direkt gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch
voorschrift van geneesmiddelen in apotheken en tot handelingen betreffende de
aldus bereide geneesmiddelen.
De uiteindelijke tekst verschilt op drie belangrijke punten van het ontwerp uit 1970:
a.
b.

c.

de tweedeling tussen middelen die uitsluitend geschikt zijn voor tcepassing
van de uitvinding en andere middelen is komen te vervallen;
algemeen in de handel verkrijgbare produkten (staple articles) vallen niet
onder de werking van art. 30, tenzij er sprake is van „aanzetten" tot octrooiinbreuk. Dit (2e lid) werd op uitdrukkelijke wens van de Engelse delegatie
opgenomen;
zowel het aanbieden of verkopen van de middelen als het toepassen van de
uitvinding met die middelen dient binnen de EEG te geschieden.

Bij de tot het Verdrag van Luxemburg behorende slotakte verbonden de Verdragslanden zich onder meer zo spcedig mogelijk hun nationale wetgevingen in overeenstemming met het Gemeenschapsoctrooiverdrag te brengen'.

196

Zoals wij reeds hebben gezieq werd in Engeland vanaf 1 juni 1978 de Patents Act
van 1977 van kracht, die in section 60(2)(3) art. 30 G.O.V. in de nationale
wetgeving incorporeerde. Weliswaar wijkt de tekst van section 60 (2)(3) enigszins
af van de (Engelse) tekst van art. 30 G.O.V., doch de bedoeling daarvan is slechts
de betekenis van art. 30 G.O. V. te verduidelijken'.
Duitsland heeft aan zijn verplichting tot aanpassingyoldaan.per l januari 1981 en
heeft daartoe het met art. 30 G.O.V. overeenstemmer~~í
e ~ 10 in de Octrooiwet
opgenomen'. Het desbetreffende artikel is alleen van toepassing op na l januari
1981 aangevraagde octrooien.
In Nederland werd in wetsontwerp 19131 (R 1295) een nieuw art. 44A voorgesteld
luidende:
„I. De Octrooihouder kan dezelfde vorderingen als hem ten dienste staan bij de
handhaving van zijn octrooi instellen tegen iedere derde, die, in het Koninkrijk of,
als het een Europees octrooi betreft, in Nederland, in of voor zijn bedrijf middelen
betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan anderen dan hen, die
krachtens de artikelen 32-34B tot toepassing van de geoctrooieerde uitvínding
bevoegd zijn, aanbiedt of levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding
in het Koninkrijk of, indien het een Europees octrooi betreft, in Nederland, een en
ander mits die derde weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die
middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.
2. Het eerste lid geldt niet, indien het aanbieden of leveren geschiedt met toestemming van de octrooihouder. Dat lid geldt evenmin, indien de geleverde of aangeboden middelen algemeen in de handel verkrijgbare produkten zijn, tenzij de derde
degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van in artikel 30, eerste lid,
vermelde handelingen.
3. Artikel 43, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing."

Het ontwerp is inmiddels door beide kamers aangenomen en in werking getreden
op I december 1987. Het resultaat van deze inwerkingtreding zou derhalve moeten
zijn, dat in Engeland, Nederland en Duitsland ( voor na 1 januari 1981 aangevraagde octrooien) na 1 december 1987 de indirekte octrooiínbreuk op dezelfde wijz~ is
geregeld. De hierna met betrekking tot artikel 44A te maken opmerkingen gelden
in het algemeen derhalve ook voor section 60 ( 2)(3) van de Engelse Octrooiwet en
~ 10 van de Duitse Octrooiwet.
2.

De Memorie van Toelichtingfi

De Memorie van Toelichting definieert indirekte octrooiinbreuk als volgt:
„Men spreekt van indirekte octrooiinbreuk indien middelen, die geschikt zijn voor
de toepassing van een geoctrooieerde uitvinding, voor die toepassing worden verschaft aan personen die niet tot toepassing van de uitvinding gerechtigd zijn."

Deze definitie is geheel toegesneden op de werkingssfeer van art. 44A. De definitie
(en derhalve ook art. 44A) omvatten de in praktijk meest voorkomende gevallen
van indirekte aantasting van het octrooi. Wij hebben echter reeds gezien dat er ook
gevallen zijn, die tot een aantasting van de rechten van de octrooihouder kunnen
leiden die niet bestaan uit het verschaffen van middelen'.
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Chisum~ geeft b~ de behandeling van ~ 271(b) van de Amerikaanse Octrooiwet
een reeks voorbeelden van andere handelingen die octrooiinbreuk ten gevolge
kunnen hebben: adverteren, het geven van aanwijzingen, licenseren, het zich
garant stellen voor de gevolgen van octróói'inbreuk, het plegen van onderhoud en
reparcitie, het maken van ontwerpen, het sluiten van koopovereenkomsten, het
publiceren van recepten, het bemiddelen en vervoeren.
De Memorie van Toelichting merkt terecht op, dat Nederland geen duidelijk
uitgewerkt systeem inzake bescherming tegen indirekte inbreuk kent en dat gezaghebbende rechtspraak sinds 1949 ontbreekt.
Hierna tracht de Memorie van Toelichting te verklaren waarom het nieuwe artikel
niet bij art. 30, dat de direkte inbreuk regelt, is geplaatst, maar in de afdeling III
„Handhaving van het octrooi".
De Toelichting stelt dat er sprake is van een aanvullende bescherming naast het in
art. 30 omschreven uitsluitend recht en dat de regeling als een bijzondere vorm van
onrechtmatig handelen thuis hoort in afdeling III. Mijns inziens is die argumentatie
niet overtuigend.
Art. 44A breidt het uitsluitend recht van de octrooihouder uit, waarbij van belang
is dat het gaat om volkomen zelfstandige handelingen.
De aan de octrooihouder krachtens art. 44A verleende rechten staan naast de in art.
30 verleende rechten. Het ware derhalve logischer geweest (de tekst van) art. 44A
op de nemen in of na art. 30. Beide artikelen tesamen geven de omvang aan van het
aan de octrooihouder toekomende subjectieve recht.
De handhaving van dat subjectieve recht is in art. 43 - ten dele - geregeld en b~ die
art.
handhaving kan een bero~ worden~edaan op-de aanvullende werking van
--- 14t~ Zowel in het G.O.V. alsook in Duitsland en Engeland vindt men dan ook de
bepalingen met betrekking tot direkte en indirekte inbreuk bij elkaar geplaatst.
De aan de Memorie van Toelichting ten grondslag liggende redenering kan ook nog
tot een ander voor de octrooihouder ongunstig gevolg leiden.
Wij hebben gezien dat in Amerika in Dawson-Rohm 8r Haas`' werd uitgemaakt, dat
het mogelijk is in de V.S. licenties voor een werkwijze te verlenen op voorwaarde
dat het voor die werkwijze benodigde middel bij de octrooihouder (of een licentienemer) wordt afgenomen. Eveneens is het toegestaan royalties te berekenen op
basis van de verkochte hoeveelheden van het middel. Uit Vaessen-Morris'~ en de
Groepsvrijstelling Octrooilicentie-overeenkomsten" (art. 3 lid 4 en art. 3 lid 9)
lijkt te volgen dat de Europese Commissie dergelijke licentieovereenkomsten
strijdig acht met art. 85 lid 1. Indien de nationale wetgeving echter bepaalt dat tot
het subjectieve recht van de octrooihouder ook behoort het (zelfstandige) recht van
de leverantie van meer genoemde middelen, zullen deze licentieovereenkomsten
mijns inziens niet in strijd met art. 85 lid I kunnen zijn. Het gelicentiëerde recht (te
weten het verhandelen van middelen voor het gebruik in een geoctrooieerde
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werk~~ijze) b~hoort dan-tc~t het specifieke voorwerp van het aan de octrooihouder
verlecnd~ octrooirecht.
Zowel uit de Duitse als uit de Engelse wetgeving volgt mijns inziens, dat het recht
van de octrooihouder in navolging van de regeling in het G.O. V. is uitgebreid met
een monopolie terzake van het verhandelen van middelen in de zin van art. 44A.
De door de Duitse en Engelse wetgever verleende nationale rechten zullen dan ook
door het EEG-recht worden gerespecteerd (art. 361id ] EEG-Verdrag).
Toepassing van de Groepsvrijstelling Octrooilicentie-overeenkomsten leidt in die
gevallen tot de conclusie dat er van inbreuk op art. 85 geen sprake is, omdat de
gelicentiëerde rechten tot de aan de octrooihouder verleende (octrooi)rechten
behoren. De Nederlandse wetgever ziet art. 44A echter niet als een uitbreiding van
de- sub,~ectieve rechtën van dë octrooihcïuder, doch áis ëen middel tot handhaving
van die (in omvano gelijk gebleven) subjectieve rechten. In dat geval is het
twij~felachtig of de hierboven besprokën licentie-overeenkomsten niet in strijd zijn
met art. 85 lid I. Het is echter waarschijnlijk dat de Europese Commissie bij een
beoordeling van zulke overeenkomsten rekening zal houden met het feit dat de
bepaling afkomstig is uit een EEG-Verdrag (te weten het G.O.V.).
Voor het overige betreft de Memorie van Toelichting een (summiere) uitleg van de
tekst van art. 44A. De tekst wordt hierna afzonderlijk besproken en een aparte
bespreking van de Memorie van Toelichting op dit punt is derhalve overbodig.
3.

De tekst van art. 44A

Inleiding
In het navolgende zullen enige opmerkingen worden gemaakt over de betekenis
van de in art. 44A (30 G.O.V.; section 60(2)(3) Patent Act en ~ 10 Patentgesetz)
voorkomende begrippen, waarbij die tekst eveneens vergeleken zal worden met
~ 271(c) van de Amerikaanse Octrooiwet.
Aanbieden of leveren
Het feit dat alleen aanbieden en leveren door art. 44A wordt verboden, verhindert
niet dat onder omstandigheden al kan worden opgetreden in het stadium van
fabricage of invoer. Immers, indien uit zo'n fabricage of invoer - bijvoorbeeld van
een onderdeel dat op geen enkele andere wijze dan inbreukmakend gebruikt kan
worden - afgeleid kan worden, dat aanbieden enlof leveren dreigt, dan zal dat
voldoende zijn om een verbod (tot aanbieden en leveren) te verkrijgen''.
'3 27l(c) noemt alleen „to sell". Het aanbieden is derhalve vrij, doch kan onder
omstandigheden vallen onder ~ 271(b) indien er sprake is van „active inducement".
Bij een aanbieden zonder meer (d.w.z. zonder te wijzen op de geschiktheid voor
inbreukmakend gebruik) zal er geen sprake zijn van „active inducement". Zoals
besproken komt „to sell" overeen met het in art. 44A gebruikte begrip „leveren"".
Middelen
Met middelen zijn bedoeld fysieke middelen en niet gebruiksaanwijzigingen,
tekeningen of ontwerpen die laten zien hoe een geoctrooieerde werkwijze kan
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wordeq gebruikt of het gzoctrooieerde vo~rtbrengsel kan worden vervaardigd".
De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen. De
middelen behoeven derhalve niet zelf wezenlijke bestanddelen te zijn. Dat laatste
kan men zich wel voorstellen bij onderdelen van een geoctrooieerde combinatie
doch minder goed bij middelen voor de toepassing van een werkwijze.
Het gebruik van een bepaald middel zal ongetwijfeld een „bestanddeel" ( element)
van de werkwijze kunnen zijn. Het middel zelf zal derhalve een „bestanddeel van
de uitvinding ( Ho: te weten de werkwijze) betreffen". Voor middelen die gebruikt
worden voor een geoctrooieerde werkwiize is de tekst derhalvè-duidèÍijk en juist.
Men zal moeten aannemen dat de middeÍen ook de gehele uitvinding mogen
betreffen. Een niet geoctrooieerde machine waarmee een geoctrooieerde werkwijze kan worden uitgevoerd of een geoctrooieerd voortbrengsel kan worden gefabriceerd, zal een middel kunnen zijn in de zin van art. 44A. Art. 44A lijkt ook
toepasselijk op het in het verkeer brengen van alle voor het samenstellen van een
geoctrooieerde combinatie benodigde onderdelen15
Van „middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de-uitvinding" zal
slechfs sprake kunnèn zijn als de onderdelen tot de geoctrooieerde combinatie
behoren. Het woord „betreffende" ( en ook het Franse „se rapportant à" en het
Engelse „relating to") laat door zijn vaagheid echter enige twijfel open.
De electromotor in de Tauchpumpen beslissing en het vuilnisvat in de Muhltonne
beslissing'~, die geen deel uitmaken van de geoctrooieerde combinatie, betroffen
wel een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, namelijk de gehele uitvinding.
Dat dergelijke niet tot de combinatie behorende onderdelen onder art. 44A zouden
kunnen vallen, lijkt echter niet de bedoeling. Kennelijk heeft men zowel de
levering van onderdelen voor een geoctrooieerde combinatie als van middelen voor
het uitvoeren van een geoctrooieerde werkwijze met dezelfde woorden willen
beschrijven.
De tekst van ~ 271 c van de Amerikaanse Octrooiwet lijkt op dit punt veel duidelijker en het is jammer dat het G.O.V. die tekst niet heeft overgenomen. Daarin
worden de verschillende mogelijkheden op een duidelijke manier opgesomd. Uit
die tekst blijkt zonneklaar dat alleen de levering van onderdelen die tot de geoctrooieerde combinatie behoren onder de werking van het artikel kunnen vallen.
Wezenlijk
Om voor bescherming ex art. 44A in aanmerking te komen is niet voldoende dat het
desbetreffende onderdeel tot de geoctrooieerde combinatie behoort. Uit de woorden „middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel", toegepast op onderdelen,
lijkt bij een redelijke uitleg te volgen dat er sprake moet zijn van een wezenlijk
onderdeel .
De Toelichting stelt enerzijds, dat de middelen een essentieel element moeten
vormen, doch anderzijds, dat niet noodzakelijk is dat de middelen speciaal op de
uitvinding zijn afgestemd. Wil art. 44A enige prakiische betekenis hebben, dan
zullen geen te strenge eisen aan „wezenlijk" dienen te worden gesteld. Daar lijkt
ook geen aanleiding toe, omdat uit het tweede lid van art. 44A blijkt dat het eerste
lid niet geldt, indien het aanbieden of leveren algemeen in de handel verkrijgbare
produkten betreft. Daaruit volgt dat kennelijk ook algemeen in de handel verkrijgbare produkten wezenlijke bestanddelen in de zin van lid 1 kunnen zijn.
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Wezenlijk zal al datgene zijn wat noodzakelijk is om de uitvindingsgedachte te
verwezenlijken". Niet noodzakelijk zal zijn dat er sprake is van een „erfindungsfunktionell individualisiertes" bestanddeel'x of dat het onderdeel „der Ertïndung
besonders angepasst" moet zijn'y. Het lijkt bijvoorbeeld niet twijfelachtig dat alle
hoofdonderdelen uit het Duitse zeilplank-octrooi (mast, giek, koppeling en zeil)
wezenlijk zijn. A1 deze elementen zijn nodig om de uitvindingsgedachte te verwezenlijken. F,en ruime interpretatie van het begrip „wezenlijk" is voor de rechtzekerheid geen bezwaar, gezien de andere vereisten die in art. 44A zijn opgenomen. In
vergelijking met ~ 271(c) van de Amerikaanse octrooiwet lijkt de categorie van
onder art. 44A beschermde onderdelen iets ruimer. Ook ~ 27I (c) eist dat er sprake
is van een wezenlijk onderdeel'" („constituting a material part of the invention").
Evenals in art. 44A wordt een uitzondering gemaakt voor algemeen in de handel
verkrijgbare produkten (staple articles). Daarnaast wordt echter ook een uitzondering gemaakt voor onderdelen die een „substantial noninfringing use" hebben.
Onder art. 44A is dat niet van belang. Zolang er geen sprake is van een „staple
article" zal art. 44A van toepassing zijn.
Het volgende voorbeeld moge het verschil illustreren. De houder van het zeilplank
octrooi had vele licentienemers in Duitsland en er waren derhalve zeer vele
zeilplanken in gebruik die met toestemming van de octrooihouder in het verkeer
waren gebracht. De bezitters van deze zeilplanken kochten grote aantallen zeilen.
Als wij aannemen dat het vervangen van het zeil van een met toestemming van de
octrooihouder in het verkeer gebrachte zeilplank is toegestaan'', bestond er derhalve een zeer aanzienlijke markt voor niet inbreukmakend gebruik. Toepassing van
section 27l(c) leidt tot de conclusie dat de octrooihouder niet kan optreden tegen de
zeilleverancier, die levert voor inbreukmakend gebruik. Art. 44A kan echter in dat
geval wel worden toegepast.
In Nederland
Het aanbieden of leveren moet geschieden in Nederland voor toepassing van de
geoctrooieerde uitvinding in Nederland. Deze beperkingen waren in de oorspronkelijke verdragstekst niet opgenomen. Met name lijkt het vreemd dat het aanbieden
of leveren in het buitenland voor toepassing in Nederland geen indirekte inbreuk
vormtz'-. Ook die handelingen hebben immers toepassing van de uitvinding in
Nederland en mitsdien frustratie van de rechten van de octrooihouder in Nederland
tot gevolg.
Met betrekking tot handelingen in Nederland die leiden tot toepassing van de
uitvinding in het buitenland is ook goed verdedigbaar, dat dergelijke handelingen
verboden dienen te kunnen worden, met
.- name
s- nu de toepasselijkheid van art. 44A
niet afhankelijk is-gemaakt van het vzr~orzaken van een direkte inbreuk in Nederland.
Art. 30 G.O.V. (en derhalve art. 44A) geeft verdere rechten aan de octrooihouder
ongeacht het uiteindelijk plaatsvinden van direkte inbreuk. De handelingen die op
grond van art. 44A verboden kunnen worden zijn alleen commercieel interessant
door de uitvinding. Voor die uitvinding is in Nederland octrooi verleend. Er lijkt
dan ook reden om als in art. 44A genoemde handelingen in Nederland plaatsvinden, die handelingen aan de octrooihouder voor te behouden, ook al wordt de
uitvinding in het buitenland toegepast-'. Het is in dit verband opvallend, dat in de
V.S. in 1984 een artikel in de wet is opgenomen om de octrooihouder dit recht te
verlenenz4.
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Art. 30 E.O.V.(en de overeenkomende nationale bepalingen) schieten hier te
kort".
Indien de levering van de middelen in Nederland geschiedt voor toepassing van de
uitvinding in Nederland en de levering vindt plaats vóór de afloop van het octrooi
doch de toepassing daarna, kan worden betoogd dat art. 44A van tcepassing is
omdat er sprake is van een zelfstandige actie die niet afhankelijk is van de vraag of
al dan niet direkte octrooiinbreuk volgt'h.
Gesehiktheid
De vraag of een middel geschikt is voor de toepassing van de uitvinding is objectief
te beantwoorden. Niet van belang is bijvoorbeeld dat de aanbieder of leverancier
ten onrechte meent dat de middelen geschikt zijn voor tcepassing van die uitvinding. Men vraagt zich overigens af hoe groot de zelfstandige betekenis van dit
vereiste is naast het vereiste dat het middel betrekking moet hebben op een
wezenlijk element van de uitvinding. Het zal toch niet vaak voorkomen dat het
middel betrekking heeft op een wezenlijk element van de uitvinding, doch voor
toepassing van die uitvinding niet geschikt is.
Het zal ook niet al te vaak voorkomen dat een middel wel bestemd is voor
toepassing van de geoctrooieerde uitvinding, doch daar niet voor geschikt is,
doordat bijvoorbeeld blijkt dat het ondeugdelijk is (bijvoorbeeld surfzeilen waarin
de insteekzoom voor de mast ontbreekt). Er is dan volgens de letter van art. 44A
geen sprake van aansprakelijkheid.
Mijns inziens zal geschiktheid toch moeten worden aangenomen, indien slechts
een kleine reparatie of aanpassing nodig is om het middel geschikt te maken. Het
gaat daarbij om een redelijke uitleg van het woord „geschiktheid". Aangezien er
ook nog sprake moet zijn van een „bestemd zijn voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding", zal zo'n ruime uitleg niet snel leiden tot ongewenste gevolgen.
Immers, indien het ( nog niet geheel geschikte) middel niet bestemd is voor
toepassing van de geoctrooieerde uitvinding is de aanbieder c.q. leverancier van
het middel om die reden reeds niet aansprakelijk ex art. 44A.
Bestemming
Bij de vraag of er sprake is van levering bestemd voor toepassing van de uitvinding,
dient mijns inziens uitgegaan te worden van het moment van het aanbieden of de
leverantie. Niet van belang zijn de niet uitgesproken intenties of uiteindelijke
gedragingen van de koper27. Indien de koper van bakplaten aan de fabrikant
meedeelt, dat hij de bakplaten gaat gebruiken voor het bakken van beschuit volgens
een geoctrooieerde werkwijze is niet van belang of de koper in feite van plan was,
of later het plan opvat de bakplaten voor een andere niet geoctrooieerde werkwijze
te gebruiken.
Een andere opvatting is in strijd met de regeling van art. 44A, die van een
„einstufiges Tatbestand" uitgaat. Art. 44A geeft een zelfstandige actie, die los staat
van de vraag of al of niet direkte octrooiinbreuk wordt gepleegd. Om die reden is
ook niet van belang of de koper weet dat het door hem beoogde gebruik toepassing
van de uitvinding betekent.
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Voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding
Er zal sprake zijn van een toepassing van de geoctrooieerde uitvinding, indien de
middelen gebruikt worden vuor een van de in art. 30 omschreven handelingen,
waarb~ gezien de tekst met name gedacht is aan het toepassen van een werkwijze.
Ook het vervaardigen, in hët verkeër brengen en gebruiken van een geoctrooieerd
voortbrengsel is echter een toepassen van de uitvinding'".
Of er sprake is van een aanbieden of leveren voor toepassing van de geoctrooieerde
uitvinding zal naar objectieve criteria moeten worden beslist. Daarbij zal zeker niet
noodzakelijk zijn dat de afnemer van de indirekte inbreukmaker zelf de geoctrooieerde uitvinding toepast. Het kan bijvoorbeeld zeer wel diens afnemer zijn.
Men denke aan de fabrikant van surfzeilen. Deze levert aan de surthandelaar. Ook
indien de surfhandelaar zelf de geoctrooieerde combinatie niet samenstelt, doch
het losse zeil verkoopt aan een klant die vervolgens het zeil gebruikt voor het
samenstellen van een onder het octrooi vallende combinatie, zal er sprake zijn van
een levering voor toepassing van de uitvinding. Dit geldt dan zowel voor de
fabrikant als voor de surthandelaar.
-~ Het zal - zoals hie~rvoor reeds opgemerkt - niet noodzakeli'k zijn, da~ebruik voor
toepassin~: van de uitvinding daadwerkelijk plaatsvina~i ~-.~~s van toe~sing
op het o~renbÍik v~inhétá~intiiedën
~
of de~ verkoop van de middelen Voldocnde is dat
er o~i,hef nioment ~~an het uanbieden of de verkoop naar ~~bjectieve maatstaven
sprake is van een aanbi~den of verkoop voor tocpassing van de uitvinding.
Wetenschap
Wetenschap bij de aanbieder of leverancier is noodzakelijk voor aansprakelijkheid
ex art. 44A. Daarmee verschilt de regeling van de indirekte inbreuk van de regeling
van de direkte inbreuk, waar wetenschap geen vereiste is voor het aannemen van
octrooiinbreuk.
De wetenschap moet betrekking hebben op de geschiktheid van het middel en op de
bestemming van het middel voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in
Nederland.
Dat betekent mijns inziens niet dat de verkoper ook op de hoogte dient te zijn van
het bestaan van het octrooi. Hij dient slechts te weten dat het door hem verkochte
middel geschikt en bestemd is voor gebruik voor een bepaalde werkwijze of voor
het gebruik in een bepaald voortbrengseL Is die bepaalde werkwijze of dat bepaalde
voortbrengsel door een octrooi beschermd, dan pleegt de verkoper of aanbieder
indirekte octrooiinbreuk'-9.
Men zou op grond van de woorden „voor de toepassing van de geoctrooieerde
uitvinding" ook kunnen verdedigen, dat zo'n wetenschap eerst kan bestaan, indien
men weet dat het gebruik van het middel is geoctrooieerd. Mijns inziens is dat een
onnodig beperkte lezing. Art. 44A eist voor toepasselijkheid niet dat de indirekte
inbreukmaker een verwijt kan worden gemaakt. Het wete~nschapsvereiste wordt
gesteld teneinde zeker te stellen, dat de band tussen het relevante gebeuren (de
mogelijke toepassing van de geoctrooieerde uitvinding) en de aanbieders of leverancier van het middel voldoende nauw is.
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Bewijs van die wetenschap behoeft echter niet te worden geleverd, indien geschiktheid en bestemming voor tcepassing van de uitvinding (in Nederland) „gezien de
omstandigheden duidelijk is".
Uit de wetstekst blijki duidelijk (zie de woorden „dan wel") dat indien geschiktheid
en bestemming „gezien de omstandigheden duidelijk is" aansprakelijkheid vaststaat. Onbelangrijk is dus of de aanbieder of leverancier van het middel kan
aantonen dat hij geen wetenschap bezat'~. In de Toelichting wordt derhalve ten
onrechte gesteld dat het nodig is dat de leverancier een zeker verwijt kan worden
gemaakt.
De Engelse bepaling ~ 60 ( 2) Patent Act 1977 heeft deze objectieve norm trachten
te verduidelijken door in de tekst op te nemen „ obvious to a reasonable person
under the circumstances". Dat lijkt de bedoeling van de verdragstekst goed weer te
geven.
Indien derhalve de levering middelen betreft die uitsluitend geschikt zijn voor
toepassing van de uitvinding, zal er mijns inziens veelal sprake zijn van aansprakelijkheid. In dat geval zijn geschiktheid en bestemming duidelijk op grond van de
omstandigheden.
Hiervoor heb ik al gewezen op de bezwaren die verbonden zijn aan de beperking
dat zowel aanbieden of leveren van de middelen alsook de tcepassing van de
uitvinding in Nederland dienen te geschieden. Nu de wetenschap ook op geschikt
en bestemd zijn „voor die toepassing" betrekking dient te hebben, zal dit in een
aantal gevallen tot bewijsproblemen kunnen leiden. Zelfs een fabrikant van grondstoffen die alleen gebruikt kunnen worden voor toepassing in een geoctrooieerde
werkwijze, zal zich bij aflevering aan een grondstoffenhandelaar in Nederland al
vrij gemakkelijk aan aansprakelijkheid ex art. 44A kunnen onttrekken, indien de
desbetreffende handelaar ook exporteert33z
Het Amerikaanse recht eist voor toepassing van ~ 271(c) met betrekking tot
„wetenschap" het navolgende: „knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent".
Uit „to be especially made or especially adapted for use" blijkt dat er ook in de V.S.
sprake moet zijn van een wetenschap met betrekking tot geschiktheid en bestemming.
Uit ARO II blijkt dat voor „knowing" noodzakelijk is, dat de leverancier op de
hoogte is van het feit dat de toepassing van het míddel geoctrooieerd was. Niet
noodzakelijk daarbij is, dat de rechter heeft beslist dat de handelingen met het
middel gepleegd inbreuk maken op het octrooi. Voldcende is dat de leverancier
weet dat de handelingen verricht door zijn afnemer geschieden zonder toestemming
van de octrooihouder. De leverancier kan zich derhalve niet excuseren door aan te
voeren dat hij - eventueel te goeder trouw - dacht dat de met het middel gepleegde
handelingen geen inbreuk op het octrooi maakten3;. Het vereiste van de wetenschap
lijkt derhalve in de V.S. iets strenger dan onder art. 44A. Kennis van het bestaan
van het octrooi en van het feit dat de afnemer geen tcestemming tot tcepassing van
de uitvinding door de octrooihouder heeft verkregen is voor de toepassing van art.
44A geen vereiste. Een groot verschil met het Amerikaanse recht is, dat onder art.
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~A het ( subjectieve) vereiste van de wetenschap vervangen kan worden door het
(objectieve) vereiste „dat het gezien de omstandigheden duidelijk is". [n de V.S. is
„knowledge" altijd een vereiste".
Algemeen in de handel verkrijgbare produkten
Art. 44A lid 1 is niet van toepassing, indien de leverantie betrekking heeft op
algemeen in de handel verkrijgbare produkten. In de (Duitse) literatuur worden als
voorbeelden gegeven spijkers, moeren, chemicaliën, transistoren en weerstanden~53~. Het is echter niet duidelijk waar de grens gelegd moet worden en Cornish"
lijkt de opvatting te verdedigen, dat indien er tenminste één reële niet inbreukmakende gebruiksmogelijkheid is er reeds sprake is van een „staple article". Dat lijkt
in ieder geval niet juist. Die opvatting lijkt juist voor ~ 271(c) van de Amerikaanse
Octrooiwet maar niet voor artikel 44A. Uit de toevoeging in ~ 271(c) van de
woorden „or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use",
aan de uitzondering voor „staple articles", blijkt mijns inziens veeleer dat niet ieder
middel dat ook niet inbreukrnakend gebruikt kan worden een „staple article" is.
Nog onjuister lijkt het „algemeen in de handel verkrijgbaar" letterlijk te nemen.
Indien een uitvinding een groot succes wordt zullen al snel - zeker indien het een
consumentenprodukt betreft - vele handelaren overgaan tot de verkoop van onderdelen en zullen die onderdelen al snel „algemeen in de handel verkrijgbaar zijn".
Enkele jaren na de uitvinding van de zeilplank waren surfzeilen overal in Duitsland
verkrijgbaar. Met „algemeen in de handel verkrijgbaar" zijn mijns inziens middelen bedoeld die algemeen voor i~ele toepassingen gebruikt worden. Het gaat daarbij
om de hierboven genoemde voorbeelden.
Aanzetten tot octrooiinbreuk
In het algemeen is de levering van „staple articles" derhalve toegestaan. Dit is
echter anders, indien de verkoper aanzet tot octrooiinbreuk. Daartoe zal niet
voldoende zijn de levering van staple articles. Er moet iets bijkomen. Dit kan
mondeling, maar ook schriftelijk, geschieden bijvoorbeeld door het geven van
aanwijzigingen voor een gebruik dat tot octrooiinbreuk leidt.
De uitzondering op de uitzondering in art. 44A lid 2 verwijst naar de toepasselijkheid van art. 44A lid I.
De uitzondering zelf maakt echter duidelijk dat er in ieder geval sprake zal moeten
zijn van een (voltooide) levering en een direkte octrooiinbreuk ex art. 30 Octrooiwet.
Het aanzetten tot het toepassen van de uitvinding door particulieren, apothekers en
onderzoekers die gerechtigd zijn tot het toepassen van de uitvinding is toegestaan'H.
In tegenstelling tot hetgeen art. 44A lid 1 vereist zal „aanzetten" met zich mee
brengen, dat noodzakelijk is dat de aanzetter weet dat octrooibescherming bestaat
en dat zijn afnemer het octrooi schendt.
In de V.S. zal het aanzetten tot octrooiinbreuk, gepaard gaande met de verkoop van
„staple articles", kunnen worden vervolgd op grond van ~ 27 l(b). De verkoop van
het staple article op zichzelf zal, zelfs al weet de verkoper dat daarmede octrooiiabreuk gepleegd zal worden, - evenals onder art. 44A - niet voldoende zijn voor
aansprakelijkheid. Indien dergelijke verkopen gepaard gaan met advertenties of
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gebruiksaanwijzingen waarin op de mogelijkheid van inbreukmakend gebruik
wordt gewezen, zal er sprake zijn van „active inducement" in de zin van ~ 271(b).
4. Gevolgen van de invcering van art. 44A R.O.W., section 60(2)(3) Patents
Act 1977 en ~ 10 Patentgesetz.
a. Indirekte oetrooiinbreuk
Het zal duidelijk zijn, dat de invoering van de met art. 30 G.O. V. overeenkomstige
nationale bepalingen voor de octrooihouder in Engeland de grootste verbetering
betekent. Mede gezien de enge uitleg van octrooien werd daar het gemis van de
mogelijkheid van een bestrijding van de indirekte octrooiinbreuk het sterkste
gevoeld.
In Nederland belooft de invoering van art. 44A ook een betere bescherming tegen
indirekte inbreuken. Zo'n bescherming ontbrak in feite door de weigering van de
H.R. om de aanvullende werking van art. 1401 te erkennen.
In Duitsland betekent de invoering van ~ 10, dat voor indirekte octrooiinbreuk niet
meer het vereiste geldt dat daar slechts tegen op kan worden getreden, indien deze
gevolgd wordt door een direkte inbreuk. Bovendien moet worden aangenomen, dat
het begrip „middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding"
aanzienlijk ruimer is dan het begrip „erfindungsfunktionell individualisiert", hetgeen betekent dat in meer gevallen het optreden tegen indirekte inbreuk mogelijk
wordt.
b. Aanvullende werking (Algemeen)
Art. 44A en de overeenkomstige bepalingen in de Engelse en Duitse Octrooiwet
zijn het gevolg van het uitvoering geven aan de Resolutie bij het G.O.V., die de
aangesloten landen verplicht hun wetgeving aan het G.O. V. aan te passen.
De bedoeling van de desbetreffende Resolutie is tot een zo groot mogelijke
harmonisatie te komen tussen de verschillende nationale octrooiwetgevingen. Het
lijkt op het eerste gezicht in strijd met de bedoeling van de beoogde harmonisatie
indien landen via de aanvullende werking van het gemene recht de rechten van de
octrooihouder verder uitbreiden.
Op grond daarvan zou geconcludeerd moeten worden, dat voor aanvullende werking van het gemene recht geen plaats dient te zijn~9.
Alvorens de vraag te behandelen of het opnemen van art. 44A ( mede gezien in het
licht van hét feit dat de wetgever daarbij aan een verplichting tot harmonisatie
voldeed) inderdaad betekent dat voor aanvullende werking van art. 1401 geen
plaats is~, lijkt het goed een algemene opmerking te maken.
Men vraagt zich af waarom tijdens de totstandkoming van het G.O.V. niet meer
naar het Ameríkaanse Octrooirecht is gekeken. Het ware toch wenselijk geweest
ook met dat recht zoveel mogelijk harmonisatie na te streven.
In ieder geval had het Amerikaanse recht terzake van de regeling van de indirekte
octrooiinbreuk meer aandacht verdiend. Niet alleen lijkt ~ 271(c) duidelijker
geformuleerd, doch bovendien had een en ander aanleiding kunnen geven tot
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enerzijds hei laten vallen van de uitzondering op de toepasselijkheid van art. 44A
lid 2(het aanzetten tot octrooiinbreuk door de levering van „staple articles") en
anderzijds tot het opnemen van een artikel in overeenstemming met ~ 271(b). Zo'n
artikel maakt het mogelijk ieder aanzetten tot octrooiinbreuk te bestrijden. Het valt
niet in te zien waarom die bestrijding beperkt zou moeten worden tot het geval van
de levering van „staple articles".
Dit doet de vraag rijzen of inet betrekking tot die andere vormen van aanzetten en
andere vormen van indirekte aantasting toch een beroep kan worden gedaan op de
aanvullende werking van het gemene recht.
Het enkele feit dat het invoeren van art. 44A het resultaat is van het voldoen aan de
verplichting ónze-wetgeving aari te-passen aan ~ie bepali-tigen van het G.O.V.,
betekent mijns inziens niet dat voor aanvulline op dat artikel door de werking van
art. 14b 1~ëën pia~ts is. Zolàng de rechtstelsels van landen verschillen zal harmonisatie van een bepaalde wet nooit kunnen betekenen, dat in de verschillende landen
volledige gelijkheid zal worden bereikt. [mmers, die geharmoniseerde wet staat
niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het desbetreffende nationale rechtstelsel.
Nationale rechtsre~els terzake van misbruik van recht, rechtsverwerking, kartelrecht, procesrecht, etc. zullen de (werkelijke) betekenis van de op grond van de
geharmoniseerde wet verkregen rechten aanzienlijk kwmen be'invloeden.
Er is derhalve weinig aanleiding bij geharmoniseerde wetten af te zien van de
mogelijkheid van aanvullende werking. Ook daar zal mijns inziens moeten gelden,
dat zolang de bijzondere wet (en derhalve het resultaat van de harmonisatie) geen
regeling geeft en „Sinn und Zweck" van de bijzondere wet aanvullende werking
niet uitsluiten, zo'n aanvullende werking niet afgewezen dient te worden. Daar
waar geen harmonisatie heeft plaatsgevonden kan de harmonisatiegedachte zich
niet verzetten tegen toepassing van het gemene recht".
Tot de invoering van art. 44A was de opvatting, dat terzake van de aantasting van
de rechten van de octrooihouder door andere handelingen dan in art. 30 omschreven
voor de aanvullende werking van art. 1401 geen plaats was, mijns inziens op grond
van de wets~eschiedenis juist en in ieder geval goed verdedigbaar.
De invoering van art. 44A geeft aan dat de wetgever - terecht - geen bezwaar meer
zi~t in het s~píreden tegen bepaalde niet in art. 30 geregelde aantastingen, mits aan
stringente voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden hebben tot gevolg dat noch
rechtszekerheid van derden, noch de vrijheid van handel en bedrijf in het gedrang
komen.
Art. 44A bestr~kt echter alleen indirekte inbreuk bestaande uit het aanbieden of de
levering van middelen. Er zijn echter andere vormen van indirekte aantasting van
de rechten van de octrooihouder- bijvoorbeeld: (bepaalde vormen van) repareren,
bemiddelen, aanzetten [ot octrooiinbreuk niet gepaard gaande met de levering van
middelen etc.
Het lijkt derhalve goed verdedigbaar dat na cíe invoering van art. 44A ook opgetreden kan worden tegen niet door art. 44A bestreken indirekte aantastingen van de
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rechten van de octrooihouder mits aan dezelfde voorwaarden is voldaan. Ook (de
geschiedenis van) art. 44A verzet zich daar niet tegen.
c. Onderdelen
Met name in Duitsland hebben wij een uitgebreide jurisprudentie aangetroffen met
betrekking tot de „status" van onderdelen en gezien dat die „status" van invloed kan
zijn op de vraag of repareren al dan niet is toegestaan.
Invoering van art. 44A en section 60 ( 2)(3) van de Patents Act 1977 betekent dat
ook in Nederland en Engeland de octrooihouder met betrekking tot bepaalde
onderdelen een (zekere) zeggenschap krijgt. Nederland kende al - evenals Duitsland -„Elementenschutz". Na de invoering van art. 44A zal die categorie blijven
bestaan. Die categorie berust immers op de uitleg van het octrooi en die uitleg zal
door de invoering van art. 44A geen wijziging ondergaan''.
De invcering van art. 44A en section 60(2)(3) zal voor Nederland en Engeland
betekenen, dat de vraag wat tot de geoctrooieerde combinatie behoort belangrijker
wordt").
Een vereiste voor een beroep op art. 44A resp. section 60(2)(3) is immers, dat het
onderdeel tot de geoctrooieerde combinatie behoort.
Hieronder zal worden uitgegaan van onderdelen, die middelen zijn in de zin van
art. 44A, d.w.z. „middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding". Het spreekt vanzelf dat art. 44A (indien aan de overige voorwaarden
voldaan is) altijd van toepassing is op de aanbieder of leverancier van onderdelen
die niet door de octrooihouder of inet diens tcestemming in het verkeer zijn
gebracht.
Men kan de navolgende onderscheiding maken met betrekking tot onderdelen, die
door de octrooihouder of inet diens toestemming in het verkeer zijn gebracht":
aa. De toestemming is algemeen
Het in het verkeer brengen van het onderdeel kan eveneens tcestemming (een
stilzwijgende licentie) inhouden de geoctrooieerde uitvinding toe te passen. Het zal
bij een onderdeel niet vaak voorkomen, dat de octrooihouder een dergelijke
toestemming beoogt. Slechts wanneer de octrooihouder alleen geïnteresseerd is in
de exploitatie van dat onderdeel zal hij geen bezwaar maken tegen het toepassen
van dat onderdeel, in de uitvinding'S.
Indien de houder van het zeilplankoctrooi een zeilmaker was geweest, die alleen
geïnteresseerd zou zijn geweest in de verkoop van zeilen, kan men zich voorstellen
dat hij deze zeilen verkocht en daarmede eveneens (stilzwijgend) aan derden het
recht gaf de geoctrooieerde combinatie te vervaardigen.
bb. De toestemming is beperkt
In het algemeen zal de octrooihouder enlof diens licentienemer onderdelen op de
markt brengen voor gebruik als reserve-onderdeel of anderszins voor door hemzelf
in het verkeer gebrachte voortbrengsels. De houder van het zeilplankoctrooi c.q.
zijn licentienemers verkochten zeilen voor het gebruik in door hen op de markt
gebrachte zeilplanken (als reservezeil of ook om de zeilplank bruikbaar te maken
bij storm of licht weer). Hun bedoeling was niet dat deze zeilen werden gebruikt
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voor het vervaardigen van de geoctrooieerde combinatie met niet van hen afkomstige onderdelen'~.
De vraag rijst nu wat rechtens is, indien de octrooihouder een onderdeel in het
verkeer brengt dat niet bestemd is voor de toepassing in de geoctrooieerde uitvinding door hen die daartoe niet gerechtigd zijn. Wij hebben gezien dat onder het
recht van alle vier besproken landen de aankoop van een met toestemming van de
octrooihouder in het verkeer gebracht onderdeel aan de koper van dat onderdeel
niet het recht geeft om de geoctrooieerde combinatie samen te stellen. Een andere
opvatting na de invocring van art. 44A zou tot een uitholling van de rechten van de
octrooihouder leiden".
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Een groothandelaar koopt bij de octrooihouder een onderdeel. Vervolgens verkoopt de groothandelaar het onderdeel aan
een winkelier, wetende dat die winkelier dit zal gebruiken om met andere, niet van
de octrooihouder afkomstige, onderdelen de geoctrooieerde combinatie samen te
stellen. De winkelier, die bedrijfsmatig handelt, pleegt in dat geval octrooiinbreuk.
Zou het samenstellen niet bedrijfsmatig geschieden dan wordt nog steeds de
„uitvinding toegepast".
Kan de octrooihouder nu ook optreden tegen de verkoper van het (van hemzelf
afkomstige) onderdeel op basis van art. 44A? Het belang daarvan is evident, omdat
in dat geval de octrooihouder ook indirekt iets zal kunnen doen tegen de toepassing
van het octrooi zonder zijn toes[emming door een particulier.
De tekst van artikel 30 G.O.V. en van de overeenkomstige nationale bepalingen
lijken op dit punt duidelijk. De verkoper (in het bovenstaande voorbeeld: de
groothandelaar) heeft niet de in art. 44A lid 2 genoemde toestemming verkregen.
Kortom, er is geen sprake van toestemming tot het aanbieden en leveren voor de
toepassing van de geoctrooieerde uitvinding door anderen dan die tot die toepassing
bevoegd zijn'H.
De ratio van art. 44A (het kunnen optreden tegen het veroorzaken van octrooiinbreuk door de verkoop van middelen) staat er niet aan in de weg, dat art. 44A ook
op dit geval toepasselijk is. Het gevolg van de handeling door de indirekte
inbreukmaker (die weet dat hij geen toestemming tot die handeling heeft) is immers
een toepassing van de uitvinding zonder toestemming van de octrooihouder.
Zou men anders oordelen, dan zou dat in het voorbeeld van de zeilen betekenen,
dat iedere particuliere afnemer van een van de octrooihouder afkomstig zeil dit zeil
kan gebruiken in een geoctrooieerde combinatie waarvan de overige onderdelen
van inbreukmakers atkomstig zijn. De octrooihouder mist derhalve aanzienlijke
octrooiwinst, doch kan tegen de verkoper van het zeil niet optreden, ook al weet
deze dat de (voor de octrooihouder schadelijke) toepassing van de uitvinding volgt.
Nu kan men daar tegenover stellen dat de octrooihouder zelf het onderdeel in het
verkeer heeft gebracht en derhalve zelf de negatieve gevolgen daarvan heeft
veroorzaakt, althans bij het vaststellen van zijn prijs daar rekening mee kan
houden. Dat argument is echter zwak. Het gaat om niet geoctrooieerde onderdelen,
die iedere derde mag vervaardigen en leveren aan hen die tot toepassing van de
uitvinding gerechtigd zijn. Zolang de reparatie (bestaande uit de vervanging van
een onderdeel) van een door of inet toestemming van de octrooihouder in het
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verkeer gebracht produkt niet een opnieuw vervaardigen van de combinatie betekent, is er van octrooiinbreuk geen sprake en mag het onderdeel door iedere derde
worden geleverd. Indien de octrooihouder de hierboven aangegeven negatieve
gevolgen niet wenst zou hij zich terug mceten trekken uit de markt voor reserve-onderdelen voor n.b. zijn eigen produkten terwijl derden op die markt vrij kunnen
leveren. Het zal duidelijk zijn dat hij meer gencemd negatief effect ook niet kan
bestrijden door een hogere prijs voor zijn onderdelen te vragen. Daarmee zal hij
zich immers uit de markt voor reserve-onderdelen voor door hem zelf op de markt
gebrachte produkten prijzen. Op die markt kan immers iedere derde vrij opereren.
Ten slotte rijst de vraag of niet moet worden aangenomen dat met betrekking tot
door de octrooihouder in het verkeer gebrachte onderdelen het (octrooi)recht ex
art. 44A is uitgeput.
Daarvan is mijns inziens geen sprake. Het in art. 44A (30 G.O. V. en de overeenkomstige bepalingen in Duitsland en Engeland) verleende uitsluitende recht betreft
niet het recht tot het leveren van een onderdeel. Dat recht heeft iedere derde. Het
uitsluitende recht (en daarmee wijkt het af van het in art. 30 met betrekking tot een
geoctrooieerde voortbrengsel verleende recht) betreft alleen het aanbieden of
leveren voor toepas.cing in de geoctrooieerde uitvinding door anderen dan degene
die tot die toepassing bevoegd zijn.
Dat recht kan alleen uitgeput zijn, indien het aanbieden of leveren voor die
toepassing is geschied.
Alleen in het G.O.V. en in de Nederlandse wetgeving zijn uitputtingsbepalingen49
opgenomen. De uitputtingsbepaling uit het G.O. V. is weliswaar ( als art. 32) na art.
30 opgenomen, doch heeft alleen betrekking „op door het octrooi beschermde
voortbrengsels". De in art. 30 bedoelde middelen zijn nu juist niet (als zodanig)
door het octrooi beschermd. In Nederland is de uitputtingsbepaling zo mogelijk
nog duidelijker. Deze ( art. 30 lid 4 Octrooiwet) heeft alleen betrekking op art. 30
lid 1.
Het Engelse recht kent de uitputtingsleer - voorshands - niet. De implied license
doctrine zal niet van tcepassing zijn, nu de octrooihouder het onderdeel niet voor
toepassing van de uitvinding door anderen dan degene die tot die toepassing
gerechtigd zijn in het verkeer heeft gebracht en de derde zich derhalve niet op de
implied license kan beroepen dat hij het onderdeel wel voor zo'n tcepassing mag
aanbieden of leveren.
Het spreekt vanzelf dat de octrooihouder de in art. 44A lid 2 bedoelde toestemming
ook in een beperkte omvang kan geven. Men kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat
de octrooihouder aan een derde het recht geeft onderdelen te leveren aan hen die
produkten afkomstig van de octrooihouder of diens licentienemers gebruiken voor
een reparatie die neerkomt op een opnieuw vervaardigen, d.w.z. op een [oepassing
van de uitvinding5", doch niet voor de levering aan anderen. Een dergelijke
beperking zal echter mijns inziens niet octrooirechtelijk gehandhaafd kunnen
worden. Het recht van de octrooihouder ex art. 44A is uitgeput nu hij het recht heeft
verleend onderdelen voor toepassing van de uitvinding door niet bevoegden aan te
bieden en te leveren.
Hetzelfde geldt indien de octrooihouder zelf op deze wijze een onderdeel in het
verkeer brengt.
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Bij het bovenstaande ga ik ervan uit dat ook zonder uitdrukkelijke bepaling in
Nederland de uitputtingsleer als geldend recht moet worden beschouwd". Dit
betekent dat ook zonder dat art. 30 lid 4 Octrooiwet (en art. 32 G.O.V.) rechtstreeks van toepassing zijn, op art. 44A Octrooiwet (resp. art. 30 G.O.V.) de
uitputtingsleer dient te worden toegepast. Indien derhalve de octrooihouder produkten met de in art. 44A lid 2 bedoelde toestemming heeft geleverd of doen
leveren dan zijn zijn rechten op grond van art. 44A uitgeput. Eventuele voorbehouden kunnen alleen op grond van de overeenkomst met de afnemers worden afgedwongen5'. Het spreekt vanzelf dat een en ander in het Engelse recht, zolang het
nog de implied license leer kent, anders ligt.
Conclusies
De conclusies zijn derhalve:
a. de octrooihouder heeft de mogelijkheid onderdelen in het verkeer te (doen)
brengen met de stilzwijgende of uitdrukkelijke toestemming tot [oepassing in
de geoctrooieerde combinatie. Deze onderdelen zullen vrij verhandeld kunnen
worden omdat kopers (krachtens de stilzwijgende licentie) altijd tot toepassing
van de uitvinding bevoegd zijn en art. 44A derhalve niet van toepassing is.
b. indien de octrooihouder onderdelen niet in het verkeer heeft gebracht voor
toepassing in de geoctrooieerde uitvinding door hen die daartoe niet gerechtigd
zijn, kan de octrooihouder op grond van art. 44A optreden tegen een derde die
het onderdeel wel voor een dergelijke toepassing aanbiedt of levert.
c. indien de octrooihouder onderdelen in het verkeer heeft gebracht voor toepassing van de uitvinding door hen die daartoe niet gerechtigd zijn kunnen deze
onderdelen vrij verhandeld worden, ook al was de octrooihouder met zijn
afnemer overeengekomen dat de desbetreffende onderdelen slechts aan een
bepaalde categorie niet gerechtigden zouden worden geleverd.
d.

Repareren en art. 44A

Wij zullen nu nagaan, welke invloed de invoering van art. 44A ( en de overeenkomstige bepalingen in het G.O.V. en de Engelse en Duitse octrooiwetgeving) heeft
(hebhen) op de mogelijkheden van de octrooihouder om zich tegen repareren te
verzetten.
He~ rcpareren zelf (dE handeling) zal nimmer onder art. 44A kunnen vallen.
Repareren wordt immers niet in art. 44A genoemd. Bij art. 44A gaat het om het
aanbiedc~.c~f leveren van een.middel, waarbij onder een mi~ddéÍ niët éen dienst
(zoals repareren) wordt verstaan"). Wij hebben reeds gezien, dat de regeling van
de indirekte inbreuk in art. 44A op dit punt aanzienlijk verschilt van de Amerikaanse regeling in ~ 271. Onder omstandigheden zal in Amerika „repareren" onder het
„actively induces infringement" van ~ 271 b vallen.
Slechts indien het .repareren eveneens een door art. 44A aan de octrooihouder
voorbehouden handeÍing betreft zal art. 44A een rol spelen5'). Dit betekent dat art.
44A bij repareren alleen een rol kan spelen, indien het repareren gepaard gaat met
het leveren van „middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding". Van een repareren dat gepaard gaat met zo'n levering zal nimmer sprake
kunnen zijn, indien het repareren door de gebruiker zelf geschiedt55). Eerst wanneer
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de reparatie door een derde (een repazateur) geschiedt kan art. 44A een rol spelen.
Daazbij kunnen zich onder meer de volgende gevallen voordoen:
aa.

bb.

De reparatie door een derde betreft niet de vervanging of het aan zo'n
vervanging gelijk te stellen opnieuw vervaazdigen van een wezenlijk onderdeel (waaronder te verstaan is „een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding").
De reparatie door een derde betreft wel de vervanging of het aan vervanging
gelijk te stellen opnieuw vervaardigen van een wezenlijk onderdeel.

ad aa. Reparatie betreft niet het vervangen van een wezenlijk onderdeel
Hier dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het door de derde ter plaatse
bij de gebruiker repareren en het geval waarin de reparatie door de derde elders
geschied. In het eerste geval kan art. 44A geen rol spelen, omdat er van „levering"
van een wezenlijk onderdeel geen sprake is. In het tweede geval zou men daarentegen kunnen verdedigen, dat de reparateur na de reparatie het gehele produkt (de
gehele geoctrooieerde combinatie) terug „levert" aan de gebruiker. Het terugleveren van de gehele geoctrooieerde combinatie betekent „het leveren van middelen
betreffende een wezenlijk bestanddeel voor tcepassing van de uitvinding". Het
gerepareerde voortbrengsel is immers voor gebruik gereed en gebruik - ook door
particuliere afnemers - is een toepassing van de uitvinding5ó
Deze opvatting is echter niet juist. Zoals wij hebben gezien is er bij het teruggeven
door de reparateur aan de eigenaar geen sprake van „in het verkeer brengen" in de
zin van art. 3057. Onder leveren in de zin van art. 44A zal hetzelfde dienen te
worden verstaan als onder „in het verkeer brengen" en reeds om die reden kan van
„leveren" niet worden gesproken. Dit is ook te verklazen uit het feit dat octrooirechtelijk de reparateur niets relevants doet. Hij heeft in feite niet anders gedaan dan het
geoctrooieerde voorwerp (de middelen betrekking hebbende op alle essentiële
bestanddelen van de uitvinding) zonder het recht van tcepassing van de uitvinding
onder zich houden voor de eigenaar en heeft dat geoctrooieerde voorwerp daarna
weer teruggegeven58.
Zou men aannemen dat er wel sprake is van leveren in de zin van art. 44A, dan
zullen ook de bewaarnemer en de vervoerder (die allen houders zonder beschikkings- en gebruiksbevcegdheid zijn) bij het terug- resp. afleveren van de geoctrooieerde produkten geacht moeten worden te leveren in de zin van art. 44A. Die
handelingen die betrekking hebben op het gehele geoctrooieerde produkt zouden
dan niet op grond van art. 30 door de octrooihouder kunnen worden bestreden,
doch wel op grond van art. 44A. Dat lijkt niet de bedoeling van de regeling
neergelegd in art. 44A. Ten slotte zou een merkwaardig verschil bestaan tussen de
reparatie van bijvoorbeeld een geoctrooieerd T.V.-tcestel thuis en in de werkplaats. In het eerste geval is er geen sprake van leveren en speelt art. 44A geen rol
en in het laatste geval zou dat wel het geval zijn59.
ad bb. De reparatie bestaat uit het vervangen (althans nieuw vervaardigen van)
een wezenlijk anderdeel.
In dit geval zal het antwoord anders moeten luiden. Het nieuwe wezenlijke
onderdeel wordt geleverd in de zin van art. 44A. Dat onderdeel was immers in het
te repareren produkt niet aanwezig. De aansprakelijkheid op grond van art. 44A

212

berust derhalve niet op het repareren zelf~maar op het leveren van een wezenlijk
onderdeeL Het feit dat het onderdeelreéds door de reparateur in de geoctrooieerde
cornbinatie is aangebracht, maakt geen wezenlijk verschil~'. De reparateur zal zich
echter vrijwcl nooit kunnen beroepen op het feit dat hij niet wist waarvoor het
onderdcel geschikt en bestemd was.
Het maakt in het onderhavige geval niet uit of de reparatie bij de gebruiker
geschiedt of elders. Indien de reparatie bij de gebruiker geschied is de (afzonderlijke) levering van het wezenlijk onderdeel in feite nog duidelijker. Dat onderdeel zal
immers door de reparateur veelal los worden meegenomen~'.
Repareren r~a~i rc~chmrutrg in {ret rerk~er gebrachte produkten
Hoe staat het nu mct het repareren ( bestaande uit de vervanging van een wezenlijk
onderde~eÍ) van rec~htrncrtig~in het verkeer gebrachte produkten?
In het voorgaandc is steeds uitgegaan van het vervuld zijn van alle overige
voorwaarden voor de toepasselijkheid van art. 44A. Het betrof derhalve telkenmale
de reparatie van produkten die niet rechtmatig in het verkeer zijn gebracht.
Artikel 30 G.O. V. , section 60(2)(3), Patents Act I 977 en ~ 10 van het Patentgesetz
zijtt cíuidelijk. Levering van wezenlijke onderdelen aan hen die tot toepassing van
de uitvinding gerechtigd zijn is toegestaan. Tot die categorie behoren ook de
gebruikers van geoctrooieerde combinaties die met toestemming van de octrooihouder in het verkeer zijn gebracht, aangezien de rechten van de octrooihouder met
betrekking tot die produkten zijn uitgeput en die gebruikers derhalve tot gebruik
van die produkten (tot toepassing van de uitvinding) gerechtigd zijn. [n Engeland
heeft de gebruiker een implied license tot een dergelijke toepassing verkregen.
Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat art. 44A op dit punt afwijkt van het
G.O.V. en de overige nationale wetgevingen. Art. 44A bepaalt niet dat het niet van
toepassing is indien het aanbieden of leveren geschiedt „aan hen die tot toepassing
van de uitvinding ~ti.erechtigd zijn", doch ,.aan hen die krachtens de artikelen
32-34B tot toepassing van de~ geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn".
Hiermede heeft de wetgever - volgens de Toelichting - willen bereiken dat ook
leveringen aan particulieren en apothekers die voor een individueel geval een
werkwijze toepassen in de zin van art. 30 en leveringen voor proefnemingen onder
de werking van art. 44A vallen~'-. Hier heeft zich echter gewroken dat de Nederlandse wetgever nogal star aan zijn eigen systeem heeft willen vasthouden. De
wetgever heeft niet zoals in Engeland en Duitsland de systematisch opbouw van het
G.O.V., neergelegd in de art. 29, 30, 31 en 32, gevolgd~', doch heeft vast willen
houden aan de oude formulering van art. 30 Octrooiwet, terwijl art. 44A op een
systematisch onjuiste plaats is gezet met een formulering die men moest trachten
aan te passen aan de anders (dan art. 29 G.O.V.) luidende tekst van art. 30
Octrooiwet.
Dit heeft.tot gevnlg clat zij die krachtens.~rt. 30 lid 4 bevoegd zijn tot toepassing van
de uitvipding, niet zijn genoemd onder hen aan wie een derde krachtens art. 44A
mag leveren. Dit-betekent dat-de levering (bijvoorbeeld door middel van reparatie)
- van een wezenlijk c~nderdeel aan hen die een rechtmatig in het verkeer gebracht
produkt gebruiken, indirekte inbreuk krachtens art. 44A zou betekenen.
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Het zal duidelijk zijn dat een en ander van groot belang is voor de octrooihouder,
omdat hij daarmede in feite een monopolie verwerft met betrekking tot reserve-onderdelen (voorzover het wezenlijke bestanddelen in de zin van art. 44A betreft) en
mitsdien (een belangrijk deel van) de reparatiemarkt.
Zoals gezegd is een en ander kennelijk een ongewild gevolg van het niet geheel
willen aanpassen van de Octrooiwet aan het in het G.O.V. gevolgde systeem, met
als resultaat dat het Nederlandse art. 44A afwijkt van de overeenkomstige artikelen
in andere wetgevingen. Dit is natuurlijk in strijd met de beoogde harmonisatie.
Zoals hierboven uiteengezet, zal de overeenkomstíge bepaling in het G.O. V. en de
nationale wetgevingen in Engeland en Duitsland niet tot gevolg hebben, dat de
leverantie van onderdelen ter reparatie van met toestemming van door de octrooihouder in het verkeer gebrachte produkten kan worden verboden.
Bernhardt-Krasser~ schrijft met betrekking tot het overeenkomstige ~ 10 in de
Duitse octrooiwet: „Auch die Besitzer mit Zustimmung des Patenthabers in Verkehr gebrachter Erzeugnisse, denen nach dem Erschópfungsgrundsatz die Benutzung freisteht, durfen ohne Zustimmung des Patentinhabers mit den dazu erforderlichen Betriebstoffen, Zubehórteilen und Reparaturmaterialien beliefert werden."
Benkardó5 schrijft: „Bei der Vornahme der erlaubten Reparatur (..~), ist der Erwerber als zur Benutzung der patentierten Erfindung Berechtigter anzusehen.".
De vraag is nu wat een en ander moet betekenen voor de uitleg van artikel 44A.
Mijns inziens zal er naar gestreefd dienen te worden de desbetreffende bepaling
zoveel mogelijk uít te leggen in overeenstemming met de betekenis van de parallelle bepaling in het G.O.V. Een andere opvatting zou niet alleen in strijd zijn met de
harmonisatieverplichting, doch bovendien na het van kracht worden van het
G.O.V. leiden tot (grotere) verschillen tussen de werking van een EEG-octrooi en
een Nederlands octrooi.
De oplossing zou gezocht kunnen worden in het aannemen van (stilzwijgende)
tocstemming in de zin van art. 44A lid 2. Het in het verkeer brengen met toestemming van de octrooihouder impliceert toestemming tot toelevering van middelen
voor reparatie van die produkten~). Deze oplossing heeft als nadeel dat de vraag
rijst wat rechtens is, indien de octrooihouder uitdrukkelijk meedeelt, dat hij zo'n
toestemming niet wenst te geven, bijvoorbeeld door alle door hem in het verkeer
gebrachte geoctrooieerde voortbrengsels te voorzien van een plaatje „Reparatie
uitsluitend toegestaan met onderdelen die met schriftelijke goedkeuring van de
octrooihouder op de markt zijn gebracht.".
Mijns inziens doet de rechter er in een voorkomend geval goed aan, wanneer het
gaat om een produkt dat door of inet toestemming van de octrooihouder in het
verkeer is gebracht, art. 44A (weliswaar tegen de letterlijke betekenis in) in
overeenstemming met art. 30 G.O.V. en naar men moet aannemen - gezien het
stilzwijgen van de wetgever - ook in overeenstemming met de bedoeling van de
Nederlandse wetgever zodanig uit te leggen, dat het leveren van onderdelen in dat
geval is toegestaan.
In het geval waarin het gaat om produkten die vóór de openbaarmaking door derden
in het verkeer zijn gebracht c.q. worden gebruikt, kan art. 44A daarentegen
letterlijk worden toegepast.
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Wij hebben reeds besproken, dat de uítputtingsregeling in art. 30 lid 4 Octrooiwet
op dit punt afwijkt van het G.O.V. (en van de Engelse wetgeving en het Duitse
recht)~'). Onder het G.O. V. zal leverantie van wezenlijke onderdelen voor toepassing in produkten die vóór de verlening ( openbaarmaking) zonder toestemming
van de octrooihouder in het verkeer zijn gebracht met een beroep op art. 30 G.O. V.
kunnen worden bestreden~".
De voorgestelde uitleg van art. 44A betekent dat het Nederlands recht zo min
mogelijk afwijkt van het G.O.V. Bovendien zou dit tot een bevredigender oplossing leiden in gevallen als Mendels-Arendonk, voor zover althans de reparatie
gepaard gaat met de levering van dan wel het opnieuw vervaardígen van wezenlijke
onderdelen.
e.

Repareren (art. 44A en aanvullende werking art. 1401)

Het voorgaande leert dat de beperkte werking van art. 44A leidt tot een nogal
kunstmatig onderscheid, waarbij een reparatie van een inbreukmakend produkt dat
bestaat uit het vervangen van een wezenlijk onderdeel wel tot de aansprakelijkheid
van de reparateur leidt, maar een ingrijpende reparatie die zo'n vervanging niet
inhoudt niet. Verder kwam ik tot de conclusie, dat de invoering van art. 44A
aanleiding geeft de aanvullende werking van art. 1401 toelaatbaar te achten in niet
in art. 44A geregelde, maar daarmee wel vergelijkbare, gevallen van indirekte
inbreuk.
[n art. 44A is - onder meer- geregeld het geval van de levering van een wezenlijk
onderdeel van een geoctrooieerde combinatie. Dit kan betekenen dat de koper van
het desbetreffende wezenlijke onderdeel alvorens tot gebruik van de geoctrooieerde
combinatie te kunnen overgaan, andere onderdelen elders dient aan te schaffen en
de geoctrooieerde combinatie dient samen te stellen. De reparateur die het geoctrooieerde voorwerp heeft gerepareerd verschaft daarentegen de gehele geoctrooieerde combinatie, die onmiddellijk voor toepassing van de uitvinding gereed is.
Het betreft daarbij een geoctrooieerde combinatie, die vóór de reparatie niet meer
voor (optimale) toepassing van de uitvinding geschikt was.
Een dergelijke reparatie houdt derhalve in het algemeen een ernstigere en direktere
benadeling van de rechten van de octrooihouder in dan de levering van een
wezenlijk onderdeel en aanvullende werking van art. 1401 is dan ook alleszins
gerechtvaardigd.
Als eis voor die aanvullende werking van art. 1401 zal wel gesteld moeten worden
dat het gaat om de reparatie van een wezenlijk onderdeel in de zin van art. 44A en
conform art. 44A zal de reparatie van een onderdeel dat algemeen in de handel
verkrijgbaar is, toelaatbaar moeten worden geacht.
Voor toepasselijkheid van art. 1401 zal ook aan de verdere vereisten van art. 44A
moeten zijn voldaan, hetgeen betekent:
a. de reparatie moet in Nederland plaatsvinden;
b. de reparatie moet een geoctrooieerd produkt betreffen, dat na de reparatie in
Nederland wordt gebruikt;
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c.

d.

de reparateur moet weten, althans op grond van de omstandigheden moet hem
duidelijk zijn, dat na de reparatie het voortbrengsel geschikt en bestemd is
voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in Nederland. Zoals hierboven opgemerkt zal daarvan bij reparatie in het algemeen stellig sprake zijn.
Alleen het vereiste van de toepassing in Nederlund zal een reparateur in
bepaalde gevallen kunnen disculperen;
de reparatie dient te geschieden ten behoeve van anderen dan hen die krachtens
art. 32-34B tot toepassing van de uitvinding bevoegd zijn. Hierbij zal terzake
van deze categorie dezelfde uitleg gegeven moeten worden als verdedigd voor
art. 44A. Dit betekent dat een geval als Mendels-Arendonk niet alleen voorzover de reparatie met levering van wezenlijke onderdelen gepaard
gingb`',doch ook voorzover er sprake was van reparatie van wezenlijke onderdelen anders zou zijn beslist.

Ik realiseer mij, dat dit betekent dat de reparatie van rechtmatig in het verkeer
gebrachte produkten onrech~matig wordt geacht. Deze opvatting was voor de
invoering van art. 44A in strijd met „Sinn und Zweck" van art. 30 lid 4. Nu echter
art. 44A (evenals art. 30 G.O. V.) de octrooihouder een mogelijkheid heeft gegeven
op te treden tegen bepaalde handelingen die een op zichzelf genomen rechtmatig
gebruik van dergelijke produkten in stand houdt, c.q. mogelijk maakt, valt niet in
te zien waarom, anders dan vóór de invoering van aR. 44A, niet in soortgelijke,
niet in art. 44A geregelde, gevallen zou kunnen worden opgetreden op grond van
art. 1401. Daarbij dient niet uit het oog te worden verloren, dat het hier gaat om
produkten die vallen onder het octrooi, doch met betrekking waartoe de octrooihouder zijn monopolie niet heeft kunnen uitoefenen.
Terzake van de hier bepleite aanvullende werking zal een uitzondering moeten
worden gemaakt voor onbeduidende reparaties. Men denke bijvoorbeeld aan het
vastsolderen van een losse draad etc. De bijdrage door de reparateur aan de
toepassing van de uitvinding is dan te gering om een dergelijke gedraging als
onzorgvuldig te kwalificeren, c.q. een actie uit onrechtmatige daad zal op een niet
vervuld zijn van het causaliteitsvereiste afstuiten.
Zoals bij de behandeling van art. 44A reeds is opgemerkt lijkt de aanvullende
werking van art. 1401 in ieder geval gerechtvaardigd in gevallen waarin sprake is
van een aanzetten tot octrooiinbreuk, ook als dat aanzetten niet gepaard gaat met de
levering van middelen. Indien door het repareren aangezet wordt tot octrooiinbreuk, zal niet meer van belang zijn of de reparatie een wezenlijk onderdeel betreft.
Ook de reparatie van een algemeen verkrijgbaar onderdeel zal in dat geval voldoende zijn.
In overeenstemming met art. 44A lijkt het daarbij niet gerechtvaardigd repareren
als zodanig reeds te beschouwen als aanzetten tot octrooiinbreuk'o. Het zal gepaard
moeten gaan met andere handelingen, bijvoorbeeld de verkoop van de geoctrooieerde combinatie in het octrooivrije buitenland met de belofte dat in Nederland
voor reparatie zal worden zorggedragen.
Het uitvceren van dergelijke reparaties, ook indíen het geen essentiële onderdelen
betreft, zal onrechtmatig moeten worden geacht.
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Een voorwaarde voor toepasselijkheid van art. 1401 in deze gevallen zal wel
moeten zijn, dat de reparatie octrooiinbreuk tot gevolg heeft. Niet voldoende is
derhalve „toepassing van de uitvinding". Dit in overeenstemming met art. 44A
lid 2.
[n de praktijk zal het vorenstaande ook betekenen, dat het niet van beslissende
betekenis is of een reparateur een wezenlijk onderdeel vervangt c.q. zodanig
repareert dat hij in feite een nieuw onderdeel vervaardigt of op andere wijze een
wezenlijk onderdeel repareert. In al die gevallen zal de octrooihouder (indien de
overige voorwaarden van art. 44A zijn vervuld) kunnen optreden. Een onderscheid
tussen deze gevallen laat zich ook nauwelijks rechtvaardigen.
Gebruiker repareertzelf
Art. 44A heeft ook een ander niet goed te rechtvaardigen verschil tot gevolg. De
bedrijfsmatige gebruiker van een inbreukmakend produkt die een reparatie uitvoert
bestaande uit bijvoorbeeld het geheel opnieuw vervaardigen van een wezenlijk
onderdeel, kan niet, en een derde die dezelfde reparatie uitvoert wel worden
aangesproken. (De eerste „levert" niet; de laatste wel.)
Het repareren door de gebruiker veroorzaakt evenzeer als het repareren door de
derde octrooiinbreuk („ It perpetuates the infringing use."". Een dergelijk repareren
zal derhalve mijns inziens bestreden dienen te kunnen worden op grond van art.
1401. Er is, op grond van dezelfde argumenten als hierboven gebruikt voor de
reparatie door een derde, geen enkele reden om de aanvullende werking zich niet te
doen uitstrekken tot iedere reparatie van essentiële onderdelen, met uitzondering
van zeer geringe reparaties.
Het belang daarvan zal in de praktijk overigens gering zijn, omdat na de reparatie
het voortgezet gebruik octrooiinbreuk zal maken en reeds tijdens de reparatie een
verbod met betrekking tot zulk verder (c.q. nieuw) gebruik zal kunnen worden
verkregen wegens dreigende octrooiinbreuk.
5.

Conclusies

a.

De invoering van een bepaling over.eenkomstig art. 30 G.O.V. zal in alle drie
besproken landen tot een grotere bescherming van de octrooihouder leiden. In
Engeland en Nederland, die geen bescherming tegen indirekte octrooiinbreuk
kenden, is de verandering het grootst. In Duitsland zullen meer gevallen van
indirekte inbreuk kunnen worden verboden, omdat het begrip „wesentlich"
ruimer is dan „erfindungsfunktionell individualisiert" en de indirekte inbreuk
niet meer gevolgd behoeft te worden door een direkte inbreuk.

b.

De Amerikaanse regeling van de indirekte inbreuk (~ 271(b) tlm ( f)) is beter
doordat:
aa) de tekst van ~ 271(c) duidelijker is dan die van art. 44(A);
bb) het een algemene bepaling bevat (~ 271(b)) voor gevallen van indirekte
inbreuk niet bestaande uit het leveren van produkten;
cc) het ook vervolging mogelijk maakt met betrekking tot de verkoop van
wezenlijke onderdelen naar het buitenland, indien aldaar de uitvinding wordt
toegepast(~ 271(F)).

217

Anderzijds geeft art. 271(c) minder bescherming dan art. 30 G.O.V. omdat:
aa) de mogelijkheid, dat het middel niet-inbreukmakend gebruikt kan worden, betekent dat ~ 271(c) niet van toepassing is;
bb) kennis bij de indirekte inbreukmaker van het feit dat de toepassing van
het middel geoctrooieerd is, een voorwaarde is voor toepasselijkheid van
~ 271(c);
cc) de indirekte inbreuk gevolgd dient te worden door een direkte inbreuk.
Deze eis betekent in de praktijk echter geen werkelijke verzwaring van de
eisen voor toepasselijkheid van ~ 271(c), omdat ook particuliere afnemers
inbreuk kunnen maken.
c.

Art. 44A is op een onjuiste plaats in de Octrooiwet opgenomen en de redactie
van het artikel - gevolg van de weigering van de wetgever de redactie van art.
30 Octrooiwet fundamenteel te wijzigen - dwingt tot een enigszins gewaagde
interpretatie teneinde de voorgestane harmonisatie te bereiken.

d.

Art. 44A regelt niet alle gevallen van indirekte inbreuk en niet valt in te zien
waarom in vergelijkbare gevallen, waarin er geen sprake is van de levering
van een middel doch aan alle overige voorwaarden van art. 44A is voldaan, de
aanvullende werking van art. 1401 niet kan worden ingeroepen.

e.

De octrooihouder kan op grond van art. 44A ook optreden tegen de verdere
levering van onderdelen die door hemzelf in het verkeer zijn gebracht zolang
hij geen toestemming tot gebruik voor toepassing van de uitvinding door niet
gerechtigden heeft gegeven.

f.

Repararen van zonder toestemming van de octrooihouder in het verkeer
gebrachte produkten voorzover gepaard gaande met de levering van wezenlijke onderdelen kan bestreden worden op grond van art. 44A. Iedere andere
reparatie van niet met toestemming van de octrooihouder in het verkeer
gebrachte produkten kan bestreden worden op grond van art. 1401, zolang de
reparatie betrekking heeft op een wezenlijk onderdeel en het niet een zeer
eenvoudige reparatie betreft. Produkten in het verkeer gebracht door een
voorgebruiker of een dwanglicentienemer gelden in dit verband als met
tcestemming van de octrooihouder in het verkeer gebracht.
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NOTEN
1. Hesse (1982).
2. Denemarken en lerland hebben het verdrag nog niet geratificeerd.
3. De desbetreffende resolutie luidde: .,Hebben besloten onmiddellijk na ondertekening van dit
Verdrag een aanvang te maken met de werkzaamheden om hun wetgevingen inzake nationale
octrooien zo spcedig mogelijk zodanig te wijzigen dat het Verdrag van Straatsburg over de
eenmaking van bepaalde onderdelen van het octrooirecht kan worden bekrachtigd en deze wetgevingen zoveel mogelijk kunnen urorden aangepast aan de overeenkomstige bepalingen van het
Europees Octrooiverdrag, het Gemeenschapsoctrooiverdrag en het Verdrag tot samenwerking
inzake octrooien."
4. Vergelijk section 130 (7) (hiervoor p. 35 noot 49); zie voor de tekst van section 60 (2)(3) hiervoor
p. 35 noot 30.
5. ~ 10IuidC
Mittelbare Patentverletzung. (1) Das Patent hat femer die W irkung, dass es jedem Dritten verboten
ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur
Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches
Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes
anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiss oder es auf Grund der Umstánde offensichtlich
ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, fur die Benutzung der Erfindung verwendet
zu werden.
(2) Absatz I ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erháltliche
Erzeugnisse handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach
~ 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
(3) Personen, die in ~10 Nr. I bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des
Absatzes I nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.
6. Wetsontwerp 19131 (R 1295) nr. 3, p. 34 Um 36.
7. Zie de voorbeelden van Reimer (hiervoor p. 1 13) en het bemiddelen (hiervoor p. 26l ).
8. Chisum (1978), ti 17.04.
9. Zie hiervoor p. 44.
10. Zie hiervoor p. 149 voetnoot 57.
I 1. Verordening van de Commissie No. 2349184 van 23 juli 1984, Pb.1984, L 219~15.
12. Zo ook voor Dui[sland: Bernhardt-Krasser (1986), p. 592. Een en ander berust op de algemene
grondslag dat opgetreden kan worden tegen een dreigende onrechtmatigheid. Die dreiging kan uit
andere handelingen dan de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen bestaan.
13. Vergelijk hiervoor p. 38.
14. Benkard (1981), p. 371.
I5. Naar Nederlands recht zal hier in het algemeen sprake zijn van direkte inbreuk. Voor Engeland
merkt Terrell (1982), p. 685, op „It will clearly cover the supply of a product in kit form."
16. Zie hiervoor p. 70 en 72. Hetzelfde gold voor de zeilplank. De geoctrooieerde rig kon niet
functioneren zonder gecombineerd te worden met de (aangepaste) plank.
17. Vergelijk Terrell (1982, p. 188):,,(...) better guidance would be obtained by considering the
element in question and determining whether without that element the invention could be put into
effect."
18. Zo ook Benkard (1981), p. 371. Anders: Bernhardt-Krasser (1986), p. 592 en Klaka (1977), p. 342.
19. Zo ook Singer (1979), p. 123.
20. Chisum (1978), ~ 17.03(4): Niet nodig is dat het onderdeel octrooirechtelijk „nieuw" en~of „the
heart of the invention" is.
21. Mijns inziens is - ook naar Duits recht - mceilijk vol te houden dat daarbij sprake is van een
opnieuw „herstellen" van de geoctrooieerde combinatie.
22. In de Verenigde Staten is ~ 271(c) wel toepasselijk op buitenlandse verkoop die leidt tot inbreuk in
de V.S.
23. Het artikel zou in dat geval toegepast kunnen worden op een geval als berecht door de H.R. in zijn
arrest van 18-5-1979, NJ 1979, 479 L.W.H., BIE 1980, p. 48.
24. Art. 271(f)(2). Zie voor de tekst van dit artikel hiervoor p. 38.
25. In Duitsland was ook voor 1981 de heersende leer dat Ievering van onderdelen voor toepassing in
het buitenland geen indirekte inbreuk op het Duitse octrooí opleverde, hetgeen begrijpelijk was in
het licht van het vereiste dat de indirekte octrooiinbreuk gevolgd werd door een direkte inbreuk.
Zie: OLG Dusseldorf, I 1-1-1963, GRUR 1964, p. 203 (Verbolzung).
26. In de V.S., waar voor de tcepassing van ~ 271(c) direkte inbreuk wel een vereiste is, is in zo'n
geval ~ 271(c) niet van toepassing.
27. Anders Benkard (1981), p. 372 en Bernhardt-Krasser (1986), p. 594, die de intentie van de afnemer
beslissend lijken te achten.
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Benkard (198 I), p. 371.
Zo ook Bemhardt-Krasser (1986), p. 595.
Zo ook Bernhardt-Krasser (1986), p. 594.
Dat geldt ook indien die export geschiedt naar landen waar met het geleverde middel inbreuk op
parallelle octrooien wordt gemaakt. Zie hieromtrent ook hoofdstuk X.
Benkard (1981), p. 373, stelt met betrekking tot de tekst van ~ 10 Patentgesetz, dat niet duidelijk is
of wetenschap dat de tcepassing in Duitsland plaatsvindt noodzakelijk is. De Engelse tekst is
conform de Nederlandse en mijns inziens duidelijk: „(...) that such means are suitable for putting,
and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom." De Nederlandse en
Engelse tekst zijn in overeenstemming met art. 30 G.O. V.
Chisum (1978), ~ 17.03.
Naar Nederlands recht zal de octrooihouder ook bij indirekte inbreuk overigens slechts schadevergceding kunnen krijgen, indíen de aanbieder of leverancier ,.desbewusf' heeft gehandeld (art. 44A
lid 3). De Nederlandse wetgever heeft tot op heden geweigerd het desbewustheidsvereiste voor het
verkrijgen van schadevergoeding te laten vallen. In de praktijk betekent dit veelal een ongerechtvaardigde bevoordeling van (Nederlandse) inbreukmakers tegenover met name buitenlandse
octrooihouden, die niet op de hoogte zijn van het feit dat in de praktijk het uitbrengen van een
desbewustheidsexploit noodzakelijk is om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
Zie ook Mulder en v.d. Kooy (1986), p. 45.
Zie ook Terrell (1982), p. 688.
Cornish (1981), p. 203.
Blijkens art. 30 Octrooiwet betekent het tcepassen van de geocVooieerde uitvinding door deze
personen immers geen octrooiinbreuk.
Verkade (1986), schijnt op p. 39 zeer voorzichtig en op p. 92 iets stelliger gefotmuleerd tot deze
conclusie te komen. Terrel (1982), p. 190, komt met name op grond van woorden in section 60(1)
tot dezelfde conclusie.
Hetgeen derhalve de juistheid van de rechtspraak van de H.R. alleen maar zou ondersVepen.
Bemhardt-Krasser 1986, p. 598 lijkt verdere aanvullende werking met inachtneming van het hier
gestelde zonder meer aan te nemen.
Voor de vraag of nog plaats is voor Elementenschutz na invcering van art. 301id 2 Octrooiwet en ~
14 Patentgesetz zie hiervoor p. 66 en p. 108.
Vergelijk voor het Duitse recht hiervoor p. 70.
Die onderscheiding heeft met name betrekking op het feit dat voor een actie ex art. 44A noodzakelijk is, dat de levering van het middel mcet geschieden „aan anderen dan hen, die krachtens art.
32-34B tot tcepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevcegd zijn" en op lid 2, waaruit blijkt dat
indien de octrooihouder tcestemming geeft voor het in lid 1 genoemde aanbieden of leveren lid I
niet van tcepassing is.
Dit zal eerder voorkomen bij de levering van grondstoffen voor een geoctrooieerde werkwijze.
Vergelijk Staat- Bonda (hiervoor p. 149 noot 57). Vaessen-Morris (hiervoor p. 198) en Dawson vs.
Rohm 8c Haas (hiervoor p. 44). Vergelijk ook p. 89 en p. 168.
Men vergelijke BIC-Windsurfing (hiervoor p. 79) en v.d. L.ely-Jacobsen (hiervoor p. 167).
Men vergelijke onder meer de op p. 104 in vcetnoot 62 en 63 gencemde beslissingen.
Natuurlijk zal dit anders zijn, indien op grond van de mededelingen van de octrooihouder of op
grond van andere omstandigheden een stilzwijgende tcestemming mcet worden aangenomen. Dan
doet zich het geval besproken onder aa voor en is er ook geen sprake meer van tcepassing door een
ander dan degene die tot toepassing van de uitvinding bevcegd is.
Zo'n bepaling is ook in de Patents Act 1977 opgenomen doch is nog geen geldend recht.
Voor leveranties van andere onderdelen waarvan het gebruik niet leidt tot een opnieuw vervaardigen
heeft de derde geen toestemming nodig. De gebruiker van een van de octrooihouder of diens
licentienemer afkomstig produkt is immers tot die reparatie bevcegd.
Hiervoor hebben wij reeds besproken dat de Duitse Octrooiwet in het geheel geen uitputtingsbepaling kent maar dat de uitputtingsleer wel geldend recht is.
Telders (1946), p. 313; Benkard (1981), p. 334.
Vergelijk hiervoor p. 199.
Zoals art. 30 Octrooiwet een rol speelt, indien het repareren gelijk te stellen is met het in dat artikel
aan de octrooihouder voorbehouden „vervaardigen". Zoals besproken zal repareren mijns inziens
niet kunnen worden gelijkgesteld met „gebruiken" of „in voorraad houden".
De bedrijfsmatige gebruiker van inbreukmakende produkten zal natuurlijk reeds kunnen worden
aangesproken op grond van an. 30 Octrooiwet.
Indien het leveren van één essentieel onderdeel onder art. 44A kan vallen, zal a fortiori ook de
levering van alle essenticle onderdelen (en derhalve ook de gehele geoctrooieerde combinatie)
daaronder kunnen vallen.
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5 7. fliervoor p. t bU.
Dit is natuurlijk anders, indien het repareren gelijkgesteld mcet worden met (opnieuw) vervaardigen. In dat geval zal niet alleen het repareren zelf octrooiinbreuk betekenen, doch zal het ..terug"
leveren van het gerepareerde voortbrengsel betekencn dat dat (in feite nieuwe) voortbrengsel in het
verkeer wordt gebracht.
58. Het repareren dat niet een opnieuw vervaardigen inhoudt en het terugleveren dat niet de levering
van een wezenlijk onderdeel inhoudt zijn, zoals wij zagen, geen handelingen die aan de octrewihouder in art. 30 of 44A zijn voorbehouden.
59. Afwijkend Verkade (1986). p. 92, die meent dat op grond van art. 44A tegen (ieder?) repareren kan
worden opgetreden.
60. In het algemeen zal degene die het produkt in reparatie heeft gegeven een rekening krijgen waarop
de prijs van het vervangen wezenlijke onderdeel vermeld zal staan!
61. In het geval dat de reparateur het onderdeel niet vervangt, doch zodanig repareert dat van een
opnieuw vervaardigen kan worden gesproken, zal ook van „levering" sprake zijn. Het nieuw
vervaardigde onderdeel was váír de reparatie niet aanwezig.
62. In wetsontwerp 19131 (R1295) wordt ook vewrgesteld om (in overeenstemming met art. 29
G.O.V.) in art. 30 te bepalen, dat het monopolie van de octrooihouder zich niet uitstrekt tot
prcefnemingen en de bereiding van geneesmiddelen door apothekers, voorzover dcze bereiding
geschiedt op medisch voorschrift voor direkt gebruik en ten behoeve van individuele gevallen.
63. Waarbij Duitsland het opnemen van een uitputtingsbepaling conform artikel 32 G.O. V. overbodig
achtte.
64. Bernhardt-Krasser(1986), p. 593.
65. Benkard (1981), p. 369.
66. Men vergelijke de implied license in het Engelse recht.
67. Zie hiervoor p. 109.
68. Slechts indien al een redelijke vergoeding ex art. 33 G.O.V. is betaald, kan men zich voorstellen
dat de octrooihouder, evenals in Duitsland, geen verdere rechten meer kan doen gelden. Men
vergelijke echter ook Laitram v. Cambridge hiervoor p. 57.
69. hetgeen inbreuk op art. 44A zou betekenen.
70. Hier lijkt de Amerikaanse opvatting met betrekking tot „actively inducing" iets ruimer, doch ook
daar zal niet ieder repareren daaronder vallen.
71. Vergelijk ARO II, hiervoor p. 54.
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X.

l.

EEN KORTE OPMERKING OVER
GRENSOVERSCHRIJDEND
REPAREREN

Inleiding'

Het octrooirecht is een geheel van territoriaal bepaalde rechtsregels. Het octrooi
geldt slechts voor het grondgebied waarvoor het is verleend en dit brengt mee da[
(in principe) slechts handelingen die op dat grondgebied worden verricht octrooirechtelijk relevant zijn.
Toch kunnen ook in het buitenland gepleegde handelingen inbreuk maken op een
Nederlands octrooi c.q. in Nederland gepleegde handelingen inbreuk maken op
een buitenlands octrooi. Men denke daarbij bijvoorbeeld aan „invoeren". Een
handeling die nog niet in de Nederlandse Octrooiwet, maar al wel in de Duitse en
Engelse octrooiwetten (in navolging van art. 29 G.O.V.) is opgenomen.
Indien een Duits bedrijf aan een in Nederland gevestigde afnemer verkoopt en het
vervoer geschiedt door een door ditzelfde bedrijf gekozen vervoerder, wordt het
naar Nederlands recht geacht door die handelingen de produkten in Nederland in
het verkeer te hebben gebrachtz.
Voorwaarde is wel dat de aldus verkochte produkten ook bij de afnemer in
Nederland door de vervoerder worden afgeleverd' a
Aangenomen zal mijns inziens moeten worden dat hetzelfde geldt, indien het
vervoer geschiedt door een bedrijf dat gecontracteerd is door de expediteur van de
verkoper. Hetzelfde geldt indien het vervoer in Nederland geschiedt door een ander
bedrijf, dat door de expediteur van de koper of de koper zelf is gekozen. Al deze
handelingen die leiden tot afleveren in Nederland aan de koper (of de door of
namens de koper gekozen vervoerder), zijn immers door (de keuze van) de
verkoper in gang gezet. Feitelijk verricht de Duitse leverancier alleen handelingen
in Duitsland, maar die handelingen worden naar Nederlands recht gezien als een in
het verkeer brengen in Nederland en daarmee wordt in Nederland octrooiinbreuk
gepleegd. Anders zal mijns inziens moeten worden geoordeeld, indien inklaring en
transport vanaf de grens in opdracht van de Nederlandse koper geschieden. In
Nederland vinden dan geen handelingen plaats die door de Duitse verkoper in gang
zijn gezet.
Het feit dat bepaalde in Duitsland verrichte handelingen als inbreuk op een Neder-
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lands octrooi worden gezien, dcet aan het principe van de territorialiteit van het
octrooirecht niets af. Ook in die gevallen geldt, dat slechts octrooirechtelijk
relevant is wat in Nederland gebeurt, te weten het „in het verkeer brengen".
Een houder van een Nederlands octrooi zal op grond van zijn Nederlandse octrooi
slechts kunnen optreden tegen in het Koninkrijk der Nederlanden gepleegde inbreuken5.
Het spreekt vanzelf dat hij tegen gencemde inbreuken kan optreden door een
beroep op de Nederlandse rechter. De Nederlandse Octrooiwet geeft in art. 56 een
speciale voorziening voor het geval zowel de houder van het (Nederlandse) octrooi
als de inbreukmaker (die, per hypothesim, in Nederland inbreuk maakt) buitenlandse rechtspersonen zijn~.
De Memorie van Tcelichting bij de Wijzigingswet 1977 wijst er terecht op dat de in
verdragen opgenomen bevoegdheidsregeling praevaleert boven de nationale regeling. Een en ander betekent dat indien in een inbreukprocedure de gedaagde
woonplaats heeft in een land dat aangesloten is bij het EEG executieverdrag (hierna
EEX verdrag) krachtens art. 5 lid 3 van dat verdrag in Nederland gedagvaard zal
mceten worden voor de rechtbank in het arrondissement waarin de octrooiinbreuk
plaatsvindt.
Na het van kracht worden van Wetsontwerp 19131 (R 1295), waardoor de rechter te
Den Haag de uitsluitende bevoegdheid krijgt om van octrooigeschillen kennis te
nemen (art. 54 Octrooiwet) zullen ook inbreukmakers die woonplaats hebben in bij
het EEX Verdrag aangesloten landen in Nederland altijd voor de rechtbank te Den
Haag kunnen (en moeten) worden gedagvaard. Dat is immers conform art. 5 lid 3
van het EEX Verdrag altijd de (absoluut bevoegde) rechter van de plaats waar de
inbreuk plaatsvindt.
Het feit dat de Nederlandse rechter bevcegd is kennis te nemen van inbreuken op
Nederlandse octrooien betekent niet, dat men nimmer in het buitenland zou kunnen
optreden tegen een op een Nederlands octrooi gepleegde inbreuk. De eerste vraag
zal daarbij zijn of de buitenlandse rechter bereid is zich absoluut competent te
verklaren, m.a.w. bereid is van een dergelijke zaak kennis te nemen. De tweede
vraag of in het desbetreffende land een forum is te vinden.
Beide vragen zullen beantwoord worden naar het in het desbetreffende land
geldende recht, waaronder de voor dat land geldende verdragen'. Daarna komt de
vraag aan de orde naar welk recht de rechter over de inbreukvraag zal oordelen: een
naar het in het desbetreffend~ land geldende internationaal privaatrecht te beantwoorden vraag. Het antwoord op die vraag zal naar het internationaal privaatrecht
van de landen die bereid zijn kennis te nemen van een vordering als de onderhavige,
in het algemeen Nederlands recht zijn.
De beslissing zal ook slechts betrekking kunnen hebben op de inbreuken op het
Nederlandse octrooi gepleegd. Men zal zich wellicht afvragen wat het nut is om in
het buitenland op te treden tegen inbreuken op een Nederlands octrooi, indien men
ook in Nederland een forum heeft. Dit kan nuttig zijn, indien de inbreukmaker in
Nederland geen, maar in het land waar hij vervolgd wordt wel activa heeft. Dit
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geldt in het bijzonder wanneer tussen dat land en Nederland geen (efficiënt)
executieverdrag bestaat. Verdere overwegingen om voor een bepaald land te
kiezen kunnen onder meer zijn: de snelheid en kosten van een procedure en de
neutraliteit enlof deskundigheid van de rechter.
Het spiegelbeeld van het hierboven beschrevene kan zich natuurlijk ook voordoen:
het in Nederland vervolgen van een in het buitenland gepleegde octrooiinbreuk.
Aan de hierboven gencemde voordelen kan in dat geval worden toegevoegd, dat
via het EEX Verdrag het Nederlandse vonnis gemakkelijk ten uitvcer zal kunnen
worden gelegd in de overige bij het verdrag aangesloten landen. Dit kan leiden tot
interessante paardesprongen.
De Noorse houder van een Amerikaans octrooi, die op tegoeden in Nederland van
een Spaanse inbreukmaker (op het Amerikaanse octrooi) vreemdelingenbeslag
legt~, zou daarmee in een (in vergelijking met een procedure in Amerika) betrekkelijk simpele en goedkope procedure voor een neutrale rechter een vonnis kunnen
verkrijgen dat niet alleen in Nederland, maar (in ieder geval) ook in de bij het EEX
Verdrag aangesloten landen gemakkelijk ten uitvoer kan worden gelegd.
Tenslotte kan de octrooihouder in één procedure inbreuken bestrijden, die door één
inbreukmaker in verscheidene landen zijn gepleegd. Met name bij Europese octrooien kan dat tot een aanzienlijke proceseconomie leiden. Indien een Nederlands
bedrijf in Nederland en verscheidene andere landen waarin het Europese octrooi
geldig is, inbreuk pleegt, valt niet in te zien waarom de houder van het Europese
octrooi in kort geding geen verbod zou kunnen krijgen dat zich uitstrekt over alle
landen waarvoor het Europese octrooi geldend is. De Nederlandse rechter dient
weliswaar (het Europese octrooi is niets anders dan een bundel nationale octrooien)
het recht van de verschillende landen met betrekking tot de aldaar gepleegde
inbreuken toe te passen, maar met betrekking tot de inbreukvraag zal dit, gezien
art. 69 E.O. V. en het feit dat de nationale wetgevingen aan dat artikel zijn
aangepast, niet tot verschillen leiden. Hij behoeft de inbreukvraag derhalve maar
éénmaal te beantwoorden.
Het juiste antwoord naar Nederlands recht behoort immers ook het juiste antwoord
naar het recht van de andere landen te zijn. Het zal minder voorkomen dat de
inbreukmaker zich met verweren verdedigt die slechts voor één of voor bepaalde
landen (bijvoorbeeld de landen aangesloten bij het EEG-Verdrag) gelden. Indien
zulke weren worden opgeworpen zal de rechter deze dienen te beoordelen9.
In principe behoeft het bovenstaande natuurlijk niet alleen voor een Nederlandse
inbreukmaker te gelden. Hierboven hebben wij reeds gezien, dat slechts noodzakelijk is dat in Nederland een forum wordt gevonden. Het spreekt vanzelf dat een
ruime opvatting omtrent de bevoegdheid kennis te nemen van internationale of
zelfs extra-territoriale octrooigeschillen forumshopping in de hand werkt. Enerzijds zou dat aanleiding kunnen geven tot terughoudendheid'o, anderzijds zal
daar wellicht een prikkel van uitgaan naar grotere (ook procesrechtelijke) harmonisatie"

2.

Repareren: direkte inbreuk

Het hiervoor betoogde betekent, dat het repareren beoordeeld zal moeten worden
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naar het recht van het land waar het repareren plaatsvindt. Indien derhalve de
Maastrichtse zeilplankeigenaar zijn zeilplank in Aken laat repareren en de bij de
reparatie toegepaste werkwijze valt onder een Duits octrooi of de reparatie komt
overeen met een „neuherstellen" van de zeilplank waarvoor in Duitsland octrooi is
verleend dan maakt de bedrijfsmatige reparateur inbreuk. Zou hij echter een in
Nederland wel, doch in Duitsland niet geoctrooieerde reparatie methode gebruiken, dan is er van inbreuk geen sprake1z. Het spreekt vanzelf dat indien de zeilplank
in Duitsland niet geoctrooieerd is, „neuherstellen" door de reparateur geen inbreuk
maakt". Indien de zeilplank wel in Nederland is geoctrooieerd zal het bedrijfsmatige gebruik van die ( opnieuw) vervaazdigde zeilplank inbreuk maken op het Nederlandse octrooi ( indien ook naar Nederlands recht er sprake is geweest van een
opnieuw vervaardigen). Een particulier gebruiker pleegt geen inbreuk en in dat
geval zal de octrooihouder op geen enkele wijze kunnen optreden tegen het zonder
zijn toestemming in Nederland gebruikte geoctrooieerde produkt14. Dit zal slechts
anders zijn, indien de handelingen van de Duitse reparateur kunnen worden
gelijkgesteld met in het verkeer brengen. Zoals hiervoor uiteengezet zal daarvan
alleen sprake zijn, indien de Duitse reparateur zelf de (neuhergestellte) zeilplank in
Nederland aflevert of die aflevering doet geschieden door een door hem uitgekozen
transportbedrijf of in het algemeen als het produkt tengevolge van een opdracht van
de reparateur naar Nederland is vervoerd.
Men bedenke dat ook na de invoeging van het woord „invoeren" in art. 30
Octrooiwet de Duitse reparateur geen „ invoeren" kan worden verweten, omdat dat
niet geschiedt voor een bedrijfsmatige handeling. Het relevante tekstgedeelte van
art. 30 gaat immers luiden: „dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren
of in voorraad te hebben" ( cursivering Ho.).
Het zal duidelijk zijn, dat zich talloze casus kunnen voordoen waarbij onder meer
de aard van de reparatie, de vraag of de reparatie betrekking heeft op een van de
octrooihouder afkomstig produkt of niet en de eventueel in een bepaald land al dan
niet toepasselijke aanvullende werking van het gemene recht een rol kunnen
spelen'S.
Een en ander doet niet af aan de hoofdregel, dat de vraag of er sprake is van direkte
octrooiinbreuk beantwoord zal mceten worden naar het recht van het land waar de
handelingen plaatsvinden. Die regel geldt ook, indien de handelingen zich over
verschillende landen uitstrekken.
Indien bijvoorbeeld een in Duitsland geoctrooieerde reparatie werkwijze uit verschillende stappen bestaat en niet alle stappen worden in Duitsland uitgevoerd, rijst
de vraag of er sprake is van inbreuk. Eenzelfde vraag kan zich voordoen bij
„neuherstellen" van het te repazeren (in Duitsland geoctrooieerde) voortbrengsel.
Men kan zich voorstellen dat ;i~ reparatie van een geoctrooieerde machine deels in
Duitsland plaatsvindt en deels ter plaatse in de fabriek van de gebruiker in Nederland. Wat is nu rechtens, indien die totale reparatie leidt tot een „Neuherstellung"?
Het antwoord op die vraag dient te worden gevonden in de uitleg van de begrippen
„anwenden des Verfahrens" en „herstellen" in de Duitse octrooiwet. Indien de
handelingen gepleegd op het Duitse grondgebied voldoende zijn om gelijkgesteld
te worden aan „anwenden des Verfahrens" c.q. „herstellen", zal er sprake zijn van
inbreuk.
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Hetzelfde geldt voor de overige besproken landen. Daarbij hebben wij reeds gezien
dat de Amerikaanse en Engelse rechtspraak een zeer beperkte uitleg van de aan de
octrooihouder voorbehouden handelingen geven1ó "[n Nederland zal er sprake
moeten zijn van het door de handelingen in Nederland realiseren van de uitvindingsgedachte (althans een zeer belangrijk deel daarvan)'K. Voor Duitsland hebben
wij reeds gezien dat de opvatting terzake van „herstellen" ruimer is19
3.

Repareren: indirekte inbreuk

Ingewikkelder worden de problemen, indien men ook de indirekte octrooiinbreuk
op internationale situaties gaat betrekken. Bepaalde in Duitsland verrichte handelingen, die aldaar direkte noch indirekte octrooiinbreuk terzake van een Duits
octrooi opleveren, kunnen een octrooiinbreuk in Nederland uitlokken en vice
versa~~.
Men stelle zich voor, dat een Italiaanse fabrikant van landbouwmachines Nederlandse boeren tijdens hun bezoek aan een grote tentoonstelling van landbouwmachines in Duitsland erop wijst, dat de goede en goedkope Italiaanse landbouwmachines in Emmerich te koop zijn. Kan de houder van een Nederlands octrooi met
betrekking tot de aangeboden machine daartegen optreden? Indien het antwoord
bevestigend luidt, rijzen de volgende vragen: waar kan worden geageerd (in
Duitsland, Italië of Nederland enlof een ander land waar een forum te vinden is) en
welk recht dient de rechter toe te passen?
Terzake van de (internationale) indirekte inbreuk kan men zich onder meer de
navolgende gevallen voorstellen, waarbij ik uitga van het veroorzaken van inbreuk
op een Nederlands octrooi door de handelingen in het buitenland'':
a.

handelingen die, indien in Nederland gepleegd, inbreuk op het Nederlandse
octrooi zouden hebben gemaakt. Het hierboven weergegeven geval van de
Italiaanse fabrikant van landbouwmachines is daarvan een voorbeeld. Hetzelfde geldt voor een, aan een opnieuw vervaardigen gelijk te stellen, reparatie in
Duitsland van een in Nederland gebruikte machine. Ook de verkoop in Duitsland van een (in Nederland) door Elementenschutz beschermd onderdeel voor
gebruik in Nederland is een in deze categorie thuishorend voorbeeld.
De in Duitsland gepleegde handelingen kunnen octrooiinbreuk in Nederland
ten gevolge hebben. Men denke aan het bedrijfsmatige gebruik van het door
Elementenschutz beschermde onderdeel of de gerepareerde (voorzover daarbij
sprake is van een opnieuw vervaardigde) machine. Het gevolg van de handelingen in het buitenland kan ook zijn dat de uitvinding in Nederland wordt
toegepast, doch dat er van inbreuk geen sprake is doordat het desbetreffende
voortbrengsel niet bedrijfsmatig wordt gebruikt.

b.

handelingen, die indien in Nederland gepleegd, indirekte inbreuk op het
Nederlands octrooi zouden hebben gemaakt. Men denke aan de verkoop in
Duitsland van een wezenlijk onderdeel voor toepassing van de uitvinding in
Nederland, bijvoorbeeld om in Nederland gebruikt te worden voor de reparatie
van een niet met toestemming van de octrooihouder op de markt gebracht
produkt.
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c.

handelingen die, indien in Nederland gepleegd, noch direkte noch indirekte
octrooiinbreuk zouden hebben betekend. Bijvoorbeeld de reparatie van een
niet tot de geoctrooieerde combinatie behorend onderdeel.

De eerste (moeilijke) vraag waarover de Nederlandse (of ook een buitenlandse)
rechter zich geplaatst ziet wanneer hij moet oordelen over deze buiten Nederland
gepleegde handelingen, die in Nederland octrooiinbreuk of toepassing van de
uitvinding ten gevolge kunnen hebben, is naar welk recht hij die handelingen moet
beoordelen. Aangezien de schadelijke gevolgen van die handelingen zich in Nederland voordcen en het met name daar is waar de belangen van de octrooihouder en
de indirekte inbreukmaker botsen, is veel te zeggen voor toepassing van het recht
van het land waar het octrooi is verleend'-z. Een ander toepasselijk recht zou ertce
kunnen leiden dat bepaalde handelingen, in het buitenland vemcht, vervolgd
kunnen worden, doch dezelfde handelingen in het land waarin het octrooi is
verleend zijn tcegestaan en andersom.
Dergelijke verschillen zijn niet gerechtvaardigd of mceten althans zoveel mogelijk
worden vermeden. Mijns inziens is derhalve afwijking van de lex loci delicti in
deze gevallen gerechtvaardigd door de overwegende samenhang met de (octrooi)wet van het land waar het octrooi is verleend. Wel zal rekening mceten
worden gehouden met dwingende bepalingen van het land waar de handelingen
plaatsvinden. Aard en strekking van dergelijke bepalingen kunnen ertoe leiden
onder omstandigheden toepassing van het recht van het octrooiland achterwege te
laten. Men denke bijvoorbeeld aan het geval waarin toepassing van het recht van
het octrooiland tot een verbod tot (bijvoorbeeld) het uitvoeren van bepaalde
reparaties leidt, doch een dergelijk verbod op gespannen voet staat met het ter
plaatse geldende antitrustrecht. Men vergelijke in dit verband het voor verbintenissen uit overeenkomsten geldende artikel7 van het Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Verdrag van Rome, Tractatenblad 1980, nr. 156)~'.
Na de vraag welk recht dient te worden tcegepast komt de vraag aan de orde hce de
hierboven genoemde gevallen naar Nederlands recht, indien toepasselijk, zouden
moeten worden opgelost.
gevala
Indien - zoals in het voorbeeld van de Italiaanse fabrikant van landbouwmachines
- er sprake is van een uitlokken van de toepassing van de uitvinding in Nederland
(hetgeen wetenschap met betrekking tot die toepassing inhoudt), zie ik geen
bezwaar tegen het onrechtmatig oordelen van dergelijke handelingen. Men bedenke daarbij dat in dit geval voor de toepassing van de uitvinding niets anders is
vereist dan dat het geoctrooieerde voortbrengsel over de grens gaat. De koper
behoeft geen enkele handeling meer te verrichten. Het geval staat ver genoeg af van
art. 44A (waar het gaat om de levering van een middel hetgeen in het algemeen
nadere handelingen van de koper nodig maakt om tot toepassing van de uitvinding
te komen) om afwijking van het aldaar gevolgde systeem (te weten dat in het
buitenland verrichte handelingen niet kunnen worden vervolgd) te rechtvaardigen.
Daarenboven is het gestelde vereiste „uitlokken" strenger dan het vereiste van art.
44A. Het komt overeen met het „aanzetten" in art. 44A lid 2 en het „actively
induces" van par. 271(b) van de Amerikaanse Octrooiwet. Een (te) gewaagde stap
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is wellicht het niet eisen van octrooiinbreuk in Nederland, zodat ook de levering
aan particulieren (voor toepassing van de uitvinding) er onder valt. Die stap is
misschien toch gerechtvaardigd, omdat juist door die leverantie de octrooihouder
veelal geheel in de kou komt te staan en omdat ook in art. 44A het principe van het
„einstuiiges Tatbestand" (d.w.z. aansprakelijkheid zonder dat direkte inbreuk
plaatsvindt) is aanvaard. Een buitenlandse reparateur die handelingen verricht die,
indien in Nederland verricht, direkte inbreuk zouden opleveren en daarmede in
Nederland toepassing van de uitvinding uitlokt, zal mijns inziens derhalve op
grond van art. 1401 kunnen worden aangesproken.
geval b (art. 44A)
Bij de behandeling van art. 44A hebben wij reeds gezien, dat art. 44A alleen van
toepassing is op het aanbieden of leveren van onderdelen in Nederland voor
toepassing van de uitvinding in Nederland. Art. 44A is derhalve, anders dan
~ 27l (b) en (c) van de Amerikaanse octrooiwet, niet van toepassing op het aanbieden of leveren van middelen in het buitenland voor toepassing van de uitvinding in
Nederland.
Art. 44A ( evenals art. 30 G.O. V. en de overeenkomstige bepalingen in de Duitse
en Engelse octrooiwetgeving) moet in ieder geval geacht worden terzake van het
leveren van middelen voor toepassing in de geoctrooieerde uitvinding een uitsluitende regeling te geven. Er is een (mijns inziens onjuiste) keuze gemaakt om
handelingen in het buitenland gepleegd vrij te laten en art. 1401 zal hier derhalve
niet aanvullend kunnen werken. Hoe merkwaardig en onbevredigend deze regeling
is moge blijken uit het navolgende geval.
Stellen wij ons voor een in Nederland en Duitsland geldend Europees octrooi voor
een lijst voorzien van een nieuw en inventief ophangmechanisme. Vervolgens
gaan wij ervan uit, dat vervanging van het ophangmechanisme, zowel naar Duits
als naar Nederlands recht, een „Neuherstellung" c.q. nieuw vervaardigen betekent.
De winkelier in Aken die aan Nederlandse afnemers reparatie sets levert met daarin
een nieuw ophangmechanisme, pleegt geen indirekte inbreuk en hetzelfde geldt
voor diens Nederlandse collega in Maastricht die aan Duitse klanten levert.
Het leveren aan eigen klanten is echter indirekte octrooiinbreuk. Dit doet enigszins
denken aan de EDAH broodfabriek in België-'`'. Het lijkt er derhalve op, dat met het
beperken van de regeling tot het nationale territoir het kind met het badwater is
weggegooid. Immers, men vreesde zonder die beperking dat de export naar
octrooivrije landen te zeer zou worden bemoeilijkt. Dat is wellicht ook juist25, doch
de daartoe genomen maatregel zal ten gevolge hebben dat de export naar geoctrooieerde landen zal toenemen.
ad b(art. 44A is niet van toepassing)
In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat - onder bepaalde voorwaarden - geen
bezwaar bestaat tegen het toelaten van de aanvullende werking van art. 1401 in niet
door art. 44A geregelde gevallen van indirekte octrooiinbreuk2ó. De vraag rijst nu
of terzake van deze handelingen art. 1401 ook kan werken, indien zij in het
buitenland worden gepleegd. Enerzijds is zo'n werking bevredigend en doelmatig.
Anderzijds blijkt uit art. 44A, dat voor een systeem gekozen is waarbij in het
buitenland gepleegde handelingen niet kunnen worden verboden. Voor een aanvul-
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lende werking voor niet in art. 44A geregelde gevallen met hetzelfde effect als wel
in art. 44A geregelde gevallen, is mijns inziens - zie slot van het vorige hoofdstuk
- veel te zeggen. Het vereist echter een te grote stap om voor de niet in art. 44A
geregelde gevallen daarbij verder te gaan dan art. 44A.
Voorshands ben ik geneigd te concluderen, dat de octrooihouder niet kan optreden
tegen repareren dat geschiedt in het buitenland en dat, indíen het in Nederland was
geschied, bestreden zou kunnen worden op grond van art. 44A of art. 1401.
gevalc
Het geval onder c lijkt duidelijk. Handelingen, die in Nederland vemcht direkte
noch indirekte octrooiinbreuk opleveren, zullen niet omdat zij in het buitenland
worden venicht onrechtmatig kunnen worden geacht.

4.

art.310ctrooiwet27

In art. 31 aanhef a Um c wordt het uitsluitend recht van de octrooihouder beperkt
ten behoeve van het internationale verkeer. De onderdelen a en b nemen de
regeling van art. Ster van het Verdrag van Parijs over28. Onderdeel c verwijst naar
de handelingen genoemd in art. 27 van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand
gekomen Verdrag inzake internationale burgerlijke luchtvaart29. De desbetreffende
bepalingen betekenen - zeer grof weergegeven - dat uit andere landen afkomstige
vervoermiddelen die tijdelijk in Nederland zijn, gebruikt kunnen worden zonder
octrooiinbreuk te maken3~.
Wat is nu rechtens, indien dergelijke vervoermiddelen in Nederland worden gerepareerd? Art. 27 onder b van het Verdrag van Chicago bevat op dit punt een
uitdrukkelijke regeling. Het in voorraad houden van reserve-onderdelen en het
gebruiken van deze onderdelen bij reparatie kan door de octrooihouder niet worden
bestreden. De onderdelen mogen echter niet in Nederland aan derden worden
verkocht of anderszins in het verkeer worden gebracht. De onderdelen mogen ook
niet zonder toestemming van de octrooihouder ten behoeve van reparaties van
bedoelde luchtvaartuigen in Nederland door derden worden geleverd. Dat zal
onbeperkt gelden voor onderdelen die zelfstandige octrooibescherming (daaronder
begrepen „ Elementenschutz") genieten. Voor andere onderdelen zal zo'n tcestemming alleen noodzakelijk zijn, indien het gaat om de levering van wezenlijke
onderdelen in de zin van art. 44A;'.
De wet bevat voor de in art. 31 onder a en b gencemde vcertuigen geen regeling
voor reserve-onderdelen en repareren. Ook art. Ster van het Unie Verdrag bevat
geen regeling. Meurer" heeft zich met de desbetreffende vraag bezig gehouden.
Vooropgesteld dient te worden (en dat dcet Meurer niet), dat het onderhavige
probleem slechts speelt, indien repareren en~of de levering van onderdelen zonder
de uitzondering ex art. 3l onder a en b tot octrooiinbreuk zou leiden.
Aangezien de doelstelling van art. 31 onder c dezelfde is als die van art. 31 onder a
en b, d.w.z. het geven van prioriteit aan de vrijheid van het internationale transportwezen is er mijns inziens veel voor te zeggen om - voorzover nodig - de modernere
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regeling van art. 27 lid b van het Verdrag van Chicago analoog toe te passen. Dit
komt min of ineer overeen met de (reeds uit 1940 daterende) bevindingen van
Meurer met betrekking tot de betekenis van art. Ster van het Verdrag van Parijs
terzake van repareren en reserve-onderdelen. Meurer kan echter niet gevolgd
worden wanneer hij reparatie aan boord wel, doch elders niet toelaatbaar acht.
Terecht meent Meurer dat de aankoop van onderdelen in het land waar het voertuig
verblijft niet kan geschieden zonder toestemming van de octrooihouder. Niet valt
echter in te zien waarom wel reserve-onderdelen mogen worden meegenomen aan
boord van het voertuig („andere bijbehorende zaken", „toebehoren der machines"),
doch niei naderhand uit een ander land zouden mogen worden aangevoerd".
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~vo~rEN
I. Op het gebied van het octrooirecht kan verwezen worden naar Bodenhausen (1946), waarover C.
Croon, R.M.Themis 1947, 233. Meer algemeen voor het mededingingsrecht, Martens, no. 54, 55.
2. „gekozen vervcerder". Deze woorden zijn ontleend aan HR 1-5-1964, NJ 1964, no. 494. Daar kan
blijkens het arrest ook nog sprake van zijn indien de verkoper de vervcerder kiest doch het vervcer
geschiedt voor rekening en risico van de koper. Hoe mcet worden geoordeeld indien gekocht is
„FOB Hamburg"'? De Nederlandse koper steh dan het schip, d.w.z. sluit de bevrachtingsovereenkomst, de Duitse verkoper zorgt dat de gcederen aan boord komen en zal (soms) een cognossement
ontvangen of in ieder geval in het cognossement als „consignor" dan wel „shipper" vermeld staan.
Ik neem aan dat de Duitse verkoper vrijuit gaat. Wellicht ligt dit anders indien de Duitse verkoper.
(als direkte vertegenwoordiger van de koper) feitelijke bemceienis heeft met het tot stand komen
van de bevrachtingsovereenkomst.
3. Het begrip „invceren" zal ook in Nederland bij de aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan
het G.O. V. (wetsontwerp 19131 (R I 295) per I-12-1987 in art. 300ctrooiwet worden opgenomen.
4. HR 1-5-1964, NJ 1964, no. 494.
5. Voor een Europees octrooi met gelding in Nederland beperkt het territoir zich tot Nederland. Het
territoir wordt in art. 44 bis Octrooiwet uitgebreid met het aan het Koninkrijk grenzende continentaal plat voor handelingen gericht op en verricht tijdens het onderzcek naar de aanwezigheid van
delfstoffen of het winnen daarvan. Tot gencemd territoir behoren ook in het Koninkrijk geregistreerde schepen en vliegtuigen .
6. Het desbetreffende artikel verwijst met betrekking tot de door de octrooihouder in te stellen
vorderingen alleen naar de artikelen 43, 43A en 43B en niet naar artikel 1401 B. W. De bui[enlandse
octrooihouder zal dcrhalve bij de Ictterlijke tcepassing van art. 56 geen bevel tot terugnemen van de
inbreukmakende produkten, tot overhandigen van een lijst met namen en adressen van de afnemers
van inbreukmakende produkten en tot vemietigen van de inbreukmakende produkten kunnen
verkrijgen. Een en ander is het gevolg van het feit dat art. 43 de verschillende rechtsvorderingen van
de octrooihouder niet uitputtend opsomt. De hierboven gencemde vorderingen staan in art. 43 niet
vermeld. De rechter zal in vuorkomende gevallen de genoemde bevelen mijns inziens toch mceten
uitspreken, aangezien het niet de bedceling van de Octrooiwet kan zijn buitenlandse octrooihouders
in een slechtere positie te plaatsen dan Nederlandse octrooihouders. Teneinde een en ander buiten
twijfel te stellen verdient het aanbeveling bij een volgende wetswijziging art. 43 aan te vullen,
waarbij bovendien enige specifieke voor het handhaven van het octrooi wenselijke maatregelen
zouden kunnen worden genomen. Daarbij valt met name te denken aan de mogelijkheid conservatoire maatregelen te nemen door middel van een beslag op octrooiinbreukmakende produkten.
7. Men denke ook hier met name aan de mogelijke werking van het EEX verdrag.
8. het scheppen van competentie via het vreemdelingen-derdenbeslag is overigens ook in bepaalde
gevallen aan beperkingen onderworpen: HR 20-1-1939, NJ 1939, 569; HR 8-3-1974, N1 1975, 9
( W. L. H. ); zie ook VerheuL (1986), p. 102-106.
Met name indien in het land, waar de inbreuk is gepleegd of waaz de gedaagde woonplaats heeft,
een in Nederland executabele titel kan worden verkregen zal de Nederlandse rechter niet bevcegd
zijn van de hoofdvordering kennis te nemen.
9. Er is geen enkele reden waarom de Nederlandse rechter niet bevcegd zou kunnen zijn van een
dergelijke rechtsvordering kennis te nemen. Het betreft een geschil omtrent burgerlijke rechten en
krachtens art. 2 jo. 53 Wet R.O. (en voorzover verdragen en gewoonterecht geen afwijkende regels
bevatten) is de rechtbank, indien ook relatieve competentie is gegeven, bevcegd. Na het van kracht
worden van Wetsontwerp 19131 (R1295) zal de rechter te Den Haag uitsluitend bevcegd zijn
kennis te nemen van octrooigeschillen. Het verdient aanbeveling de desbetreffende bevcegdheidsregeling (art. 54 Octrooiwet) analoog tce te passen op geschillen betreffende buitenlandse octrooien. Dit zou derhalve mceten betekenen, dat indien de octrooihouder volgens de normale regels van
het Wetbcek van Burgerlijke Rechtsvordering een forum in Nederland heeft, hij een geschil
betreffende het buitenlandse octrooi aan de rechter te Den Haag dient voor te leggen. Op grond van
art. 5 lid 3 EEX Verdrag is de vraag gerechtvaardigd of een in een verdragsland wonende gedaagde
voor de rechtbank te Den Haag kan worden gedagvaard, indien de inbreuk op het Europese octrooi
in Nederland alleen bijvoorbeeld in het arrondissement Groningen plaatsvindt. Een redelijke uitleg
van art. 5 lid 3 zal mijns inzíens met zich meebrengen dat, nu de rechtbank in Groningen absoluut
onbevcegd is van zaken betreffende Nederlandse octrooien kennis te nemen, ook volgens het
verdrag de rechtbank te Den Haag het gerecht is van de plaats (te weten Nederland) waar het
schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Dit ligt mijns inziens anders voor het geval van het
huidige art. 56 lid l, aangezien dat artikel niet de absolute bevcegdheid om over inbreuk op
Nederlandse octrooien te oordelen aan andere rechtbanken ontneemt.
Het EEX Verdrag staat niet in de weg aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter kennis te
nemen van geschillen betreffende de inbreuk op buitenlandse octrooien. Uit art. 16 lid 4 volgt
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echter dat dit niet geldt voor nietigheidsprocedures. Mijns inziens dient die regel ook analoog te
worden tocgepast in niet door het EEX Verdrag beheerste gevallen. Een vonnis van een Nederlandse rechter waarbij de nietigheid van een buitenlands octrooi wordt uitgesproken leidt immers niet tot
nietigheid van het octrooi, omdat het in Nederland niet ten uitvcer zal kunnen worden gelegd en in
het land waar het octrooi is verleend niet alleen niet ten uitvcer zal kunnen worden gelegd maar ook
niet erkend zal worden. In een kort geding, dat slechts Icidt tot een voorlopige maatregel, zal de
Nederlandse rechter (indien het bercep op nietigheid naar het recht van het land waar het octrooi is
verleend, in een inbreukprocedure een geldig verweer is) nietigheidsargumenten kunnen beoordelen. [n een hoofdprocedure zal de rechter uit mceten gaan van een geldig octrooi en geen kennis
kunnen nemen van een eis in reconventie (of ook een verweer) dat het octrooi nietig is. Indien echter
doorde inbreukmakereen nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt in het land waarin het octrooi
verleend is zal de Nederlandse rechter er in het algemeen gced aan dcen zijn beslissing aan te
houden c.y. de procedure analoog aan art. 561id 3 te schorsen, totdat over de nietigheidsprocedure
is beslist, tenzij het toepasselijke recht, hangende de uitkomst van een nietigheidsprocedure, toch
veroordelingen wegens inbreuk mogelijk acht.
Men stelle zich het geval voor van twee Amerikaanse bedrijven die een octrooiinbreuk in Amerika
willen uitvechten voor de Nederlandse rechter, waar forum verkregen is door een beslag op
vermogensbestanddelen in Nederland van de inbreukmaker. Mijns inziens is daartegen in principe
geen bezwaar, maar dcelmatigheidsoverwegingen (men denke aan het feit dat de Nederlandse
rechter niet over nietigheidsargumenten kan oordelen) en regels van „comity" zullen daartegen
kunnen worden aangevcerd. Het zou te ver voeren in dit kader daar dieper op in te gaan. Wellicht
kan een min of ineer praktische grens gevonden worden door het stellen van de eis dat er sprake
mcet zijn van een Nederlandse eiser enlof gedaagde of dat er naast de inbreuk in het buitenland ook
inbreuk op een (parellel) Nederlands octrooi moet zijn gemaakt. Betreft de inbreuk in het buitenland
een Europees octrooi dan zal (indien buitenlanders het geschil aan de Nederlandse rechter willen
vcwrleggen) ook in Nederland op het desbetreffende Europees octrooi inbreuk gemaakt mceten zijn.
Het Nederlandse voorbeeld van de ruime tcepassing van het kort geding lijkt in België aanleiding
gegeven te hebben tot ruimere opvattingen met betrekking tot de toepassing van het kort geding in
merkenzaken. Onder de Benelux Merkenwet had de merkhouder aanvankelijk veelal een voorkeur
voor het aanspannen van een kort geding in Nederland met betrekking tot inbreuken in de gehele
Benelux gepleegd.
Zou de Nederlandse afnemer de aldus in Duitsland gereparareerde zeilplank in Nederland bedrijfsmatig gebruiken, dan rijst wel de vraag of de aldus gerepareerde zeilplank als het direkte resultaat
van de in Nederland geoctrooieerde reparatie-werkwijze dient te worden gezien. Zie voor de
(negatieve) beantwoording van die vraag hierna p. 245.
Handelt de reparateur onrechtmatig'? Zie hiema p. 227.
Vergelijk de argumenten van Philips in Philips-Hapé, hiervoor p. 177.
Zie daarover ook hoofdstuk XII.
Voor Engeland vergelijke men: Terrell (1982), p. 164, aarzelend: .,Making and selling all constituent parts of a machine as a collection so that they could easily be put together might possibly have
amounted to infringement."
Voor Amerika vergelijke men: Deep South Packing v. Laitram (hiervoor p. 39).
Vergelijk HR I8-5-1979, NJ 1979, no. 479, L.W.H.; BlE I980 no. 8(Letraset-Mecanorma)
Zie hiervoor p. 73 en zie Benkard (1981), p. 33l en (met betrekking tot een werkwijze) BernhazdtKrasser (1986), p. 555.
Vergelijk HR 6-3-1987, NJ 1987, no. 809, L.W.H. (Transportwagen).
Wij gaan er ook van uit dat die handelingen niet gelijkgesteld kunnen worden aan een in het
binnenland verrichte handeling. Men denke daarbij aan de ruime uitleg van het begrip „in het
verkeer brengen" terzake van buitenlandse bedrijven die aan Nederlandse afnemers in het buitenland verkopen.
Vergelijk art. 13 Voorontwerp van het E.E.G.-verdrag nopens de wetten die van toepassing zijn op
verbintenissen uit overeenkomst en op niet-contractuele verbintenissen ( W. P.N.R. 5218 en 5268).
Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit Verdrag ook van [cepassing zou zijn op onrechtmatige
daad doch die tcepasselijkheid is uíteindelijk in het Verdrag niet opgenomen; vergelijk ook HR
13-5-1966, NJ 1967, no. 3, H.B., AA 1968, p. 342 (Alnati).
EDAH bouwde een broodfabriek in België om op die wijze niet gebonden te zijn aan de in
Nederland geldende minimum broodprijs die niet gehandhaafd kan worden tegen uit andere
EEG-landen afkomstig brood.
„wellicht", want de export van middelen vanuit Duitsland naar octrooivrije landen is niet voor
toepassing van de uitvinding in Nederland en een dergelijke regeling gaat derhalve nog steeds veel
minder ver dan ~271(i)(2), welke regeling overigens vanuit het oogpunt van een redelijke bescherming van de octrooihouder alleszins te verdedigen is. Zie hiervoor p. 201.
Hiervoor p. 206.
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27. art. 31 Ocvooiwet a tlm c luidt
„Het uitsluitend recht van de octrooihouder strekt zich niet uit tot:
a. het gebruik, aan boord van schepen van andere landen, van datgene, wat het voorwerp van zijn
octrooi uitmaakt, in het schip zelve, in de machines, het scheepswant, de tuigage en andere
bijbehorende zaken. wanneer die schepen tijdelijk of bij tceval in de wateren van het Koninkrijk
verblijven, onder voorbehoud dat bedceld gebruik uitsluitend zal zijn ten behceve van het schip;
b. het gebruik van datgene, wat het voorwerp van zijn octrooi uitmaakt, in de constructie of werking
van voor de voortbeweging in de lucht of te land dienende machines van andere landen, of van het
tcebehoren der machines, wanneer deze tijdelijk of bij tceval in het Koninkrijk verblijven.
c. handelingen vermeld in artikel 27 van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen
Verdrag inzake de intemationale burgerlijke luchtvaart (Stb. 1947, H I65), mits deze handelingen
betrekking hebben op een luchtvaartuig van een onder c. van dat artikel bedcelde andere staat dan
het Koninkrijk."
28. art. Ster van het Verdrag van Parijs luidt:
„In elk van de landen der Unie zal niet als inbreuk op de rechten van de octrooihouder worden
aangemerkt:
1`. het gebruik, aan boord van schepen van de andere landen der Unie, van datgene, wat het
voorwerp van zijn octrooi uitmaakt, in het schip zelve, in de machines, het scheepswant, de tuigage
en andere bijbehorende zaken, wanneer die schepen tijdelijk of bij tceval de wateren van het land
binnenkomen, onder voorbehoud dat bedceld gebruik uitsluitend zal zijn ten behceve van het schip;
20. het gebruik van datgene, wat het voorwerp van het octrooi uitmaakt in de constructie of werking
van voor de voortbeweging in de lucht of te land dienende machines van de andere landen der Unie,
of van het tcebehoren der machines, wanneer deze tijdelijk of bij tceval dat land binnenkomen."
29. art. 27 van het Verdrag van Chicago luidt:
„Vrijstelling van beslag wegens inbreuk op patenten.
Art. 27(a). Indien daarvoor vergunning is verleend, heeft het binnenkomen van een luchtvaartuig
van een verdragsluitende Staat in het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat of het
overvliegen van het grondgebied van zodanige Staat met of zonder landing, indien dit luchtvaartuig
wordt gebruikt in de intemationale luch[vaart, niet tot gevolg het leggen van beslag op, het
vasthouden van het luchtvaartuig of het aansprakelijk stellen van de eigenaar of exploitant daarvan,
dan wel van enige andere inmenging door of vanwege die Staat of enige persoon daarin, op grond
van het feit, dat de bouw, het mechanisme, de onderdeelen, uitrustingsstukken of het gebruik van
het luchtvaartuig inbreuk maken op enig octrooi, ontwerp of model, dat behoorlijk is verleend of
geregistreerd in de Staat, in het grondgebied waarvan het luchtvaartuig is binnengekomen, terwijl
wordt overeengekomen, dat in geen geval zekerheidsstelling, in verband met de vorenstaande
vrijstelling van het leggen van beslag op of het vasthouden van het luchtvaartuig zal worden geëist
in de Staat, waarin het luchtvaartuig is binnengekomen.
(b) De bepalingen onder (a) van dit artikel zijn ook van tcepassing op de opslag van reserve-onderdeelen en reserve-uitrustingsstukken voor luchtvaartuigen en op het recht deze te gebruiken en te
verwerken bij het herstellen van een luchtvaartuig van een Verdragsluitende Staat op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat, mits geen geocvooieerd onderdeel of uitrustingsstuk,
dat op deze wijze is opgeslagen, binnen die Staat wordt verkocht of verspeid dan wel voor
handelsdceleinden uit de Verdragsluitende Staat, waarin het luchtvaartuig is binnengekomen,
wordt uitgevcerd,
(c) De voorrechten van dit artikel zijn slechts van tcepassing op de Staten, die partij zijn bij dit
Verdrag die
(1) aangesloten zijn bij het Intemationale Verdrag voor de bescherming van den Industriële
Eigendom en de wijzigingen daarvan;
dan wel
(2) octrooiwetten hebben uitgevaardigd, welke uitvindingen, gedaan door de onderdanen van de
andere Staten, partij bij dit Verdrag, erkennen en voldcende beschermen."
30. Een oplegger is ook zo'n vervcermiddel; tijdelijk betekent minder dan een jaar: L.G. Hamburg,
11-7-1973, GRUR Int. 1973, p. 703 (Rolltrailer).
31. Zoals uit art. 44A blijkt behoren vervcermiddelen ex art. 31 niet tot de uitzonderingscategorie (art.
32-art. 34B) waarvoor zonder dat art. 44A van tcepassing is geleverd kan worden.
32. Meurer, (1940).
33. Reimer (1968), p. 440, komt tot dezelfde conclusies.
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XI.

1.

EEN KORTE OPMERKING OVER
NIET-OCTROOIRECHTELIJKE
BELEMMERINGEN VAN DE
REPARATIEVRIJHEID

Inleiding

Wij hebben besproken dat indien een produkt door de octrooihouder of inet zijn
toestemming in het verkeer is gebracht, in vele gevallen de octrooihouder zich niet
zal kunnen verzetten tegen reparatie van dat produkt. Benadrukt dient te worden,
dat hiervoor alleen de octrooirechtelijke implicaties van het repareren aan de orde
zijn gekomen. Het zou onjuist zijn daaruit de conclusie te trekken dat een octrooihouder (evenals een niet-octrooihouder) geen andere middelen ter beschikking
staan om een reparatie-monopolie ten aanzien van door hem in het verkeer gebrachte produkten te verkrijgen.
Een en ander valt echter buiten het kader van de onderhavige studie. Derhalve zal
volstaan worden met enige kanttekeningen.
2.

Contractuele belemmeringen

De verkoper van een produkt heeft de mogelijkheid om met zijn afnemers een
overeenkomst te sluiten waarbij hij bedingt dat alle reparaties door de verkoper
dienen te geschieden. Een minder vergaand beding is de verplichting om bij
reparaties alleen gebruik te maken van van de verkoper afkomstige („originele")
onderdelen' .
Met name indien de verkoper met betrekking tot de door hem verkochte produkten
een monopoliepositie (bijvoorbeeld door middel van een octrooi) bezit, zal hij in
staat zijn dergelijke verplichtingen aan de koper op te leggen.
Het zal duidelijk zijn, dat deze verplichtingen ook door een afnemer geaccepteerd
moeten worden, indien alle aanbieders van een bepaald produkt dergelijke voorwaarden bij de verkoop van het produkt opleggen. Men denke bijvoorbeeld aan alle
autofabrikanten.
Hetzelfde effect zal ook indirekt kunnen worden bereikt door het geven van
garantie afhankelijk te stellen van het nakomen van genoemde voorwaarden.

235

Indien dergelijke bedingen een consument treffen zal zo'n beding al snel vermoed
worden onredelijk bezwarend te zijn. Het valt immers onder N.B.W. 6.5.2A.4.
onderj'-,luidende:
„Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon,
die niet handelt in de uitcefening van een bercep of bedrijf, wordt vermced onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding dat de
wederpartij verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker of inet
een derde, tenzij dit, mede gelet op het verband van die overeenkomst met de in dit
artikel bedcelde overeenkomst, redelijkerwijze van de wederpartij kan worden
gevergd."

Van dat laatste zal mijns inziens sprake zijn, indien de goede werking enlof
veiligheidseisen reparatie door de verkoper of het gebruik van originele onderdelen
objectief noodzakelijk maken. In dat geval heeft de verkoper immers een te
respecteren belang bij het zelf uitvceren van de reparaties, resp. het gebruik van
originele onderdelen.
Ook echter indien er geen sprake is van een consument als wederpartij, doch van
een kleine ondernemer zal onder omstandigheden zo'n beding onder het N.B.W.
vernietigbaar' en een bercep op zo'n beding naar geldend recht in strijd met de
goede trouw zijn.
De onafhankelijke reparateur die niettegenstaande zo'n (geldig) beding toch repareert, zal in het algemeen niet geacht kunnen worden onrechtmatig jegens de
verkoper te handelen, zelfs indien hij van het bestaan van het beding weet. Slechts
onder bijkomende omstandigheden zal dat anders zijn. Daarbij valt te denken aan
het op inferieure wijze uitvoeren van reparaties, waardoor het gevaar bestaat dat de
reputatie van de leverancier van het produkt wordt aangetast. In ernstige gevallen
zal dat wellicht ook zonder bovenbedoelde contractuele binding van de koper
onrechtmatig kunnen zijn.
3.

EEG-recht ( algemeen)

Bovenbedoelde contractuele beperkingen zullen onder omstandigheden strijdig
zijn met art. 85 lid l EEG-Verdrag. Indien een fabrikant van landbouwmachines
zijn kopers direkt of indirekt (door dreiging met het verlies van de garantie) dwingt
tot reparaties bij haar dealers enlof inet van haar afkomstige vervangingsonderdelen, zal dit al snel de handel tussen de lid-staten nadelig kunnen beïnvloeden en tot
gevolg kunnen hebben, dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt
wordt beperkt. Een fabrikant die zich toelegt op het vervaardigen van vervangingsonderdelen voor deze landbouwmachines zal die onderdelen immers nauwelijks
kwijt kunnen.
Het op deze wijze binden van afnemers vormt een in art. 85 lid 1 verboden tie-in.
Deze lijkt alleen gerechtvaardigd, indien de eisen van een behoorlijke werking van
het produkt reparatie door de verkoper of het gebruik van van de verkoper afkomstige reserve-onderdelen objectief noodzakelijk maken. Een en ander klemt te meer,
indien de desbetreffende landbouwmachines geoctrooieerd zijn en concutrerende
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machines zonder een dergelijke contractuele binding niet kunnen worden aangeboden. Een poging door een octrooihouder om op de bovengeschetste wijze een
monopolie met betrekking tot reserve-onderdelen enlof repareren te verkrijgen zal
in zo'n geval zeer snel in strijd met art. 85 en onder omstandigheden met art. 86
kunnen worden geacht voorzover de reserve-onderdelen of het repareren geen
inbreuk op de octrooirechten maken.
Het feit dat de Engelse Octrooiwet een desbetreffende contractuele binding uitdrukkelijk toestaat, betekent mijns inziens nog geenszins dat deze daarom niet strijdig
kan zijn met art. 85 lid 1. Voorzover de reserve-onderdelen of het repareren niet
onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen wordt het opleggen van
dergelijke beperkingen niet door het „specifieke voorwerp" van het octrooirecht
gerechtvaardigd'. Slechts indien een dergelijke beperking noodzakelijk is voor het
verkrijgen van een technisch onberispelijke werking zal zij zijn toegestaan`.
4.

Modelrecht

Een andere wijze waarop de verkoper kan trachten een greep op de reparatiemarkt
te krijgen is het deponeren van de belangrijkste reserve-onderdelen als model. Zo
kan men zich het geval voorstellen van een autofabrikant, die het uiterlijk van het
door hem voor een bepaald type auto gebruikte uitlaatsysteem deponeert. Zodra het
uiterlijk van het uitlaatsysteem nieuw is (d.w.z. meer dan geringe verschillen met
andere uitlaten vertoont) lijkt niets de geldigheid van het modeldepot in de weg te
staan. Op effectieve wijze lijkt daarniee de reserve-onderdelen markt te kunnen
worden gemonopoliseerd.
Art. 2 lid 1 van de Benelux Tekeningen en Modellenwet sluit echter van bescherming uit „datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch
effect". In de British Leyland-Armstrong~ zaak hebben wij gezien, dat British
Leyland argumenteerde dat het kopieëren van haar uitlaatsysteem geenszins noodzakelijk was en dat ook een andere vormgeving kon worden gebruikt. Gezien de
zeer grote verscheidenheid aan uitlaatsystemen is stellig juist dat het goed functioneren van een uitlaatsysteem niet afhankelijk is van één bepaalde vormgeving. Een
auto kan derhalve voorzien worden van een uitlaatsysteem met een andere vormgeving dan de oorspronkelijke en zo'n uitlaatsysteem kan optimaal functioneren. In
de prak[ijk zal echter het gebruik van dergelijke in vorm afwijkende ui[laatsystemen niet mogelijk blijken, omdat de kosten van toepassing prohibitief hoog
worden. Het gebruik van een andere vormgeving zal immers veelal mee brengen,
dat aan de auto niet aanwezige voorzieningen voor bevestiging e.d. moeten worden
aangebracht.
De vraag is nu of onder „tot het verkrijgen van een technisch effect" ook gerekend
moet worden het voldoen aan economische eisen. Een redelijke wetsuitleg zal met
zich moeten brengen, dat het technisch effect op een praktisch realiseerbare andere
wijze zal moeten kunnen worden bereikt. Daarbij zullen economische overwegingen mede een rol spelen.
Een en ander zal in het geval van reserve-onderdelen mijns inziens moeten betekenen, dat derden de mogelijkheid moeten hebben om enerzijds in praktijk bruikbare
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reserve-onderdelen te bouwen, maar anderzijds zal de rechter met name in gevallen
van „reserve engineering" zeer kritisch dienen na te gaan of inderdaad een 100o~o
kopie absoluut noodzakelijk is. Daarbij kan die absolute noodzaak natuurlijk
nimmer worden verklaard door een beroep op de extra kosten die het maken van
een eigen ontwerp met zich meebrengt, maar ook andere (niet prohibitieve) kostenverhogingen dienen niet als excuus te worden aanvaard'. Een „sparepart exeption",
zoals aanvaard door het House of Lords in de zaak British Leyland v Armstrong, is
derhalve onder de B.T.M.W. overbodig en bovendien ongewenst.
Immers, het valt niet in te zien waarom de B.T. M. W. geen beloning zou toekennen
aan de ontwerper van - ook het uiterlijk van - onderdelen, telkenmale wanneer zijn
ontwerp wordt gebruikt, voorzover althans dat gebruik niet technisch noodzakelijk
is. De „sparepart exception" gaat in dit opzicht te ver.
Enerzijds zal geen verkapt monopolie dienen te ontstaan met betrekking tot niet
geoctrooieerde technische effecten. Anderzijds zal zoveel mogelijk conform de
B.T.M.W. de bescherming van siermodellen dienen te worden gewaarborgd. In
plaats van een algemene uitzondering is het beter de rechter bij reserve-onderdelen
van geval tot geval te doen uitmaken waar een redelijke afweging toe leidt. Art. 2
lid 1 lijkt daartoe de mogelijkheid te geven.
Het moge duidelijk zijn, dat het monopoliseren van de handel in reserve-onderdelen met modelrechten (evenals overigens met andere intellectuele eigendomsrechten) kan leiden tot EEG-rechtelijke vragen. Ik vermeld een en ander hier, omdat
bi~men afzienbare tijd een antwoord van het Hof van Justitie mag worden verwacht
op vragen gesteld door het Tribunale civile e penale di Milano in de zaak tussen
SpA Maxicar e.a. - Renault (Zaak 53187-1).
De gestelde vragen luiden als volgt:
1. Moeten de artikelen 30-36 EEG-Verdrag aldus worden uitgelegd, dat zij eraan
in de weg staan, dat de houder van een in een Lid-Staat verleend recht op een
siermodel krachtens het daaraan verbonden exclusieve recht derden kan verbieden losse onderdelen die samen het kcetswerk van een reeds op de markt
gebrachte auto vormen, en met name losse onderdelen die bestemd zijn om als
reserve- onderdelen voor die auto te worden verkocht, te fabriceren, te verkopen, alsmede naar een andere Lid-Staat uit te voeren?
2. Is het verbod van artikel 86 EEG-Verdrag van toepassing op het misbruik van
de machtspositie die elke autoconstructeur op de markt van de reserve-onderdelen voor door hem gefabriceerde auto's inneemt, dat hierin bestaat dat door
het verwerven van modelrechten ernaar wordt gestreefd om de mededinging
van de zelfstandige bedrijven voor reserve-onderdelen uit te schakelen?
5.

Merkenrecht"

Terzake van het merkenrecht kan men bij het repareren onder meer aan de navolgende complicaties denken.
a. Het reserve-onderdeel is als vormmerk beschermd
De Benelux Merkenwet sluit bescherming uit van vormen die de wezenlijke
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waarde van de waar beïnvloeden en van vormen die een uitkomst op het gebied van
de nijverheid vormen ( art. l lid 2). Beide uitzonderingen zijn mijns inziens op
reserve-onderdelen van toepassing voorzover de beschermde vorm noodzakelijk is
om (ook economisch gezien) bruikbare reserve-onderdelen te kunnen aanbieden.
Dat toch pogingen om op deze wijze bescherming te verkrijgen worden gedaan
moge blijken uit het navolgende voorbeeld uit de praktijk. De houder van een
octrooi voor een etiketteerapparaat en het in dat apparaat gebruikte band, dat een
specifieke vormgeving heeft, noodzakelijk voor het functioneren in het apparaa[,
deponeert na afloop van het octrooi de vorm van het band als vormmerk en bedreigt
daarmede derden, die na afloop van het octrooi niet van de octrooihouder afkomstig
band voor gebruik in de van de octrooihouder afkomstige etiketteerapparaten
willen aanbieden. Aangezien het Benelux Merkenbureau lijdelijk is en derhalve op
gemakkelijke wijze het (officieel uitziende) bewijs van inschrijving kan worden
verkregen, zijn dergelijke dreigementen in de praktijk - helaas - veelal ook nog
effectief'.
b. Het verwijderen van het merk is noodzakelijk voor het uitvoeren van de
reparatie.
Indien de reparatie wordt uitgevoerd door de eigenaar zal daartegen geen bezwaar
kunnen worden gemaakt. Hetzelfde geldt mijns inziens ten aanzien van een derde,
die zo'n reparatie uitvoert (reparateur).
c. Het merk wordt na de reparatiebedoeld onder b weer aangebraeht
Gebruik in de zin van art. 13A is door het BeGH'o gedefinieerd als het zich van het
merk bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van de eigen
handelswaren of diensten danwel ter aanduiding van de eigen onderneming.
Mijns inziens kan een reparateur die in het kader van een reparatie het merk moet
verwijderen en het daarna weer aanbrengt goed volhouden, dat er van gebruik ter
bevordering van de afzet van eigen waren of diensten geen sprake ís. Een reparateur
zet geen waren af, maar verleent diensten. Is er sprake van een gebruik ter
bevordering van de afzet van eigen diensten in een geval waarin een produkt
voorzien van een merk in reparatie wordt gegeven en voorzien van datzelfde merk
gerepareerd wordt teruggegeven en waarbij de reparatie niet een wijziging van de
waar in de zin van art. 13A laatste zin inhoudt? Mijns inziens is dat zeer twijfelachtig. De merkhouder zal wellicht kunnen stellen, dat het weer aanbrengen van het
merk de (volledige) reparatie mogelijk maakt en iedere reparatie meer afzet betekent, doch dat argument lijkt nogal vergezocht.
Ook echter als men aanneemt dat ieder aanbrengen van het merk op een waar
merkinbreuk betekent, dan dient in een geval waar er geen sprake is van een
verandering van de waar in de zin van art. 13A laatste zin mijns inziens aangenomen te worden, dat de eigenaar een impliciete licentie heeft verkregen om na een
reparatie, waarbij de verwijdering van het merk noodzakelijk was, dit merk weer
aan te brengen. Daarbij zal de eigenaar ook het recht hebben een dergelijk aanbrengen door een reparateur te doen geschieden.
d. Repareren heeft een verandering van de waarten gevolge in de zin van art.
13A laatste zin
De merkhouder zal het (verder) gebruik van een door hem zelf aangebracht merk
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kunnen verbieden, indien de toestand van de waar is gewijzigd. In principe wijzigt
iedere reparatie de toestand van de waar, doch het zou onaanvaardbaar zijn, indien
de merkhouder zich na iedere reparatie tegen het voortgezet gebruik van zijn merk
zal kunnen verzetten. In het algemeen zal het voortgezet gebruik na reparatie zijn
toegestaan. De grens dient gelegd te worden bij reparaties, die zo ingrijpend zijn
dat er in feite sprake is van het maken van een nieuw produkt en waarbij derhalve
de oorspronkelijke identiteit van het produkt van de merkhouder verloren gaat (of
reeds vóór de reparatie verloren is gegaan) en bij reparaties die zonder dat de
identiteit van het produkt verloren gaat toch tot zodanige veranderingen leiden, dat
de reputatie van de merkhouder serieus gevaar loopt. Men denke daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van duidelijk inferieure onderdelen.
e. Refererend merkgebruik
De handelaar in reserve-onderdelen zal mogen aanduiden waarvoor die reserve-onderdelen geschikt zijn. De reparateur zal mogen aangeven welke produkten hij
repareert. De merkhouder zal zich in die gevallen niet op zijn merkrechten kunnen
beroepen, aangezien er sprake is van een geldige reden" in de zin van artikel 13A
aanhef sub 2. Het spreekt vanzelf dat handelaar en reparateur niet mogen misleiden
door te kennen geven dat het om originele onderdelen gaat (d.w.z. Mercedes-onderdelen i.p.v. onderdelen geschikt voor Mercedes) of om een reparatiebedrijf dat
is aangesloten bij de dealer-organisatie. Daarbij dient echter gewaakt te worden
voor een te enge toepassing van de uitzondering van art. 13A aanhef sub 2. De
handelaar in onderdelen en de reparateur zullen op een normale wijze hun bedrijf
moeten kunnen uitoefenen. Een te enge uitleg van de geldige reden in art. 13A.
aanhef sub 2 staat mijns inziens ook op gespannen voet met de EEG-rechtelijke
regels inzake het vrije verkeer van goederen en diensten.

6.

Auteursrecht

Terzake van het auteursrecht met betrekking tot tekeningen voor onderdelen kan
worden verwezen naar hetgeen opgemerkt is op p. 53 in noot 1. In het algemeen
wordt aangenomen dat onder de Auteurswet geen technisch bepaalde vormen
kunnen worden beschermd, aangezien een technisch bepaalde vorm niet origineel
kan zijn, d.w.z. niet het resultaat kan zijn van datgene wat de maker heeft
bewogen1z. Ik ben daarvan niet overtuigd. Een gcede industriële ontwerper streeft
mijns inziens twee dcelen na. Hij tracht een produkt zo'n groot mogelijk gebruikswaarde en zo'n aantrekkelijk mogelijk uiterlijk te geven. Mij is niet duidelijk
waarom dat in bepaalde ( zeer zeldzame) gevallen niet tot zowel auteursrechtelijke
als octrooirechtelijke bescherming kan leiden. De Auteurswet verbiedt het niet en
de H.R. lijkt in het Hyster Carry Krane arrest" die mogelijkheid evenmin uit te
sluiten:

„dat, aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder mcet vrijstaan om aan
zijn industriële produkten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te
geven, het - tenzij door een ander aan de Octrooiwet 1910 of aan de Auteurswet
1912 ontleende rechten daazaan in den weg staan - niet is verboden om te dien einde,
ten eigen voordele, en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens produkten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken,
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zelfs wanneer (... ) enkel ten gevolge van dat gebruik maken tussen het eigen produkt
en dat van den concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan."

Zou zich een dergelijke auteursrechtelijke bescherming voor kunnen doen, dan valt
niet in te zien waarom de ontwerper van het onderdeel deze bij hernieuwd gebruik
nietkaninroepen.
Slechts indien hij door middel van zo'n auteursrecht de gebruiker zou dwingen een
geheel nieuw produkt aan te schaffen, zal door de toepassing van het leerstuk van
„misbruik van bevoegdheid" een redelijke oplossing dienen te worden gevonden.

NOTEN
1. De Engelse octrooiwet acht een dergelijke verplich[ing om reserve-onderdelen bij de octrooihouder
te kopen toelaatbaar. Vergelijk hiervoor p. 12.
2. De H. R. heeft - via een ruime toepassing van de derogerende werking van de gcede trouw -op deze
bepaling geanticipeerd. HR 25-4-1986, NJ 1986, no. 714, G., doch lijkt daarvan iets teruggekomen
in HR 16-I-1987, N1 1987, no. 553, G. (Hooijen).
3. Vergelijk N.B.W. art. 6.5.2A.2a
4. Vergelijk art. 3 aanhef sub 8 van de Grcepsvrijstelling Octrooilicentie-overeenkomsten d.d.
16-8-1984 (No. 2349~84) Publicatieblad L 2 f 9I15.
5. Vergelijk art. 2 lid I onder I van de Groepsvrijstelling Octrooilicentie-overeenkomsten.
6. Zie hiervoor p. 28.
7. Het voorgaande sluit grotendeels aan bij de opvattingen van Verkade (1985) p. 38 e.v.
8. Vergelijk Martens, no. 21, 89, 90.
9. octrooi nr. 150.056; vormmerk: Beneluxdepot nr. 263436.
10. BeGH 29-6-1982, NJ 1982, no. 624, L.W.H., B[E 1982, p. 227 (lacobs).
1 1. Vergelijk Verkade (1986), p. 169.
12. Zie bijvoorbeeld van Nieuwenhoven Helbach in zijn noot onder Pres. Alkmaar 21-6-1978, BIE
1979, p. 260.
Zie ook Quaedvlieg (1987), p. 25, „puur functionele vormen zijn perdefinitie niet-oorspronkelijk".
13. HR 26-6-1953 NJ ]954, no. 90, Ph.A.N.H., B[E 1953, p. I 13, AA [ll, p. 10, H.B. (Hyster).
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XII.

1.

INDELINGEN

De indeling volgens Martens

Martens' is de enige die getracht heeft reparaties betreffende onderdelen van
geoctrooieerde produkten te rubriceren. Hij komt tot vier categorieën. Hij onderscheidt het repareren van rechtmatig en onrech[matig in het verkeer gebrachte
produkten.
In deze twee categorieën onderscheidt hij telkens reparaties betreffende onderdelen
die speciaal vallen onder de kenmerken van het octrooi en re~paraties betreffende
andere onderdelen.
Hij komt dan tot het volgende schema:
a.

Het produkt is rechtmatig in het verkeer gebracht

a 1. De reparatie betreft onderdelen die speciaal vallen onder de kenmerken van
het octrooi.
Martens verwijst in de eerste plaats naar HR 6-3-1936, NJ 1936, E.M.M., BIE
1937, B.M.T. (Mendels-Arendonk). Uit dat arrest volgt dat er geen sprake is van
inbreuk.
Martens stelt dat uit de slotalinea van het arrest kan worden afgeleid dat bijzondere
omstandigheden tot een ander oordeel kunnen leiden. Zoals besproken zal daar
mijns inziens alleen sprake van zijn, indien die bijzondere omstandigheden betekenen dat er in feite sprake is van een opnieuw vervaardigen van de geoctrooieerde
combinatie'-. Martens zegt dat niet met zoveel woorden, doch wijst er wel op dat de
H.R. noemt als bijzondere omstandigheden: „de bijzondere aard of de omvang der
werkzaamheden". Die omstandigheden zijn nu juist relevant bij de beantwoording
van de vraag of er sprake is van niet inbreukmakend repareren of van inbreukmakend vervaardigen. Hij wijst verder op Rb. Arnhem 19-6-1973 en Hof Arnhem
16-9-1975, NJ 1976, 293 BIE 1976 p. 196 (Phoenix-Hevea).
Opvallend is dat Martens er niet (althans niet uitdrukkelijk) op wijst dat in geen der
geciteerde uitspraken een (subsidiair) beroep op art. 1401 werd gedaan.
a2. De reparatie betreft andere onderdelen
Hier constateert Martens onder verwijzing naar HR 13 maart 1942, NJ 1942, 389,
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BIE 1942 no. 77 (Philips-Hapé) dat van onrechtmatigheid geen sprake is. PhilipsHapé betrof een onrechtmatig in het verkeer gebracht produkt. De H.R. meende
dat van octrooiinbreuk (en onrechtmatig handelen) geen sprake was. Hetzelfde zal
derhalve a fortiori gelden voor rechtmatig in het verkeer gebrachte produkten.
Het produkt is niet rechtmatig in het verkeer gebracht

b.

bl . De reparatie betreft juist onderdelen die speciaal vallen onder de kenmerken
van het octrooi.
Martens verwijst naar de dissertatie van Jonker. Zoals reeds besproken komt
Jonker na een mijns inziens te ruime uitleg van Philips-Hapé en Staat-Bonda tot de
bevredigende conclusie dat de octrooihouder een bercep kan doen op art. 1401.
b2. De reparatiebetreft andere onderdelen
Hier verwijst Martens terecht naar HR 13 maart 1942 NJ 1942, 389, BIE 1942, p.
85. (Philips-Hapé).
De indeling van Martens is kennelijk geïnspireerd op de schaarse jurisprudentie in
Nederland en bij nadere beschouwing blijken - met name ook na de invoering van
art. 44A - veel meer gevallen mogelijk dan de vier díe Martens onderscheidt.
Martens is zich daarvan bewust. Hij schrijft:
„Ten aanzien van de vraag wat rechtens is met betrekking tot reparaties aan onderdelen van geoctrooieerde produkten, kan men minstens vier casus posities onderscheiden" (cursivering Ho.).

In het navolgende zal ik enige verdere onderscheidingen aanbrengen. Getracht zal
worden weer te geven het, na de aanpassing van de wetgevingen van Engeland,
Duitsland en Nederland aan het G.O.V., mijns inziens aldaar geldende recht
terzake van repareren voorzover gebaseerd op toepassing van de octrooiwetten3.
Daarbij wordt aangetekend dat in Duitsland het oude recht nog geldt voor alle
octrooien die tot 1-1-1981 zijn aangevraagd.
2.

Eigen onderscheidingen

a. repareren - geoctrooieerde werkwijze
Ieder repareren is het uitvoeren van een werkwijze en kan als zodanig door een
octrooi beschermd zijn.
Een en ander heeft niets te maken met de „status" van het voorwerp van de
reparatie. Het is niet van belang of de reparatie betrekking heeft op een geoctrooieerd voorwerp c.q. op een al of niet essentieel onderdeel daarvan.
Het octrooi betreffende de reparatiewerkwijze behoeft niet in handen te zijn van de
(eventuele) houder van het octrooi met betrekking tot het te repareren voorwerp.
Enige jaren geleden ontwikkelde een jonge Nederlander een methode om de
veerbollen van het Citroën veersysteem bij te vullen. Voor deze reparatie methode
werd octrooi aangevraagdy. Zodra het octrooi verleend is zal een reparatie bestaan-
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de uit het bijvullen van de veerbollen volgens de geoctrooieerde methode (die
totdat de uitvinding gedaan werd vervangen mcesten worden) octrooiinbreuk
betekenen. Daarbij is niet relevant of het veersysteem zelf geoctrooieerd is.
Zo'n octrooi kan alleen een rol spelen bij de vraag of naast het bovenbedoelde
werkwijze-octrooi door de reparatie ook nog andere octrooien worden geschonden
(bijvoorbeeld omdat het bijvullen van de veerbollen gezien mcet worden als een
opnieuw vervaardigen van het geoctrooieerde veersysteem of de geoctrooieerde
veerbollen).
Zou dat het geval zijn en zijn de octrooien betreffende de reparatiewerkwijze en het
te repareren voortbrengsel in verschillende handen, dan zal de houder van het (later
verleende) reparatiewerkwijze-octrooi een dwanglicentie kunnen verkrijgen onder
art. 34 lid 4. De houder van het voortbrengsel-octrooi zal in dat geval recht hebben
op een licentie onder het reparatiewerkwijze-octrooi.
Volgens art. 30 Octrooiwet strekt de octrooibeschcrming zich ook uit tot het door
toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel`. Mijns inziens zal daaronder echter niet het volgens een geoctrooieerde
werkwijze gerepareerde voortbrengsel vallen~. Dat voortbrengsel was reeds aanwezig voordat de werkwijze werd toegepast en is niet verkregen door tcepassing van
de werkwijze. Het is slechts gerepareerd'.
b. Verder verwijderd verband tussen reparatie en het oetrooi
De indeling van Martens heeft alleen betrekking op de reparatie van onderdelen
van of een eenheid vormende met geoctrooieerde produkten. Repareren kan echter
ook op andere wijze invloed hebben op de rechten van de octrooihouder.
Men denke aan de reparatie van een machine die gebruikt wordt voor het uitvoeren
van een geoctrooieerde werkwijze. De machine zal in zo'n geval niet beschermd
zijn door het octrooi (met betrekking tot de geoctrooieerde werkwijze). Het repareren van zo'n machine, onverschillig of dat repareren al dan niet gelijk gesteld kan
worden aan vervaardigen, is geen direkte octrooiinbreuk.
Een machine die gebruikt wordt voor het uitvoeren van een geoctrooieerde werkwijze, kan echter een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding in de zin van art. 44A zijnR.
Dit betekent, dat in het geval van een bedrijfsmatig repareren van de machine dat
neerkomt op een nieuw vervaardigen van de machine, de reparateur geacht kan
worden een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel te leveren9. In dat geval
is de reparateur in dezelfde positie als de leverancier van zo'n machine of als de
leverancier van bijvoorbeeld een grondstof voor het uitvoeren van een geoctrooieerde werkwijze.
Indien aan alle overige voorwaarden van art. 44A is voldaan zal derhalve tegen een
dergelijke reparateur kunnen worden opgetreden.
Indien de gebruiker zelf repareert zal er van „leveren" in de zin van art. 44A geen
sprake zijn. Onderdelen voor deze machine zullen vrij kunnen worden geleverd.
De machine is immers zelf niet geoctrooieerd. Dit zal alleen anders zijn indien de
leverantie van onderdelen gelijk moet worden gesteld met de leverantie van de
machine.
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Een voorbeeld kan een en ander verduidelijken. Het voorbeeld betreft art. 44A
toegepast op de feiten uit het Bakplaten-arrest (Hille-de Boer)'~. Het door een
derde zodanig repareren van bakplaten dat in feite nieuwe bakplaten worden
vervaardigd kan worden gelijkgesteld met levering van nieuwe bakplaten. Vcert de
bakker zelf zo'n reparatie uit, dan is er geen sprake van leveren. Het leveren van
onderdelen aan een bakker voor het gebruik bij het repareren van bakplaten zal niet
kunnen worden gelijkgesteld met de levering van het middel (bakplaten), tenzij
natuurlijk in feite (in onderdelen) nieuwe bakplaten worden geleverd. De vraag of
daar sprake van is lijkt veel op de vraag of het in het verkeer brengen van
onderdelen gelijkgesteld kan worden met het in het verkeer brengen van het
geoctrooieerde voortbrengsel". Zij is echter niet dezelfde. In het laatste geval zal
immers beslissend zijn of de desbetreffende onderdelen de uitvindingsgedachte in ieder geval grotendeels - belichamen. In het eerste geval speelt die uitvindingsgedachte geen rol, doch slechts de vraag of in het economisch verkeer het leveren
van de desbetreffende onderdelen gelijkgesteld kan worden aan het leveren van de
machine.
Indien - om een ander voorbeeld te nemen - bij een octrooi, verleend voor een
(verbeterde) roterende eg, de uitvindingsgedachte zit in het tcepassen van tanden
met een bijzondere vormgeving, dan zal het in het verkeer brengen van alle
samenstellende onderdelen van de roterende eg met uitzondering van die tanden
niet gelijk kunnen worden gesteld met het in het verkeer brengen van het geoctrooieerde voortbrengsel. In het economisch verkeer betreft het echter wel de verkoop
van een roterende eg. Tanden voor een eg zijn slechts zeer ondergeschikte onderdelen en overal te koop. Indien derhalve een werkwijze voor het verkrijgen van een
zaaibed is geoctrooieerd en het gebruik van een roterende eg voor het toepassen van
die werkwijze wezenlijk is, zal de levering van de roterende eg in onderdelen, zelfs
als dc tanden ontbreken, beschouwd dienen te worden als het leveren van de gehele
machine en mitsdien ~~an een middel in de zin van art. 44A Octrooiwet.
Het geval van een met vervaardiging gelijk te stellen reparatie van een middel in de
zin van art. 44A door een derde is nogal uitzonderlijk en in zijn algemeenheid zal
derhalve het repareren van iets anders dan (onderdelen van c.q. een eenheid
vormende met ) een geoctrooicerd voortbrengsel niet met een beroep op de octrooiwet kunnen wurden bestreden''-.
De vraag is of de aanvullende werking van het gemene recht gewenst is. Mijns
inziens is dat niet het geval. De mogelijkheid om op te treden tegen indirekte
inbreuken zal de octrooihouder een voldoende bescherming bieden en de vrijheid
van handel en bedrijf wordt te zeer beknot indien verder verwijderde aantastingen
van het octrooi zouden kunnen worden bestreden. Op een gegeven moment zal
men een grens mceten trekken waarbij handelingen, hoewel zij de belangen van de
octrooihouder benadelen, aanvaardbaar dienen te worden geacht".
Tot de invoering van art. 44A heeft deze grens mijns inziens in Engeland en
Nederland duidelijk op de verkeerde plaats gelegen. De invoering van art. 44A
betekent een verbetering, hcewel daarmee zeker niet in alle gevallen de bedoelde
grens bevredigend wordt bepaald.
Gevallen als hier besproken zullen echter in het algemeen aanvaardbaar dienen te
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worden geacht. Voorkomen dient te worden dat op het gebied van het octrooirecht
auteursrechtelijke situaties ontstaan.
Men kan zich gelukkig op het gebied van het octrooirecht niet goed voorstellen dat
bij de aankoop van hamer en spijkers ( c.q. ander gereedschap) een heffing zou
moeten worden betaald omdat de desbetreffende hamer en spijkers gebruikt zouden
kunnen worden voor het vervaardigen of repareren van geoctrooieerde voortbrengsels'~.
Aanvullende werking van het gemene recht teneinde reparatie te bestrijden die in
een ver(der) verwijderd verband staat met een octrooiinbreuk, zal niet alleen naar
huidig recht niet mogelijk zijn, doch is ook niet juist.
c. Samenwerkend met de geoctrooieerde combinatie
Deze categorie hangt nauw samen met de voorgaande. Het gaat hier om onderdelen
die samenwerken met de geoctrooieerde combinatie (en daarmee vaak een geheel
vormen), maar geen deel uitmaken van de geoctrooieerde combinatie.
De vraag, die in dat soort gevallen aan de orde komt, is of een bepaald onderdeel
wel of niet tot de geoctrooieerde combinatie behoort. Daartoe zullen in de eerste
plaats beslissend zijn de bewoordingen van de conclusie, gelezen in het licht (van
het spraakgebruik) van de beschrijving. Dit komt in feite overeen met de criteria
gehanteerd door het BGH in de Rigg-beslissing'S en sluit mijns inziens aan bij het
in de drie wetgevingen opgenomen uitlegartikel conform art. 69 E.O. V.'~
Uit de oudere Duitse beslissingen inzake Tauchpumpe en Mulltonne" kan geleerd
worden, dat niet van betekenis is of een desbetreffend onderdeel speciaal is
aangepast om tesamen met de geoctrooieerde combinatie te functioneren. Zonder
de surfplank kon niet alleen de rig niet functioneren, maar bovendien was de
surfplank aan de uitvinding aangepast door een opening (aangebracht op een
specifieke plaats) in de surfplank, geschikt voor het aanbrengen van de koppeling
(mastvoet).
Slechts in twijfelgevallen zal het in genoemde beslissingen gehanteerde criterium
van de „erfindungsgem~sse Beziehung" een rol kunnen spelen.
Daarbij dient dit criterium niet gebruikt te worden om delen, die naar de tekst van
de conclusies wel tot de geoctrooieerde combinatie behoren, maar voor de uitvindingsgedachte geen betekenis hebben, buiten de combinatie te plaatsen, doch
alleen in gevallen waarin de tekst van de conclusie gelezen in het licht van de
beschrijving geen uitsluitsel biedt.
Indien een uitvinding betrekking heeft op een nieuw en inventief bewerkingsorgaan
voor een bekende grondbewerkingsmachine en de octrooihouder heeft van de
Octrooiraad (in zo'n geval mijns inziens ten onrechte)'" een octrooi verkregen voor
een „grondbewerkingsmachine voorzien van bewerkingsorganen" in plaats van
voor „bewerkingsorganen voor een grondbewerkingsmachine", bestaat de geoctrooieerde combinatie derhalve uit de gehele grondbewerkingsmachine, inclusief
de bewerkingsorganen. Wel zal de inbreukrechter bij de uitleg van het octrooi
rekening houden met het feit dat de grondbewerkingsmachine als zodanig (afgezien
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van de bewerkingsorganen) geen betekenis heeft voor de uitvindingsgedachte. Dat
kan tot uitdrukking komen, doordat de levering van een grondbewerkingsmachine
zonder bewerkingsorganen niet alleen niet als direkte inbreuk, maar ook niet als
indirekte inbreuk in de zin van art. 44A wordt beschouwd, omdat er geen sprake is
van een wezenlijk middel. Bij het vaststellen van schadevergoeding wegens octrooiinbreuk zal de inbreukrechter rekening dienen te houden met het feit dat de
uitvinding in feite slechts betrekking heeft op het bewerkingsorgaan. Anderzijds
zal het behoren tot de geoctrooieerde combinatie betekenen, dat zonder in strijd te
komen met art. 85 lid 1 van het EEG-Verdrag in een licentie-overeenkomst
royalties over de gehele combinatie mogen worden berekend.
Zoals wij bij de behandeling van art. 44A hebben gezien lijkt het te ver te gaan
onderdelen die wel met de geoctrooieerde combinatie samenwerken, doch daar
niet toe behoren, te zien als middelen in de zin van art. 44A.
De conclusie is, dat het verhandelen van die onderdelen nimmer direkt of indirekt
in strijd kan komen met het octrooi voor de combinatie. Het repareren van zo'n
onderdeel staat derhalve onder alle omstandigheden aan een ieder vrij.
Voor aanvullende werking van het gemene recht is geen plaats. Het verband tussen
de geoctrooieerde combinatie en het onderdeel is te ver verwijderd om zo'n
aanvullende werking te rechtvaardigen'y.
d. Repareren: bedri~f'smatig-niet bedri.,~fsmatig
De reparatie kan bedrijfsmatig of niet bedrijfsmatig geschieden. Alleen het bedrijfsmatig repareren zal octrooirechtelijk relevant kunnen zijn, aangezien ook na
de aanpassing van de wetgevingen van Engeland, Duitsland en Nederland aan het
G.O.V, particuliere handelingen zelf1o nimmer tot octrooiaanspraken kunnen leiden.
Het principe dat particuliere handelingen nimmer door de octrooihouder kunnen
worden verboden breng~ ook met zich mee, dat een aanvullende werking van het
gemene recht niet kan worden overwogen.
De conclusie is, dat niet bedrijfsmatig repareren nimmer octrooiinbreuk kan zijn of
recht op andere aanspraken kan geven. Het Amerikaanse recht verschilt op dit punt
aanmerkelijk van het recht in Nederland, Duitsland en Engeland. Niet alleen niet
bedrijfsmatige direkte inbreuk, doch ook niet bedrijfsmatige indirekte inbreuk kan
door de octrooihouder worden vervolgd'-'.
e. Repareren: zelf - een derde
Het bedrijfsmatig repareren kan door de gebtviker zelf geschieden of door een
derde (een reparateur).
In het algemeen zal een en ander niet tot verschillende octrooirechtelijke gevolgen
leiden.
Indien de reparatie in feite neerkomt op een nieuw vervaardigen van de geoctrooieerde combinatie, pleegt zowel de gebnaiker, die zelf repareert als ook de derde
inbreuk. Zij „vervaardigen" immers in de zin van art. 30 Octrooiwet.
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De levering van een aldus gerepareerd produkt door de derde aan de gebruiker zal
bovendien een „in het verkeer brengen" in de zin van art. 30 Octrooiwet zijn. De
gebruiker die na een dergelijke reparatie het gebruik voortzet, maakt inbreuk door
te „gebruiken" in de zin van art. 30 Octrooiwet.
Bij de behandeling van art. 44A hebben wij reeds gezien, dat het onderscheid wel
verschil kan maken, indien de reparatie bestaat uit het vervangen van een wezenlijk
onderdeel of uit een repareren, dat gelijk te stellen is aan een nieuw vervaardigen
van een wezenlijk onderdeel. De derde kan geacht worden dat onderdeel te
„leveren" en onder omstandigheden aansprakelijk zijn op grond van art. 44A. Dat
kan voor eenzelfde reparatie uitgevoerd door de gebruiker niet gelden. Hij „levert"
niet in de zin van art. 44A-.
Uit de jurisprudentie zijn alleen in Engeland gevallen bekend waarin het onderscheid van belang werd geacht. Dit is het gevolg van de implied license doctrine en
betrof de vraag of ine[ toestemming van de octrooihouder in het verkeer gebrachte
produkten ook door derden mochten worden gerepareerd. Met andere woorden:
strekt de (mijns inziens onnodige'') implied license tot repareren zich ook uit tot de
derde, reparateur'-'?
In Nederland heeft dat onderscheid niet tot enig verschil geleid. In Mendels-Arendonk was de procedure (mede) tegen de derde, Arendonk, die de reparaties
verrichtte, gericht. In Philips-Hapé betrof het ook een derde, die de reparaties
uitvoerde. In Phoenix-Hevea was het de gebruiker zelf.
Ook in Duitsland valt in de jurisprudentie geen geval aan te wijzen waar dit
onderscheid verschil heeft gemaakt. In Duitsland bestaat geen jurisprudentie over
de vraag of het repareren zelf als indirekte inbreuk kan worden gezien doch onder
de, in ieder geval tot l-1-1981 heersende, ruime opvatting lijkt dat het geval bij de
reparatie van een octrooiinbreukmakend produkt-5. In de Verenigde Staten wordt
de reparatie van een inbreukmakend produkt door de gebruiker als direkte inbreuk
gezien en door een derde als indirekte inbreuk onder ~ 271(b)26. Daar bestaat
derhalve ook geen behoefte aan het onderhavige (subtiele) onderscheid.
f. Repareren - vervaardigen van de geoctrooieerde combinatie
Zoals wij hebben besproken geldt onder alle behandelde rechtssystemen, dat zodra
de reparatie gelijk moet worden gesteld aan opnieuw vervaardigen van de geoctrooieerde combinatie er sprake zal zijn van octrooiinbreuk.
Alleen in Nederland ontbreekt jurisprudentie en litteratuur waarin aanwijzigingen
zijn te vinden omtrent de criteria, die in aanmerking moeten worden genomen bij
het beantwoorden van de vraag of een reparatie al dan niet gelijk moet worden
gesteld met opnieuw vervaardigen. Het Duitse, Engelse en Amerikaanse recht
komen tot een verschillend antwoord, waarbij het niet verbaast dat het Duitse recht
sneller bereid is „neuherstellen" aan te nemen dan het Engelse en Amerikaanse
recht. De Amerikaanse oplossing is simpel en geeft zekerheid. Zolang één onderdeel afkomstig uit een door de octrooihouder in het verkeer gebracht produkt in het
gerepareerde produkt achterblijft, is er sprake van een „permissible repair". Deze
opvatting leidt echter tot mijns inziens onaanvaardbare consequenties-".
Hoewel de Engelse test („can ( het repareren) fairly be termed a repair") tot meer
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redelijke resultaten zal leiden, lijkt ook die test niet de juiste. Bij het beantwoorden
van de vraag of er van „vervaardigen" sprake is zal beslissend moeten zijn of
octrooiinbreuk wordt gepleegd. Men kan zich gevallen voorstellen waarin bepaalde
handelingen in de praktijk als een echte reparatie worden opgevat, doch waarin
octrooirechtelijk sprake is van vervaardigen.
Indien bijvoorbeeld een octrooi is verkregen voor „een schuifdak voor een auto met
het kenmerk dat dit schuifdak is gemaakt van doorzichtig plastic", kan de vervanging van het kapotte plastic „fairly be terrned a repair". Octrooirechtelijk lijkt
echter goed pleitbaar dat er sprake is van een opnieuw vervaardigen.
Ervan uitgaande dat ook na de harmonisatie van de nationale wetgevingen terzake
van de uitleg van octrooien (zoals te vinden in het protocol bij art. 69 E.O.V.) de
Nederlandse wijze van uitleg de juiste is en derhalve nog steeds niet de letter van de
conclusies, doch het overnemen van de uitvindingsgedachte, zoals beschermd in
de conclusies gelezen in het licht van de beschrijving, beslissend is bij de vraag of
er van inbreuk sprake is, zal dat het criterium moeten zijn dat ook beslissend is bij
de vraag of een reparatie gelijk moet worden gesteld met opnieuw vervaardigen.
Met andere woorden: waar het om gaat is of de handelingen waaruit de reparatie
heeft bestaan overeenkomen met het realiseren van de uitvindingsgedachte (althans
een zeer belangrijk deel daarvan).
Niet is daarbij maatgevend, zoals in Duitsland werd aangenomen, de afweging van
het belang van de uitvinder enerzijds en de eisen van een niet „unangemessen
eingeschrdnkten Wirtschafts- und Verkehrslebens" anderzijds. Die afweging heeft
reeds plaatsgevonden bij het stellen van de vereisten voor octrooieerbaarheid en bij
het vaststellen van de regels terzake van octrooiuitleg. Een verdere afweging is niet
op zijn plaats.
Dit alles betekent niet dat het beantwoorden van de onderhavige vraag eenvoudiger
is geworden. De vraag of er sprake is van inbreuk is in „gewone" inbreukzaken
reeds niet altijd eenvoudig. In vergelijking daarmede doet zich hier bovendien de
complicatie voor, dat van het eindresultaat van de reparatie eerst afgetrokken dient
te worden datgene wat er al was. Aan de hand van het gevonden verschil dient dan
bepaald te worden of door dat verschil de uitvindingsgedachte (grotendeels) verwezenlijkt wordt. Daarbij zullen bepaalde in de Duitse jurisprudentie gehanteerde
subcriteria zeker een rol spelen. Men denke aan de betekenis van het gerepareerde
deel voor de uitvindingsgedachte en aan de aard van de reparatie. Een reparatie die
bestaat uit de vervanging van een onderdeel dat Elementenschutz geniet, zal
bijvoorbeeld veelal betekenen dat ook de geoctrooieerde combinatie geacht kan
worden opnieuw te zijn vervaardigd.
Niet van belang echter is of de reparatie de levensduur van het produkt verlengt; of
de reparaties voorzienbaar waren bij het in het verkeer brengen28 en of de verkeersopvattíng van mening is dat er sprake is van repareren'-y.
Mijns inziens zal derhalve in het bovengenoemde voorbeeld van het schuifdak de
vervanging van het inventieve gedeelte (het plastic) inbreuk maken op het octrooi.
Daarentegen zal bij de zeilplank vervanging van alleen het zeil geen inbreuk
maken. Het zeil kan niet geacht worden de uitvindingsgedachte geheel of groten-
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deels te belichamen. Het repareren van het gescheurde zeil in combinatie met de
vervanging van mast en mastvoet (koppeling) zal echter inbreuk zijn. Door het
totaal van deze handeling wordt de uitvindingsgedachie (grotendeels) belichaamd.
Men vergelijke daarmee het oordeel van de Duitse rechter in een van de zeilplankzaken, dat het in het verkeer brengen van drie van de vier onderdelen moet worden
gezien als direkte inbreuk'".
Volledigheidshalve zij hier nog gewezen op het feit, dat het repareren ook kan
leiden tot een produkt dat op een ander octrooi dan het octrooi waaronder het te
repareren voortbrengsel viel inbreuk maakt. In dat geval doet zich de hierboven
vermelde complicatie terzake van de inbreukvraag niet voor. Indien het eindresultaat van een dergelijk repareren een voortbrengsel is dat onder het andere oc[rooi
valt, is er sprake van vervaardigen. Het eindresultaat is immers tevoren (voor de
reparatie) niet aanwezig geweest.
g. Reparatie betreft niet een opnieuw vervaardigen
Er kan daarbij sprake zijn van onder meer de volgende soorten reparaties:
aa.

het vervangen van een onderdeel

bb. het repareren dat gelijk staat met het vervaardigen van een onderdeel
De aard van de reparaties onder aa en bb is weliswaar verschillend, doch de
juridische gevolgen zullen altijd hetzelfde zijn. Reparatie onder bb komt immers
neer op het vervangen van een onderdeel.
Van belang is wel zich te realiseren, dat hier met betrekking tot de vraag of er
sprake is van een repareren dat gelijkgesteld moet worden aan vervaardigen, niet
de uitvindingsgedachte een rol speelt, doch dat veeleer naar algemene - common
sense - maatstaven moet worden beoordeeld of er sprake is van een nieuw
onderdeel'~. De Engelse test lijkt voor de beantwoording van die vraag derhalve
zeer geschikt: „can what has been done - met betrekking tot het onderdeel - fairly
be termed a repair".
cc. repareren bestaat uit crndere handelingen dan de handelingen onder aa en bb
Hiervoor hebben wij reeds gezien dat deze reparaties nimmer onder de werking van
art. 44A zullen kunnen vallen en dat bij reparaties van zeer geringe omvang (men
denke daarbij ook aan het plegen van onderhoud) de octrooihouder nimmer bezwaar zal kunnen maken''.
h. Onderdelen (status)
Bij de behandeling van Duitsland, Nederland en art. 44A hebben wij reeds gezien
dat in tegenstelling tot in de Verenigde Staten de status van onderdelen van invloed
kan zijn op de vraag of tegen reparatie door de octrooihouder kan worden opgetreden. Aan de orde zijn reeds gekomen onderdelen die niet tot de geoctrooieerde
combinatie behoren (hierboven onder c).
Vooropgesteld zij, dat niet noodzakelijk is dat de reparatie op één onderdeel
betrekking heeft. Een reparatie kan meer onderdelen van het geoctrooieerde voortbrengsel betreffen" of ook het gehele geoctrooieerde voortbrengsel".
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Indien de reparatie betrekking heeft op onderdelen, kunnen de navolgende tot de
geoctrooieerde combinatie behorende categorieën onderdelen worden onderscheiden.
aa. het onderdeel is zelfstandig beschermd
Dit kan zijn omdat het onderdeel zelf, al dan niet op grond van een onderconclusie,
octrooibescherming geniet of omdat er sprake is van een door „Elementenschutz"
beschermd onderdeel.
Bij die laatste categorie is de vraag gerezen of in het licht van (nieuwe) uitlegbepalingen nog plaats voor een dergelijke beschermíng is. Mijns inziens is dat geenszins
uitgesloten". Zoals reeds aangegeven is het twijfelachtig of de Engelse rechtspraak
snel bereid zal zijn een dergelijke octrooiuitleg op grond van de nieuwe uitlegbepaling (section 125) van de Patents Act 1977 te accepteren36.
bb. wezenlijk onderdeel
Het gaat hier om onderdelen van de geoctrooieerde combinatie die vallen onder de
definitie „middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding". Bij
de bespreking van art. 44A is reeds uiteengezet wanneer daar sprake van is en daar
is ook reeds gebleken, dat onder omstandigheden reparaties die betrekking hebben
op dergelijke onderdelen tot aanspraken voor de octrooihouder kunnen leiden.
Het Duitse begrip „erfindungsfunktionell individualisiert" lijkt zijn waarde voor
het handhaven van octrooien aangevraagd na 31-12-1980 te hebben verloren.In
ieder geval lijkt ook naar geldend Duits recht niet te kunnen worden volgehouden,
dat het repareren bestaande uit het vervangen van zo'n onderdeel, octrooiinbreuk
betekent. Ook voor octrooien die zijn aangevraagd voor 1-1-1981 lijkt dat overigens niet het geldende recht". Het „erfindungsfunktionell individualisiert zijn,
zegt natuurlijk wel iets over de rol die het onderdeel terzake van de verwezenlijking
van de uitvindingsgedachte speelt en het repareren bestaande uit het vervangen van
zo'n onderdeel zal dan ook eerder in de richting van een met vervaardigen gelijk te
stellen reparatie wijzen dan de vervanging van een niet „erfindungsfunktionell
individualisiertes" onderdeel.
cc. neutrale onderdelen
Onder dit begrip vallen alle overige, van de geoctrooieerde combinatie deel
uitmakende, onderdelen. In zijn algemeenheid geldt, dat levering van dergelijke
onderdelen altijd zal zijn tcegestaan, doch dat het uit die onderdelen samenstellen
van de geoctrooieerde combinatie octrooiinbreuk betekent, zelfs indien dit geschiedt met van de octrooihouder afkomstige onderdelen'R. Reparatie van deze
onderdelen, ook indien bestaande uit de vervanging, zal in het algemeen niet als
octrooiinbreuk gezien kunnen worden en evenmin in aanmerking komen voor
aanspraken van de octrooihouder op grond van de aanvullende werking van art.
1401'9.
i. Onderdelen (herkomst)
Bij de behandeling van Duitsland hebben wij jurisprudentie aangetroffen waarbij
de herkomst van de bij reparaties gebruikte onderdelen een rol speelt'o. Ook bij de
behandeling van art. 44A hebben wij gezien dat die herkomst (en de intentie
waarmee een onderdeel op de markt is gebracht) een rol kan spelen bij de vraag of
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dat artikel van toepassing is" . Daarbij kan de navolgende onderscheiding worden
gemaakt.
aa. onderdeel afkomstig van de octrooihouder en impliciete toestemming tot het
uitvoeren van iedere reparatie

Een dergelijke algemene toestemming zal niet veel voorkomen. Zo'n toestemming
betekent, dat van direkte of indirekte octrooiinbreuk of van onrechtmatig handelen
geen sprake kan zijn.
Bij de behandeling van art. 44A hebben wij reeds gezien, dat het feit dat een
wezenlijk onderdeel afkomstig is van de octrooihouder nog geenszins impliceert
dat het voor toepassing van de uitvinding door niet tot die toepassing gerechtigden
gebruikt mag worden en derhalve door iedere derde (dus ook een reparateur) als
zodanig verkocht mag worden.
Indien het onderdeel dat voor de vervanging gebruikt wordt afkomstig is van de
octrooihouder, betekent dit nog niet zonder meer dat daarmede het recht verkregen
is de geoctrooieerde combinatie te vervaardigen, zelfs al is de geoctrooieerde
combinatie waarin het onderdeel vervangen wordt eveneens van de octrooihouder
afkomstig. Slechts indien de verkoop van een onderdeel door de octrooihouder een
dergelijke toestemming impliceert zal een reparateur tot een dergelijke reparatie
met een onderdeel van de octrooihouder kunnen overgaan~~.
bb. onderdee( aflcomstig van de octrooihouder en impliciete toestemming voor
gebruik in produkten afkomstig van de octrooihouder
Dit geval zal meer voorkomen dan het geval onder a. De octrooihouder verkoopt
(reserve)onderdelen voor gebruik bij de reparatie van produkten, die van hem
afkomstig zijn. Reparatie van die produkten zal in het algemeen zijn toegestaan.
De octrooihouder kan echter optreden tegen een reparatie die gelijk staat met een
opnieuw vervaardigen van de geoctrooieerde combinatie. Veelal zal echter worden
aangenomen, dat indien zo'n reparatie bestaat uit het vervangen van een of ineer
onderdelen en de reparateur daarvoor onderdelen gebruikt, die afkomstig zijn van
de octrooihouder, met de aankoop van die onderdelen de reparateur de (impliciete)
licentie heeft verkregen tot dat opnieuw vervaardigen. Dat zal met name zo zijn,
indien de onderdelen door de octrooihouder juist met het oog op dergelijke reparaties worden verkocht~'.
Voor het overige speelt deze toestemming geen rol, aangezien op grond van art.
44A de octrooihouder met betrekking tot reparaties (die niet neerkomen op een
opnieuw vervaardigen) geen aanspraken kan doen gelden tegen de gebruiker van
zijn eigen produkten en er in die gevallen ook geen plaats is voor de aanvullende
werking van art. 1401~.
cc. onderdeel afkomstig uit een ander door de octrooihouder in het verkeer
gebrachtprodukt
In de Verenigde Staten zal er in dat geval in het algemeen geen sprake van inbreuk
sprake kunnen zijnq5
Uit de Duitse rechtspraak'6 valt op te maken, dat het niet van belang is of de
onderdelen uit een door de octrooihouder in het verkeer gebracht produkt afkomstig
zijn. Deze opvatting lijkt juist.
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Nadat het door de octrooihouder in het verkeer gebrachte produkt geheel uit elkaaz
is gehaald (zonder de bedoeling het weer te assembleren), zal de uitputting zijn
uitgeput" en verkrijgen de onderdelen dezelfde status als van derden afkomstige
onderdelen. Dit is slechts anders met betrekking tot een onderdeel dat zelfstandige
octrooibescherming (bijvoorbeeld Elementenschutz) geniet. De Elementenschutz
is uitgeput nadat het onderdeel door de octrooihouder (als deel van de geoctrooieerde combinatie) op de markt is gebracht. De bescherming betreft het onderdeel zelf
en zolang het onderdeel zelf niet teniet is gegaan kan er geen sprake zijn van het
uitgewerkt (uitgeput) zijn van de desbetreffende uitputting.
dd. Het onderdeel dat voor de reparatiegebruikt wordt is van een derde afkomstig
Het verschil met de onderdelen hierboven onder c genoemd is, dat deze onderdelen
nimmer zelfstandige bescherming kunnen genieten, die is uitgeput. (Immers, het
onderdeel is niet door de octrooihouder in het verkeer gebracht.)
j. De herkomst van het te reparerengeoctrooieerde voortbrengsel
Het navolgende onderscheid is met name van belang terzake van de werking van
art. 44A4R en de aanvullende werking van art. 1401, die zoals besproken mijns
inziens terzake van repareren parallel behoort te lopen met de door art. 44A
verleende bescherming'9. Men komt dan tot de navolgende onderscheidingen.
aa. voortbrengsel is met toestemming van de octrooihouder of door degene die
bevoegd is ex art. 32-34B in het verkeer gebracht
Indien er geen sprake is van een repareren dat gelijk te stellen is aan opnieuw
vervaardigen of dat bestaat uit het vervangen van een onderdeel dat „Elementenschutz" geniet, zal er bij reparatie van deze voortbrengsels geen sprake kunnen zijn
van direkte of indirekte octrooiinbreuk (ex art. 44A). De vraag die rijst is of er in
dat geval plaats is voor de aanvullende werking van art. 1401. Niet ontkend kan
immers worden, dat repareren verder gaat dan alleen gebruiken en de levensduur
van het geoctrooieerde produkt verlengt.
Naar mate repazaties ingrijpender zijn en de levensduur van produkten verlengen
tot een tijdstip ver na de normale levensduur, wordt de waarde van het monopolíe
van de octrooihouder minder. Híj zal gedurende de looptijd van het octrooi minder
geoctrooieerde produkten kunnen verkopen en daardoor minder octrooiwinst kunnen behalen.
Aan de andere kant echter betekent een monopolie met betrekking tot repareren,
dat de octrooihouder, door reparaties niet toe te staan, gebruikers van geoctrooieerde produkten kan dwingen nieuwe produkten te kopen terwijl het oude produkt met
een reparatie nog bruikbaaz geweest zou zijn. Dit kan leiden tot een aanzienlijke
kapitaalvernietiging.
Mijns inziens zal in dit geval gekozen moeten worden voor de vrijheid van de
gebruiker van het van de octrooihouder afkomstige produkt, met name nu de
octrooihouder in ieder geval éénmaal octrooiwinst met betrekking tot het gerepareerde produkt heeft kunnen realiserens~.
Daarbij komt dat de octrooihouder, omdat het zijn eigen produkten betreft, com-
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merciele mogelijkheden heeft om ook uit de reparatie voordelen te trekken. Hij is
de enige die bepaalde produkten mag verkopen en heeft met betrekking tot dat
produkt een monopoliepositie. Daarmede heeft hij de mogelijkheid een sterk merk
op te bouwen. De koper5j zal in eerste instantie de neiging hebben de produkten te
laten repareren bij degene van wie hij die produkten heeft gekocht althans voor
reparaties originele onderdelen te gebruiken. Die neiging zal door een sterke
handelsnaam en een sterk merk worden versterkt5'-. Bovendien kan onder bepaalde
omstandigheden de octrooihouder zelf de levensduur van een bepaald produkt en
ook de mate waarin herstel mogelijk is beinvloeden. Het octrooi geeft hem de
mogelijkheid die maatregelen te nemen, zonder dat hij concunentie van eenzelfde
produkt, dat een langere levensduur heeft of gemakkelijker te repareren is, behoeft
te vrezen".
bb. produkten in strijd met de rechten van de octrooihouder in het verkeer
gebracht
De Amerikaanse regel uit ARO I[, dat reparatie van inbreukmakende produkten
octrooiinbreuk betekent, geeft de octrooihouder een ruime bescherming, met name
aangezien die regel ook geldt voor reparatie door de eindgebruiker. Zoals wij
hebben gezien moet het erop gehouden worden, dat, zeker na de aanpassing aan het
G.O. V. , in Engeland, Nederland en Duitsland geldt, dat alleen de in de octrooiwet
opgesomde handelingen aan de octrooihouder zijn voorbehouden en dat repareren
daar niet onder valts'. Het lijkt onjuist repareren gelijk te stellen met het gebruiken
van het geoctrooieerde voorwerp55 en hetzelfde geldt voor „in het verkeer brengen"sb, waarbij nog geldt dat dit laatste alleen tot een oplossing leidt, indien de
reparatie niet door de gebruiker zelf, maar door een derde geschiedt. Alleen in dat
geval zou men immers bij het teruggeven van het gerepareerde produkt - mijns
inziens ten onrechte -„van in het verkeer brengen" (in de zin van art. 30 Octrooiwet) c.q. „leveren" in de zin van art. 44A Octrooiwe[ kunnen spreken.
Hierboven hebben wij reeds besproken, dat ook na de invoering van art. 44A in
vele gevallen, ook indien de reparatie inbreukmakende produkten betreft, repareren niet met een beroep op art. 44A kan worden bestreden. Ik heb geconcludeerd
dat art. 1401 in die gevallen aanvullend behoort te werken terzake van de bedrijfsmatige reparatie van wezenlijke onderdelen door de gebruiker of een derde, tenzij
het om een zeer geringe reparatie gaat57.
cc. Produkten die zonder toestemming van de octrooihouder (of de in art.
32-34B genoemden) in het verkeer zij~r gebracht of in gebruik zijn genomen vóór de
datum van de openbaarrnaking.
Onder bepaalde omstandigheden is het mijns inziens mogelijk om tegen het
repareren van deze produkten op grond van art. 44A op te treden. Ook in dit geval
heb ik geconcludeerd dat art. 1401 aanvullend kan werken5x
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tiOTEN
I . Martens, no. 19.
2. Zie hiervoor p. 189.
3. Zoals hiervoor reeds besproken zullen onderlinge afwijkingen in de praktijk ook na die aanpassing
blijven voorkomen. De geharmoniseerde octrooiwetten kunnen nog immer tot een verschillende
uitleg leiden (men denke bijvoorbeeld aan Elementenschutz). Bovendien zijn de octrooiwetten niet
geheel geharmoniseerd (men denke bijvoorbeeld aan de merkwaardige plaats en formulering van
art. 44A). Verder kan over het al of niet accepteren van de aanvullende werking van het gemene
recht (of ook - men denke aan de indirekte inbreuk in Duitsland - ongeschreven octrooirecht) na
gencemde aanpassing verschillend worden gedacht. Tenslotte kan ook het resultaat van die
aanvullende werking van het gemene of van het ongeschreven octrooirecht verschillen.
4. Ned. Octrooiaanvrage nr. 8402484.
5. Duitsland en Engeland Ina de wetswijziging in 1977) kennen dezelfde regel. De Verenigde Staten
echter niet.
6. Tenzij de reparatie zo ingrijpend is dat deze aan vervaardiging gelijk dient te worden gesteld.
7. Zo ook: BGH 16-2-1951, GRUR 1951, 314 (Metalspritzverfahreni kritisch besproken door Trustedt (1952). Zie ook: Benkard (1981), p. 353 en Bernhardt-Krasser (1986), p. 561.
8. De tekst van par. 271 c van de Amerikaanse Octraiiwet is (ook op dit punt) duidelijker. „apparatus
for use in practising a patented process".
9. Indien het repareren niet neerkomt op opnieuw vervaardigen is het teruggeven van de gerepareerde
machine aan de gebruiker mijns inziens geen „leveren" in de zin van art. 44A. (vergelijk hiervoor
p. 212).
10. Zie hiervoor p. 126.
1 1. Zie hiervoor p. I55.
12. Daarbij verbiedt de Octrooiwet niet het repazeren zelf, doch slechts het leveren van een middel. De
Octrooiwet speelt slechts een rol omdat het repareren gepaard gaat met de levering van zo'n middel.
13. Men vergelijke daarmee de moderne causaliteitsleer: het is niet meer redelijk om de gevolgen (in
casu de octrooiinbreuk) van dergelijke ver verwijderde handelingen (reparatie) met betrekking tot
een middel dat gebruikt gaat worden voor octrooiinbreuk aan de reparateur tce te rekenen.
14. Men vergelijke de voorgestelde heffing op blanco beeld- en geluiddragers.
15. Zie hiervoor p. 75.
16. Zie hiervoor p. 66.
17. Zie hiervoor p. 70 en 72.
l8. Dit is anders, indien het niet meer nieuwe en bekende gedeelte in de nieuwe combinatie een rol
speelt bij het verwezenlijken van de uitvindingsgedachte. Het betreft hier veelal subtiele vragen,
waazop het antwoord niet altijd duidelijk zal zijn.
19. Deze opvatting is derhalve in overeenstemming met HR 13-3-1942 NJ 1942, no. 389, BIE 1942, p.
85. Vergelijk voor Duitsland ook de rechtspraak vóór 1981, hiervoor p. 72. [n Amerika zal
hetzelfde gelden. Art. 271(b) geeft weliswaar een ruime norm, doch bij een repazatie als de
onderhavige is het in de eerste plaats de vraag of nog gesproken kan worden van „actively induces"
en in de tweede plaats zal het verwijderde verbaod kunnen leiden tot tcepassing van „the maxim de
minimis non curat lex", Vergelijk Chisum (1978), die dit ook aanneemt bij kleinere reparaties die
wel verricht worden aan de geoctrooieerde combinatie.
20. „Zelf' aangezien deze handelingen wel relevant kunnen zijn bij de vraag of de octrooihouder tegen
de bedrijfsmatige „veroorzaker" van particuliere handelingen aktie kan ondememen ex art. 44A.
21. Zo had de houder van het zeilplank-octrooi recht op een verbod tegen de - amateur- organisatoren
van een wedstrijd voor inbreukmakende zeilplanken.
22. Ook hier geldt, dat na de reparatie voortgezet gebruik bestreden kan worden op grond van art. 30.
23. Zie hiervoor p. I S en p. 28.
24. Het Court of Appeal in Solar Thompson v. Barton beantwoordt die vraag positief, hietvoor p. 27.
Vergelijk ook British Leyland v. Armstrong, hiervoor p. 28.
25. Vergelijk Reimer, hiervoor p. 67.
26. Vergelijk p. 55.
27. Vergelijk p. 59.
28. Onder omstandigheden kan daaruit (in verband met uitlatingen van de octrooihouder) wellicht een
(stilzwijgende) licentie worden geconstrueerd. Vergelijk Solar Thompson vs. Barton, hiervoor p.
25. Zoals reeds gezien zal (in zeldzame gevallen) zo'n licentie ook uit de verkoop van een onderdeel
door of inet tcestemming van de octrooihouder kunnen worden afgeleid. Zie hiervoor p. 208.
29. Zie hierboven de opmerkingen over de Engelse methode.
30. Hiervoor p. 104 noot 54.
31. Zie hiervoor p. 246.
32. Zie hiervoor p. 211 en p. 216.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Zie het voorbeeld van de zeilplank, hiervoor p. 251.
Men denke aan het tectyleren van een auto.
Zie hiervoor p. 66 en p. 167.
Zie hiervoor p. 34 noot 12 en pag. 66.
Vergelijk p. 78 en p. 98.
Vergelijk de B[C-Windsurfing (mast) beslissing. Hiervoor p. 79.
Zie hiervoor p. 215 en de uitzondering die daarbij gemaakt wordt voor het aanzetten tot octrooiinbreuk.
Zie hiervoor p. 99.
Zie hiervoor p. 208.
Zie bijv. Tauchpumpen, hiervoor p. 80.
Vergelijk Tauchpumpen, hiervoor p. 80.
Zie hiervoor p. 254 en hierna p. 257.
Vergelijk Dana Corporation v. American Precision hiervoor p. 57.
Vergetijk Rheinmetall-Borsig hiervoor p. 80.
Rebuild Pumpen hiervoor p. 80.
De uitputtingsleer brengt met zich mee, dat de octrooihouder zijn rechten niet kan uitcefenen tegen
produkten, die door hem of inet zijn tcestemming in het verkeer zijn gebracht. Het einde van het
produkt betekent ook het einde van de werking van de uitputtingsleer. De uitputting is uitgewerkt
(uitgeput).
Zie hiervoor p. 213.
Zie hiervoor p. 215.
Dit geldt natuurlijk niet ten aanzien van produkten die door een voorgebruiker in het verkeer zijn
gebracht, doch nu de octrooihouder niet het recht heeft om het vervaazdigen van zo'n produkt tegen
te gaan, wordt geen afbreuk aan zijn rechten gedaan, indien hij het repareren van deze produkten
niet kan verbieden.
Dit zal ook gelden voor de industriële koper.
Men vergelijke de sterke positie van de merk-geneesmiddelen, ook na afloop van de octrooibescherming.
Het zal duidelijk zijn dat genoemde mogelijkheden sterk zullen afhangen van de „uniqueness" van
de uitvinding en andere commerciële factoren.
Hiervoor p. 14.
Hiervoor p. 54 en p. 160.
Hiervoor p. I60.
Hiervoor p. 216.
Zie hiervoor p. 216.
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XIII.

1.

SLUT

Enkele casus

Hieronder zullen aan de hand van de in het vorige hoofdstuk gemaakte onderscheidingen enige casus worden besproken.
De oplossing van een casus zaltelkens worden gegeven naar Nederlands recht
zoals dat mijns inziens geldend zal zijn na de invoering van art. 44A.
Bij de bespreking van art. 44A heb ik een uitleg voorgesteld, die tot resultaat moet
hebben dat het niet aanpassen van art. 301id 4 Octrooiwet aan het G.O. V. en de van
artikel 30 G.O. V. afwijkende tekst van art. 44A niet tot van het G.O. V, afwijkende
uitkomsten leidt. Aangezien Engeland en Duitsland hun wetgevingen aan het
G.O.V. hebben aangepast zou derhalve de oplossing naar Nederlands recht in
principe ook voor die landen moeten gelden voorzover er sprake is van direkte
octrooiinbreuk of toepasselijkheid van art. 44A'.
De onderhavige casus zijn niet zozeer geselecteerd om een praktische leidraad te
geven. Zij dienen veeleer om de gevolgen van hiervoor gemaakte keuzes ten
aanzien van uitleg van wetsartikelen (art. 30 en art. 44A Octrooiwet) en de
toepasselijkheid van art. 1401 te tonen. Bovendien kunnen zij gebruikt worden om
de verschillen te tonen, die ontstaan indien andere keuzes beter of ineer gewenst
worden geacht.
oplossing duidelijk
Eerst zullen enige casus aan de orde komen die geen nadere behandeling verdienen,
omdat de uitkomst, onafhankelijk van verdere omstandigheden, altijd dezelfde is
en die uitkomst niet berust op door mij gemaakte keuzes, doch op het in Nederland,
Engeland en Duitsland geldende recht.
I.

niet bedrijfsmatig repareren: nooit octrooiinbreuk'.

II. repareren bestaat uit het uitvoeren van een geoctrooieerde werkwijze: altijd
octrooiinbreuk'.
III.

repareren heeft betrekking op een niet tot de geoctrooieerde combinatie
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behorend onderdeel: nooit octrooiinbreuk op het octrooi voor de combinatie'.
IV. repareren staat gelijk met het opnieuw vervaardigen van de geoctrooieerde
combinatie: altijd octrooiinbreuks.
V. repareren staat gelijk met het vervaardigen van een ander produkt, geoctrooieerd onder een ander octrooi: altijd octrooiinbreuk~.
VI. repareren is (impliciet) toegestaan door de octrooihouder: nimmer octrooiinbreuk'.

VII.

repareren is onbeduidend: nimmer octrooiinbreulcR

In de Verenigde Staten zal de uitkomst voor de casus II tot en met VII dezelfde zijn,
doch de oplossing van casus I is voor de V.S. onjuist, omdat aldaar geen onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijfsmatig en niet bedrijfsmatig handelen.
De verder te behandelen casus worden samengesteld uit een combinatie van feiten
uit de hierna volgende groepen. Daarbij wordt er in iedere casus van uitgegaan, dat
zich geen van de hierboven besproken gevallen I tlm VII voordoet. Bovendien
wordt er van uitgegaan, dat zich geen grensoverschrijdende complicaties voordoen. Repareren en ook de gevolgen daarvan - het na reparatie weer gebruiken van
het voortbrengsel - vinden in Nederland plaats. Tenslotte doen zich geen verdere
omstandigheden voor waaruit „aanzetten tot octrooiinbreuk" kan worden geconcludeerdv.
lA.

Het bedrijfsmatig repareren geschiedt door de gebruiker zelf.

1 B.

Het bedrijfsmatig repareren geschiedt door een derde.

2A. De reparatie bestaat uit het vervangen van een onderdeel door een onderdeel
afkomstig van de octrooihouder, doch door deze in het verkeer gebracht alleen
voor gebruik in door of inet toestemming van de octrooihouder in het verkeer
gebrachte produkten. Het in het verkeer brengen door de octrooihouder impliceert
derhalve niet de toestemming van de octrooihouder voor het gebruik van het
onderdeel in een toepassing van de uitvinding door anderen dan zij die krachtens
art. 32-34B tot tcepassing bevoegd zijn en zij die een produkt gebruiken dat met
toestemming van de octrooihouder in het verkeer is gebracht.
2B. Het voor vervanging gebruikte onderdeel is afkomstig uit een andere, door
de octrooihouder in het verkeer gebrachte, combinatie.
2C.

Het voor vervanging gebruikte onderdeel is van een derde afkomstig.

2D. Het repareren bestaat uit het door de reparateur (in feite) opnieuw vervaardigen van een onderdeel.
2E. Het repareren betreft een andere vorm van repareren, d.w.z. geen opnieuw
vervaardigen van het geheel ( zie hiervoor IV) of een onderdeel en niet het vervangen van onderdelen. Het gaat daarbij om meer dan een onbeduidende reparatie (zie
hiervoor VII).
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3A. Het onderdeel waarop de reparatie betrekking heeft geniet „Elementenschutz".
3B. De reparatie heeft betrekking op een in de zin van art. 44A „wezenlijk" niet
alaemeen in de handel verkrijgbaar onderdeel.
3C. De reparatie heeft betrekking op een neutraal onderdeel d.w.z. een niet
wezenlijk onderdeel c.q. een algemeen in de handel verkrijgbaar wezenlijk onderdee I .
4A. De reparatie betreft een geoctrooieerd produkt dat door de octrooihouder
c.q. door een voorgebruiker of een licentienemer in het verkeer is gebracht.
4B. De reparatie betreft een geoctrooieerd produkt dat zonder toestemming van
de octrooihouder onrechtmatig in het verkeer is gebracht.
4C. De reparatie betref[ een geoctrooieerd produkt dat zonder toestemming van
de octrooihouder rechtmatig in het verkeer is gebracht c.q. in gebruik is. De
octrooihouder heeft geen redelijke vergoeding ex art. 43A~B ontvangen.
Door combinatie ontstaan volgens het navolgende schema in totaal 90 verschillende casus.

Bespreking easus
casus 1
Het onderdeel dat vervangen wordt geniet Elementenschutz (3A). Het is door de
octrooihouder in het verkeer gebracht (2A). Daarmede is de Elementenschutz
uitgeput. Er is geen sprake van een opnieuw vervaardigen van de gehele combinatie
(geval IV doet zich niet voor) en er kan derhalve geen sprake zijn van direkte
inbreuk. De reparatie wordt uitgevoerd door de gebruiker zelf en er kan derhalve
van leveren in de zin van art. 44A geen sprake zijn. Er is derhalve ook geen sprake
van indirekte inbreuk. Voor de aanvullende werking van art. 1401 bestaat geen
aanleiding nu het de reparatie betreft van een produk[ dat met toestemming van de
octrooihouder in het verkeer is gebracht"'.
In de V.S. zal er geen sprake zijn van inbreuk, aangezien een van de octrooihouder
afkomstig produkt wordt gerepareerd. Elementenschutz kent de V.S. niet.
casus 2
Het verschil met casus 1 is slechts dat de reparatie een inbreukmakend produkt
betreft. Ook hier is echter de Elementenschutz uitgeput, aangezien het voor de
reparatie gebruikte onderdeel afkomstig is van de octrooihouder. Aangezien repareren op zichzelf geen in art. 30 Ocirooiwet aan de octrooihouder voorbehouden
handeling is, zal er geen sprake kunnen zijn van direkte inbreuk. Ook art. 44A is
niet van toepassing, omdat er van „leveren" geen sprake is nu de gebruiker zelf
repareert.
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Aangezien het een reparatie betreft van een inbreukmakend produkt en de desbetreffende reparatie zal leiden tot een verder inbreukmakend gebruik, zal, zoals
hiervoor besproken", het repareren onrechtmatig moeten worden geacht nu er in
casu sprake is van de vervanging van een wezenlijk onderdeeL ( Een door Elementenschutz beschermd onderdeel zal a fortiori wezenlijk in de zin van art. 44A zijn.)
In de praktijk zal een en ander niet van groot belang zijn, aangezien de reparateur
tevens gebruiker is en tegen het inbreukmakend gebruik door de octrooihouder kan
worden opgetreden.
In de V. S. maakt de gebruiker zich schuldig aan direkte octrooiinbreuk. De
reparatie betreft immers een inbreukmakend produkt (ARO II).
casus 3
Hier betreft het de reparatie van een (naar Nederlands recht) niet inbreukmakende
combinatie, waarvoor de octrooihouder echter geen enkele octrooiwinst heeft
verkregen. Indien de octrooihouder een redelijke vergoeding ex art. 43A~B terzake
van het in het verkeer brengen heeft verkregen, zal (conform het Duitse recht) de
onderhavige casus (evenals alle volgende 4C casus) opgelost moeten worden als
onder 4A. Indien de reparatie door een derde zou geschieden (casus no. 48) brengt
uitleg van art. 44A in overeenstemming met het G.O.V. mee dat art. 44A van
tcepassing zou zijn. Dit dient mijns inziens tot de conclusie te leiden, dat in het
onderhavige geval een beroep kan worden gedaan op art. 1401''-. Naar Amerikaans
recht zal er in deze (4C) gevallen sprake zijn van inbreukmakende produkten en zal
reparatie niet zijn toegestaan.
casus 4 tlm 6
Het verschil met casus 1 Um 3, is dat er sprake is van een reparatie bestaande uit de
vervanging van een wezenlijk onderdeel in plaats van een door Elementenschutz
beschermd onderdeel. Aangezien enerzijds de Elementenschutz was uitgeput en
derhalve bij de uitkomst van casus I Um 3 geen rol speelde en anderzijds een door
Elementenschutz beschermd onderdeel ook een „wezenlijk" onderdeel is, zal de
oplossing voor casus 4 Um 6 overeenstemmen met de oplossing van casus 1 Um 3.
Hetzelfde zal gelden voor de Verenigde Staten, aangezien in de V.S. de „status"
van onderdelen geen rol speelt voorzover de vraag aan de orde is of er sprake is van
direkte inbreuk (ARO I).

casus 7 tlm 9
Het repareren bestaat uit het vervangen van een neutraal onderdeeL Indien repareren in casus 1 en 4 is tcegestaan zal dat a fortiori in 7 zijn toegestaan. In casus 8 en
9 zal het feit dat de reparatie het vervangen van een neutraal deel betreft, betekenen
dat voor de aanvullende werking van art. 1401 geen plaats lijkt te zijn. Mijns
inziens blijkt uit art. 44A dat de wetgever, ook waar het gaat om tot de geoctrooieerde combinatie behorende onderdelen, geen bescherming terzake van neutrale
onderdelen heeft willen geven. Het lijkt derhalve gerechtvaardigd bij het repareren
eenzelfde scheidingslijn te hanteren".
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De conclusie is, dat in alle gevallen (7 tlm 9) de octrooihouder tegen het repareren
zelf niets kan ondernemen. Wel zal hij natuurlijk in casus 8 het voortgezet gebruik
kunnen verbieden. In Engeland en Duitsland (indien de redelijke vergoeding niet is
betaald) zal hetzelfde in casus 9 gelden. In de Verenigde Staten zal de oplossing
overeenkomstig l Um 3 en 4 Um 6 zijn. De reden is wederom dat de status van
onderdelen bij de direkte inbreukvraag er niet toe doet. Van groo[ belang zal een en
ander niet zijn. Het gebruiken van het inbreukmakende produkt zal al inbreuk zijn
en het feit dat repareren inbreukmakend is, is niet van veel verder belang, omdat de
toeleverantie van een neutraal onderdeel voor zo'n reparatie (dus geen „essential
element") nimmer indirekte inbreuk zal kunnen betekenen.
casus 10 tlm 18
Deze serie onderscheidt zich van casus 1 Um 9 door het feit dat het gebruikte
onderdeel niet door de octrooihouder als onderdeel met toestemming voor gebruik
in van hem afkomstige produkten in het verkeer is gebracht, doch afkomstig is uit
een door de octrooihouder op de markt gebrachte combinatie'~. Di[ leid[ niet tot
andere uitkomsten. Indien het onderdeel Elementenschutz geniet (casus 10 dm
13), zal ook hier die Elementenschutz uitgeput zijn, aangezien het onderdeel (in dit
geval: als deel van een groter geheel) door de octrooihouder in het verkeer is
gebracht. De onrechtmatigheid in casus 2,3, 5 en 6 was het gevolg van het feit dat
de reparatie bestond uit het vervangen van een essentieel deel in een combinatie,
die zonder toestemming van de octrooihouder in het verkeer was gebracht.
Het verschil in de herkomst van het onderdeel maakt daarbij niet uit, omdat óók in
casus 2, 3, 5 en 6 de oc[rooihouder geen toestemming voor het desbetreffende
gebruik van het onderdeel heeft gegeven. Dit geldt a fortiori voor het onderdeel in
casus 1 l, 12, 14 en I S dat door de octrooihouder niet eens als onderdeel op de
markt is gebracht.
In casus ] 0, 13 en 16 betreft het de reparatie van een door de octrooihouder in het
verkeer gebrachte combinatie. Zoals hiervoor besproken is de aanvullende werking
van art. 1401 in die gevallen niet gerechtvaardigd". Het is daarbij zonder betekenis
of de voor de reparatie gebruikte onderdelen nu met (casus 1, 4 en 7) of zonder
(casus 10, 13 en 16) toestemming van de octrooihouder worden gebruikt.
Voor casus 17 en 18 geldt hetzelfde als voor 8 en 9. De reparatie bestaat uit het
vervangen van een neutraal onderdeel en bij een dergelijke reparatie lijkt geen
plaats voor het aannemen van aanvullende werking.
Ook bij de V.S. zal de uitkomst hetzelfde zijn, omdat het repareren van inbreukmakende produkten ( met welke onderdelen dan ook) direkte octrooiinbreuk zal zijn,
terwijl repareren van niet inbreukmakende produkten ( zolang niet casus IV'fi zich
voordoet) altijd zal zijn toegestaan.

casus 19
In deze casus bestaa[ de reparatie door de bedrijfsmatige gebruiker uit de vervanging van een Elementenschutz genietend onderdeel door een Elementenschutz
genietend onderdeel, dat niet van de octrooihouder afkomstig is. De reparatie
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betreft een produkt dat met toestemming van de octrooihouder in het verkeer is
gebracht. Er is in zo'n geval sprake van direkte inbreuk. De reparatie bestaat uit het
gebruiken van het desbetreffende onderdeel ter vervanging". Ook na de reparatie
zal er sprake zijn van inbreuk, aangezien het desbetreffende onderdeel (in de
combinatie) gebruikt wordt. Een en ander is slechts anders, indien men aanneemt
dat het in het verkeer brengen van het geoctrooieerde produkt altijd een stilzwijgende licentie betekent tot vervanging van de door onderconclusies c.q. „Elementenschutz" beschermde onderdelen18.
Aangezien een desbetreffend onderdeel echter apart beschermd wordt door het
octrooi en zelf (opnieuw) de uitvindingsgedachte (grotendeels) belichaamt, dient
mijns inziens zo'n stilzwijgende licentie niet zonder meer te worden aangenomen.
In de Verenigde Staten, dat geen „Elementenschutz" kent, zal de reparatie zijn
toegestaan. Zou er sprake zijn van een anderszins zelfstandig geoctrooieerd onderdeel, dan is er sprake van direkte inbreuk, zelfs indien het gebruik niet bedrijfsmatig geschiedt.
casus 20 en 21
Deze verschillen slechts van casus 19 doordat de geoctrooieerde combinatie niet
met toestemming van de octrooihouder (al dan niet rechtmatig) in het verkeer is
gebracht. Het spreekt vanzelf dat er in die gevallen ook sprake zal zijn van inbreuk.
In de V.S. is er in die gevallen (het repareren van een inbreukmakend produkt)
sprake van direkte inbreuk.
casus 22 tlm 27
Deze verschillen van casus 4 tJm 9 doordat het gebruikte onderdeel niet door de
octrooihouder in het verkeer is gebracht voor de reparatie van, van hem afkomstige,
produkten doch door een derde. Voor de uitkomst zal dit geen verschil maken.
Het feit dat ( in casus 22) de reparatie van een van de octrooihouder afkomstig
produkt geschiedt door vervanging van een onderdeel door een ( niet door zelfstandige octrooibescherming beschermd) onderdeel afkomstig van een derde, betekent
niet dat de aanvullende werking van art. 1401 dient te worden aangenomen (een en
ander op grond van dezelfde redenering als bij casus 4(resp. 1) gebruikt)19.
Onrechtmatigheid in casus 5 en 6 ( waarin het onderdeel afkomstig was van de
octrooihouder) betekent a fortiori onrechtmatigheid in casus 23 en 24 ( waarin het
gebruikte onderdeel afkomstig is van een derde). Indien de reparatie bestaat uit de
vervanging van neutrale onderdelen ( casus 25 tlm 27), is de aanvullende werking
van art. 1401 niet aanvaardbaar ( zie casus 7 dm 9 en 16 tlm 18).
Voor de V.S. zal de oplossing van casus 22 dm 27 eveneens conform 4 tlm 9 zijn.
Het feit dat het onderdeel van een derde afkomstig is maakt de uitkomst met
betrekking tot het repareren van inbreukmakende produkten beter voorspelbaar.
Het betreft in dat geval immers geheel dezelfde casus als in ARO II20.

266

casus 28 tlm 36
Het verschil met casus 19 tlm 27 is, dat het onderdeel niet van een derde wordt
betrokken, doch - in de loop van de reparatie - door de reparateur zelf wordt
vervaardigd. Hiervoor (onder G)'' is reeds opgemerkt, dat in die gevallen de
juridische gevolgen van het repareren hetzelfde zullen zijn.
Een verdere opmerking verdienen slechts de casus 28 dm 31, waarin het onderdeel
dat door de gebruiker, die repareert, wordt vervaardigd Elementenschutz geniet.
Bij de casus 19 tlm 21 hebben wij gezien, dat er sprake was van direkte inbreuk
omdat het door Elementenschutz beschermde onderdeel werd gebruikt. In casus 28
Um 31 wordt het desbetreffende onderdeel bovendien vervaardigd en zal er ook om
die reden sprake zijn van direkte inbreuk. In Amerika zal de oplossing eveneens
conform 19 t~m 27 zijn.
casus 37 tlm 45
Deze serie casus verschilt van de voorgaande doordat er geen sprake is van het
vervangen of vervaardigen van een onderdeel. Eris sprake van een ander soort
(niet onbeduidende) reparatie. Men denke bijvoorbeeld aan het wikkelen van een
elektromotor. Hiervoor ben ik tot de conclusie gekomen'-' dat het ook in die
gevallen, indien de reparatie wezenlijke onderdelen betreft, gerechtvaardigd is
aanvullende werking van art. 1401 (onder bepaalde omstandigheden) aan te nemen.

Dit leidt tot de volgende oplossingen.
In de gevallen 37, 40 en 43, waar het de reparatie van met toestemming van de
oc[rooihouder in het verkeer gebrachte produkten betreft, zal de reparatie zijn
toegestaan, aangezien in die gevallen geen plaats is voor de aanvullende werking
van art. 1401. In tegenstelling tot geval 28 is er in casus 37 geen sprake van een
vervaardigen van een door Elementenschutz beschermd onderdeel. Ook is er geen
sprake van gebruik van zo'n onderdeel dat van een derde afkomstig is ( zoals in
casus 19). Een reparatie van een door Elementenschutz beschermd onderdeel die
niet neerkomt op een nieuw vervaardigen, zal geen octrooiinbreuk kunnen betekenen.
Mijn conclusie, dat de aanvullende werking van art. 1401 alleen gerechtvaardigd is
in met art. 44A vergelijkbare gevallen, betekent, dat in casus 43 tlm 45, waar de
reparatie een neutraal onderdeel betreft, de reparatie zal zijn toegestaan. In casus
38, 39, 41 en 42, waar het de reparatie betreft - door de gebruiker - van een
wezenlijk onderdeel (een door Elementenschutz beschermd onderdeel is ook een
wezenlijk onderdeel) van een niet door de octrooihouder (of in art. 32-34B genoemden) in het verkeer gebracht produkt, zal de aanvullende werking van art. 1401
kunnen worden aangenomen.
Voor de Verenigde Staten zal de regel gelden dat reparatie van inbreukmakende
produkten door de gebruiker direkte inbreuk is en dat reparatie van niet inbreukmakende produkten (zolang niet alle onderdelen vervangen worden - casus IV -) zal
zijn toegestaan.
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casus 46-90 (algemeen)
Het verschil met de eerste 45 casus is dat de reparatie in al deze gevallen (bedrijfsmatig) door een derde geschiedt. Zoals in hoofdstuk IX besproken~' zal dat tot
gevolg hebben, dat in een aantal gevallen art. 44A (in Duitsland ~ 10 en in
Engeland ~ 60(2)) van toepassing zal zijn. Met betrekking tot de vraag of het
repareren door een derde is tcegestaan is niet van betekenis of degene die het
produkt in reparatie geeft al dan niet zelf bedrijfsmatig gebruikt. Immers, voor de
toepassing van art. 44A maakt dit geen verschil en het valt niet in te zien waarom
dan wel verschil zou dienen te worden gemaakt bij de vraag of de aanvullende
werking van art. 1401 toelaatbaar is. In de praktijk is voor de octrooihouder het
verschil wel van belang. Tegen de bedrijfsmatige gebruiker kan hij zowel voor als
na de reparatie optreden wegens octrooiinbreuk.
Bij de niet bedrijfsmatige gebruiker is dat niet het geval en met name daar zal de
octrooihouder een effectieve bescherming kunnen verkrijgen, indien hij kan optreden tegen de reparateur. In de Verenigde Staten betekent reparatie door een derde,
indien de reparatie inbreukmakende produkten betreft, onder omstandigheden een
„active inducement" in de zin van section 271(b).
Reparatie van met toestemming van de octrooihouder in het verkeer gebrachte
produkten zal altijd zijn toegestaan zolang er geen sprake is van een nieuw
vervaardigen van het produkt, hetgeen in geen van de casus (1-90) het geval is (dat
is casus IV).
Een en ander betekent dat de oplossing in de V.S. voor casus 56-90 zal corresponderen met die van casus 1-45. Bij de verdere behandeling van de casus 46-90 zal
aan de V.S. derhalve geen aandacht worden besteed. In het schema zijn de
oplossingen ingevuld.
casus 46
Een derde repareert (1 B) een door de octrooihouder in het verkeer gebracht produkt
(4A) doordat hij een onderdeel dat Elementenschutz geniet (3A) vervangt door een
(Elementenschutz genietend) onderdeel dat door de octrooihouder ten behoeve van
de reparatie van zijn produkten in het verkeer is gebracht(2A). Het zal duidelijk
zijn dat een dergelijke reparatie is toegestaan.
casus 47
Dezelfde feiten als in casus 46, maar de reparatie heeft betrekking op een niet van
de octrooihouder afkomstig produkt. Het feit dat het onderdeel dat door de reparateur vervangen wordt Elementenschutz geniet, is niet van belang. Het onderdeel is
afkomstig van de octrooihouder en de Elementenschutz is derhalve uitgeput. De
reparatie betekent dat door de reparateur een onderdeel aan de gebruiker wordt
geleverd voor tcepassing van de geoctrooieerde uitvinding (het gebruik van de
geoctrooieerde combinatie). De gebruiker behoort niet tot de in art. 44A lid 1
gencemde personen die tot de tcepassing van de uitvinding bevcegd zijn (de in art.
32-34B Octrooiwet gencemden). Een door Elementenschutz beschermd onderdeel
is ook een wezenlijk onderdeel („een middel betreffende een wezenlijk element
van de geoctrooieerde uitvinding") in de zin van art. 44A24. Het desbetreffende
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artikel is derhalve van toepassing. De reparatie kan op grond van art. 44A verboden
worden.
Een (subtiel) voor de praktijk niet belangrijk verschil kan nog gemaakt worden
tussen het door de derde ter plaatse bij de gebruiker repareren, waar het leveren in
de zin van art. 44A samenvalt met het repareren (het vervangen van het onderdeel),
en het geval dat de derde in zijn werkplaats repareert, waar de aanspraak ex art.
44A niet zozeer ontstaat op het moment van het vervangen van het onderdeel zelf,
maar op het moment van het teruggeven van het gerepareerde produkt aan de
gebruiker (in Nederland). Het feit dat het onderdeel van de octrooihouder gekocht
is betekent mijns inziens niet zonder meer dat het voor een niet door de octrooihouder toegestane toepassing van de uitvinding kan worden gebruikt''.
casus48
Zoals bij de behandeling van art. 44A geconcludeerd, zal ook in dit geval art. 44A
van toepassing zijn, omdat de uitzonderingscategorie genoemd in art. 30 ]id 4
Octrooiwet niet onder de in art. 44A tot toepassing van de uitvinding bevoegde
categorie (art. 32-34B) valt-~.
casus 49, 50, 51
Het verschil met casus 46 Um 48 is dat de reparatie geschiedt door het vervangen
van een essentieel onderdeel in plaats van een door Elementenschutz beschermd
onderdeel. Bij de bespreking van casus 46 Um 48 hebben wij gezien dat de
Elementenschutz uitgeput was en het desbetreffende onderdeel behandeld werd als
een wezenlijk onderdeel. De opiossing voor casus 49 Um 51 is derhalve dezelfde
als de oplossing voor 45 Um 48.
casus 52, 53, 54
In al deze gevallen betreft de reparatie het vervangen van een neutraal onderdeel.
Art. 44A is niet van toepassing en de aanvullende werking van art. 1401 zou hier
mijns inziens [e ver gaan ( zie ook opmerkingen bij casus 7 Um 9). Een en ander
geldt voor alle 3C casus ( vergelijk 7 Um 9; l6 Um 18; 25 Um 27; 34 Um 36 en 43 Um
45).
casus 55 t~m 63
Deze groep verschilt van de groep 46 Um 54 omdat het door de derde (reparateur)
tijdens de reparatie vervangen onderdeel niet van de octrooihouder afkomstig is,
doch uit een door de octrooihouder in het verkeer gebrachte (andere) combinatie.
De uitkomst voor deze groep zal dezelfde zijn als voor de groep 46 Um 54.
Ook hier is de Elementenschutz uitgeput en gaat het derhalve om het gebruik van
een onderdeel dat wel door de octrooihouder (in dit geval als onderdeel van een
combinatie) in het verkeer is gebracht, doch ook in dit geval niet met de toestemming voor gebruik in de toepassing van de uitvinding door hen die daartoe niet
krachtens art. 32-34B bevoegd zijn. Voor 61 Um 63 geld[ ook nog eens het bij 52
Um 54 opgemerkte.
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casus 64
De door de derde (reparateur) uitgevcerde reparatie betreft het vervangen van een
door Elementenschutz beschermd onderdeel in een van de octrooihouder afkomstig
produkt. Het onderdeel is in dit geval afkomstig van een derde. De reparateur
gebruikt voor de reparatie een door Elementenschutz beschermd onderdeel en
pleegt derhalve direkte inbreuk. Het teruggeven van het gerepareerde produkt
betekent bovendien een afleveren in de zin van art. 30 van het Elementenschutz
genietende onderdeel.
casus 65 en 66
Het verschil met 64 is dat de reparatie door de derde betrekking heeft op een
geoctrooieerde combinatie van een gebruiker, die niet tot tcepassing van de
uitvinding bevoegd is. Er is naast de direkte octrooiinbreuk, bestaande uit gebruik
en afleveren van een door Elementenschutz beschermd onderdeel, bovendien
sprake van de toepasselijkheid van art. 44A. Immers, de reparateur levert een
wezenlijk onderdeel voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding aan
iemand die niet krachtens art. 32-34B van de octrooiwet tot toepassing bevoegd is.
casus 67, 68, 69
Deze casus verschillen van 64 Vm 66 doordat het gebruikte onderdeel niet door
Elementenschutz beschermd is, maar wel een wezenlijk onderdeel is in de zin van
art. 44A. De oplossing zal dezelfde zijn als in casus 58 Um 60. Het verschil
daarmee is dat het gebruikte wezenlijke onderdeel in casus 67 dm 69 van een derde
afkomstig is, terwijl het in 58 tlm 60 afkomstig is uit een door de octrooihouder in
het verkeer gebrachte combinatie. In beide gevallen is het onderdeel echter niet
door de octrooihouder in het verkeer gebracht voor tcepassing in de geoctrooieerde
uitvinding door anderen dan in art. 32-34B genoemd. Voor casus 67 geldt daarbij
hetzelfde als voor casus 58. De gebruiker van een met toestemming van de
octrooihouder in het verkeer gebracht produkt moet geacht worden tot de categorie
te behoren die krachtens art. 44A tot toepassing van de uitvinding bevcegd is27.
casus 70, 71, 72
Reparatie betreft neutrale onderdelen en is derhalve toegestaan. Vergelijk 52 tlm
54.
casus 73 tlm 81
Het verschil met 64 tlm 72 is dat in deze casus de reparateur het onderdeel zelf
vervaardigt, althans dat de reparatie neerkomt op het vervaardigen van het onderdeel. Het onderdeel is ook in dat geval (evenals 64 bm 72) niet van de octrooihouder
afkomstig. Slechts voor door Elementenschutz beschermde onderdelen betekent
dat, dat niet alleen direkte inbreuk door de reparateur gepleegd wordt door gebruik
en afleveren, doch dat er ook sprake is van direkte inbreuk door vervaardigen.
Bovendien is er sprake van „in het verkeer brengen". Bij de tcepasselijkheid van
art. 44A is het niet van belang of het onderdeel door de reparateur wordt vervaardigd of van een derde afkomstig is. Art. 44A ziet op het ter gelegenheid van of na
de reparatie aan de gebruiker leveren van het onderdeel dat vóór de repara[ie nog
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niet aanwezig was. Voor casus 73 tlm 81 gelden dus dezelfde oplossing geldt als
voor 64 t~m 72.
casus 82 tlm 90
Deze groep is vergelijkbaar met casus 37 tlm 45. Het enige verschil is dat de
reparatie niet door de gebruiker zelf, maar door een derde geschiedt. Dat verschil is
alleen relevant voor de toepasselijkheid van art. 44A. Dat artikel is in casus 82 t~m
90 niet van toepassing, omdat de reparatie niet gepaard gaat met de levering van
een nieuw onderdeel. De oplossing voor casus 82 tlm 90 zal dus dezelfde zijn als
voor casus 37 tlm 45.
opmerkingen
Zoals reeds opgemerkt, is de onderhavige groep casus gekozen om het effect van
bepaalde door mij gemaakte keuzes te verduidelijken. Het spreekt vanzelf dat zich
in praktijk talloze gevallen kunnen voordoen die hierboven niei zijn behandeld.
Men denke alleen al aan reparaties die betrekking hebben op meerdere onderdelen
etc.
Uit de oplossingen vermeld in de schema's blijkt ook de eenvoud van het Amerikaanse systeem. Daarin is (bij de gekozen casus) slechts beslissend of er sprake is
van de reparatie van een inbreukmakend of van een niet inbreukmakend produkt.
Daarbij geldt overigens voor de meeste gevallen dat geen rechtspraak bestaat en dat
het geven van een oplossing derhalve enigszins speculatief is. Zo kan men zich
voorstellen dat de reparatie van een neutraal onderdeel door een derde (en wellicht
ook door de gebruiker zelf) als te onbeduidend wordt gezien om tot ( in)direkte
inbreuk te concluderen. Bovendien zal het repareren door een derde ( in veel
gevallen) alleen voor een actie op grond van art. 27l(b) in aanmerking komen,
indien er sprake is van „active inducement". Het is de vraag of ieder repareren van
inbreukmakende produkten zonder meer als „active inducement" kan worden
beschouwd'R. Art. 44A en de door mij bepleite aanvullende werking werken
daarentegen ook reeds in gevallen waarin - wellicht - nog niet van een aanzetten tot
octrooiinbreuk kan worden gesproken.
Uit het schema blijkt dat ten gevolge van bepaalde keuzes voor gehele groepen
casus altijd dezelfde oplossing geldt. Zo is bij alle 3C gevallen reparatie toegestaan,
omdat ik bij neutrale onderdelen aanvullende werking van art. 1401 nimmer
toelaatbaar acht. Daarbij zal overigens duidelijk zijn, dat hoe ruimer men „middel
betreffende een wezenlijk (niet algemeen in de handel verkrijgbaar) bestanddeel"
uitlegt, des te minder ruimte er is voor neutrale onderdelen.
Het behoeft geen uitleg dat de uitkomst voor de 3CI4B en 3CI4C casus verandert,
indien men zou aannemen dat ook het repareren van een neutraal onderdeel (dat
immers wel tot de geoctrooieerde combinatie behoort) met een beroep op art. 1401
zou moeten kunnen worden bestreden. Gezien de bij art. 44A door de wetgever
gemaakte keuze (te weten alleen toepasselijkheid bij wezenlijke onderdelen) lijkt
mij dat onjuist.
De 4C casus geven (in Nederland) altijd dezelfde oplossing als de 4B casus. Ook
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dat berust op een keuze mijnerzijds, waar men met goede - doch mij niet overtuigende - argumenten anders over kan denken. Men kan redeneren: met betrekking
tot de in 4C bedoelde produkten zijn alle in art. 30 genoemde handelingen tcegestaan. A fortiori moet dat betekenen dat ook niet in art. 30 genoemde handelingen
zijn toegestaan. Het kan niet zo zijn dat art. 1401 rechten geeft die de octrooiwet
niet alleen niet geeft, doch (voor andere handelingen) uitdrukkelijk afwijst.
Zoals gezegd: die argumenten overtuigen mij niet'9.
Ten slotte blijkt uit het schema dat indien de H.R., onverhoopt, bij het weigeren
van (vrijwel) iedere aanvullende werking zou blijven en in het schema derhalve
iedere „O.D." vervangen dient te worden in „toegestaan", er een volstrekt willekeurig systeem ontstaat, waarbij in geheel vergelijkbare gevallen de octrooihouder
in het ene geval wel en in het andere geval niet kan optreden.
4.

Conclusies en aanbevelingen

a.

Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland kennen tegenwoordig dezelfde uitlegbepaling (conform art. 69 E.O. V.). Het is echter zeer twijfelachtig
of deze in alle drie de landen tot dezelfde uitleg zal leiden. Dit zou moeten
betekenen dat het Verenigd Koninkrijk Elementenschutz mogelijk zou achten,
hetgeen het resultaat is van een mijns inziens meer wenselijke uitleg van art.
69 E.O. V. (en het bijbehorend protocol) dan een uitleg, waarbij zo'n bescherming niet mogelijk zou zijn.
De Amerikaanse test om te bepalen of er sprake is van een permissable repair
of van een inbreukmakende reconstruction heeft het voordeel van eenvoudige
toepasselijkheid, doch dient verworpen te worden, omdat zij tot onaanvaardbare resultaten leidt. Dat geldt in mindere mate voor de Engelse test, maar ook
deze lijkt dogmatisch niet juist.
Vele van de omstandigheden die in Duitsland bij de beantwoording van die
vraag gebruikt worden zijn irrelevant. Relevant is slechts of de reparatie een
(opnieuw) gebruik maken van de uitvindingsgedachte omvat en daardoor
inbreuk maakt.
Een beroep op het arrest Cohen-Lindenbaum, teneinde te rechtvaardigen, dat
art. 1401 tegen de bedoeling van de octrooiwetgever (van 1912) in wel
aanvullend kan werken terzake van de aan de octrooihouder in artikel 30
verleende rechten, is zwak. Met name na de invoering van art. 44A lijkt het
toelaten van bedoelde aanvullende werking gerechtvaardigd in niet in art. 44A
geregelde gevallen voorzover aan de (overige) (stringente) voorwaarden van
het artikel is voldaan en „Sinn und Zweck" zich ook overigens niet tegen een
dergelijke aanvullende werking verzetten. De harmonisatieverplichting staat
daaraan niet in de weg.
De aanpassing door Nederland aan het G.O.V. is ongelukkig. Het ware beter
geweest de systematiek (en de tekst) van het G.O.V. art. 29 tlm 32 in zijn
geheel te volgen.
Art. 44A kan ook worden ingeroepen tegen een derde, die van de octrooihouder afkomstige onderdelen verkoopt aan hen die niet tot tcepassing van de
uitvinding bevoegd zijn, tenzij de octrooihouder voor dergelijke verkopen
toestemming heeft gegeven.

b.

c.

d.
e.
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f.

g.

h.

4.

De gebruiker van een vóór de openbaarmaking zonder de toestemming van de
octrooihouder in het verkeer gebracht produkt is niet tot toepassing van de
uitvinding in de zin van art. 44A gerechtigd, tenzij het produkt in het verkeer
is gebracht door een van de in art 32 tlm 34A genoemden.
De regeling van art. 30 G.O.V. schiet te kort omdat het slechts een bepaald
aantal gevallen van indirekte inbreuk dekt. Een artikel conform '~ 271(b) van
de Amerikaanse Octrooiwet ware wenselijk geweest. Ook de beperking tot
aanbieden en leveren van middelen binnen de EEG voor toepassing van de
geoctrooieerde uitvinding binnen de EEG is ongelukkig.
Voorzover het bedrijfsmatig repareren van niet door de octrooihouder, een
voorgebruiker of een licentienemer in het verkeer gebrachte produkten niet
kan worden bestreden op grond van art. 30 c.y. 44A dient art. 1401 aanvullend
te werken voor vergelijkbare gevallen. Kleine onbelangrijke reparaties en
reparaties aan niet wezenlijke of wezenlijke, maar algemeen in de handel
verkrijgbare, onderdelen, zijn derhalve altijd toegestaan, tenzij een en ander
gepaard gaat met een aanzetten tot octrooiinbreuk.
Slot: antwoord aan Bakema

Geachte heer Bakema,
Enige tijd geleden heb ik u toegezegd nog eens na te denken over de vragen die bij
u gerezen zijn naar aanleiding van uw aankoop van een roterende eg.
Vooropgesteld zij, dat Dahlia in Nederland een octrooi met betrekking tot de
roterende eg bezit. De conclusie van het octrooi beschrijft de roterende eg in haar
geheel, doch het kenmerk (d.w.z. datgene waarin de roterende eg zich onderscheidt
van roterende eggen die al voor de uitvinding bekend waren) heeft betrekking op
het gebruik van zevenhoekige tanden. Volgens het octrooischrift is het voordeel
van deze tanden, dat minder slijtage optreedt. De Superio machine is, naar ik uit de
door u achtergelaten brochure heb kunnen opmaken, eveneens voorzien van zevenhoekigetanden.
Het gebruik van een door u in Italië gekochte machine zou octrooiinbreuk betekend
hebben. Bovendien zou ook het vervangen van de tanden door u zelf door Dahlia
op grond van art. 1401 bestreden kunnen worden.
Het onderhouden en repareren door Voorveld van een door u in Italië gekochte
machine zou, voorzover er sprake is van zeer ingrijpende reparaties die in feite op
een opnieuw vervaardigen van de machine neerkomen, octrooiinbreuk ex art. 30
van de Octrooiwet opleveren.
Reparaties bestaande uit de vervanging van wezenlijke onderdelen kunnen door
Dahlia worden bestreden op grond van art. 44A, waarbij het niet uitmaakt of voor
die reparatie Dahlia of Superio onderdelen worden gebruikt.
De zevenhoekige tanden zullen mijns inziens als wezenlijke onderdelen dienen te
worden beschouwd. Het zou mij, gezien het octrooi - en de bekende agressieve
houding van Dahlia -, niet verbazen, indien Dahlia bij het gebruik of levering van

273

Superio tanden door Voorveld zich niet alleen beroept op art. 44A, doch ook op art.
30 van de Octrooiwet stellende, dat de tand op zichzelf ook geoctrooieerd dient te
worden geacht, nu deze de uiivinding in feite belichaamt (de Duitsers noemen een
dergelijke bescherming Elementenschutz).
Kleine reparaties c.q. onderhoud (zoals het verversen van olie e.d.) kunnen,
zonder dat Dahlia problemen kan maken, zowel door uzelf als door Voorveld
worden verricht.
Gezien het voorgaande is het derhalve niet onverstandig, dat u een Dahlia machine
hebt gekocht. Het blijft natuurlijk merkwaardig dat een uitvinding die in feite
alleen betrekking heeft op een zevenhcekige tand voor een roterende eg, u dwingt
om de gehele roterende eg bij Dahlia te kopen.
Met betrekking tot de mededeling in de gebruiksaanwijzing van de Dahlia machine
het navolgende:
Zolang de reparatie niet zo ingrijpend is dai in feite de gehele machine wordt
vervangen, kunnen dergelijke reparaties geen octrooiinbreuk maken. Aannemende
dat Dahlia met het inroepen van „Elementenschutz" terzake van de tanden niet
succesvol is, kunnen ook de tanden door tanden van een ander merk worden
vervangen zonder dat octrooiinbreuk gepleegd wordt.
Tenslotte behoeft u mijns inziens niet bang te zijn voor aanspraken van Dahlia op
contractuele gronden of voor verlies van de gazantie, zolang u maar aannemelijk
kunt maken dat reparaties door uzelf of niet-dealers even deskundig geschieden als
door de dealers van Dahlia en de gebruikte onderdelen dezelfde kwaliteit hebben
als de originele Dahlia onderdelen.
Mocht u nog verdere vragen hebben dan ben ik tot beantwoording daarvan natuurlijk gaarne bereid.

Hoogachtend,
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:VU 1 EN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zie nader hiervoor p. 244.
Zie hiervoor p. 247.
Zie hiervoor p. 244.
Zie hiervoor p. 247, 248.
Zie hiervoor p. 249.
Zie hiervoor p. 251.
Zie hiervoor p. 253.
Zie hiervoor p. 216.
Men vergelijke p. 216, waar ik tot de conclusie ben gekomen dat bij het aanzetten tot octrooiinbreuk
in niet in art. 44A geregelde gevallen art. 1401 aanvullend werkt.
10. Vergelijk hiervoor p. 254.
1 I. Vergelijk hiervoor p. 217.
12. Vergelijk hiervoor p. 216.
13. Zie hiervoor p. 215.
14. Vergelijk bijv. Rheinmetall-Borsig p. 80.
I5. Vergelijk casus I en hiervoor p. 254.
16. Hiervoor p. 260.
17. Ook het gebruiken van een onderdeel ten behceve van een reparatie is gebruiken in de zin van art.
30 OctrooiweN Een onderdeel gebruiken voor een reparatie is iets anders dan het repareren van een
onderdeel. Dat onderdeel wordt niet gebruikt. Op een garagerekening vindt men veelal een post
.,gebruikte onderdelen". Dat zijn de nieuwe onderdelen die bij de reparatie gebruikt zijn. De
vervangen of anderszins gerepareerde onderdelen zal men onder die post niet aantreffen. Kortom
het gaat hier om niets anders dan aan het woord „gebruiken" de normale betekenis te geven.
18. Een onderdeel kan zelfstandige octrooibescherming genieten doordat het door een ander octrooi is
beschernid (in dat geval zal voor het aannemen van een stilzwijgende licentie nog minder reden
zijn) of doordat het beschermd is in een onderconclusie of door uitleg van het octrooi (de
rechtspraak). De bescherming door de rechtspraak betekent dat de rechter in feite een onderconclusie toevoegt (zie hiervoor p. 167, 169). Alleen in het laatste geval is er - in de hier gebruikte
betekenis - sprake van Elementenschutz, doch voor de oplossing van de casus maakt het niet uit
welke van de drie gevallen van zelfstandige octrooibescherming zich voordoet. Voor de V.S. is dat
anders, omdat de V.S. geen Elementenschutz kennen. Ook in de V.S. kan natuurlijk een onderdeel
door een ander octrooi c.q. een onderconclusie beschermd zijn.
19. Vergclijk hiervoor p. 261.
20. Hiervoor p. 54.
21. Hiervoor p. 251.
22. Zie hiervoor p. 215.
23. Hiervoor p. 21 I.
24. Dit behoeft natuurlijk niet te gelden voor een door een ander octrooi zelfstandig beschermd
onderdeel.
25. Zie hieromtrent p. 209.
26. Zie hiervoor p. 213.
27. Vergelijk hiervoor p. 214.
28. Vergelijk hiervoor p. 256 noot 19.
29. Zie hiervoor p. 216. Men bedenke daarbij nog, dat repareren verder gaat dan het in art. 30 lid 4
toegestane gebruiken en verder verkopen. Repareren ligt tussen het niet-toegestane vervaardigen
(art. 30 lid I) en het wel toegestane gebruiken, verder verkopen etc (art. 30 lid 4) in. In een geval
waar de octrooihouder nog geen monopoliewinst genoten heeft is het kiezen voor het niet toelaatbaar achten van repareren mijns inziens alleszins gerechtvaardigd.
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Summary
Repair and Patent Law

Chapterl introduces the subject of this book. For many products repairhas become
more expensive than replacement. Nevertheless, the repair market for more durable
consumer and industrial goods is important. Repair prolongs the useful life of a
product and thus intluences the value of the patent monopoly. Repair as an act
which can only be carried out by the patentee is not mentioned in the Patent Acts of
the U.K., the U.S., the Federal Republic of Germany and the Netherlands. It is
therefor of interest to investigate the patentee's possibilities to rely on the common
law in order to defend his patent against acts which are not mentioned in these
Patent Acts but which nevertheless affect the value of his patent.
Repairs will often consist of the replacement of a part of the patented product by a
new part. A patentee would therefor secure a measure of indirect control of the
repair market if his combination patent not only covers the whole produc[ but also
certain parts thereof.
As the Netherlands is a small country with a relatively small amount of patent
litigation of interest, i[ is worthwhile to compare the patent laws of the U.K., the
U.S., the Federal Republic of Germany and the Netherlands.
If an infringing product is repaired, the repair prolongs the infringement. This is
particularly detrimental to the rights of the patentee in countries which do not
recognize infringement of a patent by a private user. If a product which has been
put on the market by the patentee is repaired, such repair prolongs the useful life of
the product and decreases the possibility that the user buys a new product from the
paten[ee during the term of the patent.
Chapter II deals with repair under the Patent Law of the U. K.
The U.K. patent system is unique in that it has known an uninterrupted development since 1624. The interpretation of U.K. patents (just like the interpretation of
U.K. Acts) has always been litteral. Patent claims are regarded as „fence posts"
and not as „guidelines".
It remains to be seen whether British courts, on the basis of Section 125 of the
Patent Act of 1977, will be prepared to accept a broader interpretation of the claims
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of patents, and especially whether such interpretation will include what the Germans call „Elementenschutz" (i.e. separate protection of the new and inventive
parts which embody the inventive thought for which the combination patent was
granted). To date, the U.K. patent law does not know the exhaustion doctrine.
Virtually the same freedom of lawful purchases, once the patented product has
been lawfully marketed, is however achieved by the U.K. implied license doctrine.
Tie-ins, which under the implied license doctrine could also be upheld against third
parties (assuming they knew of the tie-in at the time they bought the patented
product) are prohibited under Section 44 of the Act. An exception is made in
Section 44 for the obligation to purchase spare parts from the patentee. No such
exception exists with respect to repairs. A contractual stipulation that a patented
product, which has been put on the market by the patentee, must always be repaired
by the patentee, appears therefor not allowed under Section 44 so long as such
repair does not constitute an infringement per se. Prior to the 1977 Act, U.K. law
did not know a contributory infringement doctrine. No precedents appear to exist
which support the view that a patentee cannot rely on common law for additional
protection, but this does not appear to have been of much assistance to patentees,
probably because U.K. common law does not know a general unfair competition
critcrium.
Section 60(1) of the 1977 Patent Act introduces a limitative enumeration of acts
which are infringing. The Act also introduces, in accordance with article 30 of the
Community Patent Convention (CPC), the possibility to act against contributory
infringement. Terrell is of the opinion that under the 1977 Act the patentee can no
longer rely upon the common law, next to his limited rights granted by the Act,
except in the case of joint tortfeasors.
The opinions of Terrell, Blanco White and Cornish with respect to repairs are
discussed. Cornish poses the question if the repairer of an infringing product could
be held to infringe upon the patent, because he „keeps the invention". As art. 29 of
the CPC, listing the exclusive rights of the patentee, uses the language :„stocking
the product for these purposes" (instead of „to keep otherwise" as in Section 60(1)),
this interpretation appears to be incorrect, also in view of Section 130(7) of the Act.
A repairer is, after all, not someone who generally „stocks" a product. Moreover,
only stocking for infringement purposes would constitute an infringement, which
means that this would not occur when a repairer repairs for a private user. With
respect to repair of products put on the market by or with the consent of the
patentee, all learned authors agree that such repair is allowed so long as it is not a
„make anew of the product". They all support this by accepting an implied license
granted by the patentee. This is surprising because repair is not one of the acts
mentioned in Section 60(1), so that relying on an implied license is unnecessary.
Six decisions are discussed (Dunlop v. Neal, Dunlop v. Excelsior, Dunlop v.
Holburn, Sirdar v. Wallington, Solar Thompson v. Barton, and British Leyland v.
Armstrong). All decisions deal with repair of products put on the market by the
patentee or (in British Leyland v. Armstrong) by the copyright owner. These
precedents permit the conclusion that repair is allowed so long as the repair in
common parlance can be said to be truly a repair. This will not be the case, if some
parts of the repaired product are not replaced for the sole purpose of supporting the
allegation that there has been no new reconstruction but only a repair. A repair will
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therefor rarely be held infringing in the U.K. The test applied („can what has be
done honestly be termed a repair") is criticised because it insufficiently takes into
consideration the real yuestion, which is whether or not ihe repair is infringing, i.e.
the question whether or not the inventive thought which Che patent protects has
been(re)used.
It is explained that the House of Lords has made a clear distinction ( on unconvincing grounds) between copyright and patent.
The „sparepart exception" does not apply to the manufacture and supply of a part
which itself is protected by patent. Section 60(2) of the Act introduces an prohibition of the supply (but not of the manufacture) of non-patented essential parts of a
patented combination. Also in that case the sparepart exception will not have to be
invoked as the supply to a licensee (and accordingly to an implied licensee) cannot
be prevented by the patentee.
The following conclusions can be drawn:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

The patentee can invoke his patent [o prevent repair of products put on the
market with his consent, in the event that
a. [he repair amounts to reconstruction of a new product;
b. the repair involves replacement of a part which itself is protected by
patent (and which has not been put on the market by the patentee).
There is only „reconstruction" if the repair cannot „honestly" and „in common
parlance" be called a repair. In general this will only be the case if a few old
parts have not been replaced merely to disguise what is truly the reconstruction
of a new product.
The fact that the repair of products put on the market with the consent of the
patentee is allowed, is based on the implied license or sublicense respectively
granted to the owner of the product or to the third party who repairs it for the
owner.
The patentee is entitled to reserve for himself the right to supply spareparts. In
case of acts contrary to such reserved right, the implied license which allows
further use of the product does not apply, and such fur[her use of the product
thus constitutes an infringement. The same applies in case of such further use
by a third party, provided that such third party knew that the patentee had
reserved these rights at the time the product was acquired.
The sparepart exception does not seem to play a role in patent law.
There are no precedents dealing with repair of infringing products. However
repair (not being reconstruction of a new article) does not seem to be within the
scope of Section 60(1) of the Act.

Chapter III deals with [he Unrted States. Common law did not provide protection
of inventions, but already in the 17th century patents were granted by the States.
The Constitution (art. [, Section 8, Clause 8) es[ablished the possibility to create a
monopoly for discoveries, and in 1790 the first Patent Act was enacted.
The wording of ~ 271 (a) („to make, use and sell") of the present Act is interpreted
rather strictly, but the interpretation of the claims of a patent appears to be more
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broad ( less litteral) than in the U.K. and comparable with the interpretation as
foreseen in the Protocol belonging with article 69 of the European Patent Convention. A clear difference between U.S. law on the one hand and U.K., German and
Dutch law on the other is, that under U.S. law also acts of private users ( make, use
and sell) can be infringing.
It is not wholly clear to what extent the U.S. embraces the exhaustion doctrine (see
Adams v. Burke and Bauer v. O'Donnel) or the implied license doctrine. It is
possible that in these two decisions the exhaustion doctrine is invoked only to
prevent restrictions of further sales of the patented product, and that the permissibility of further use thereof should be considered under the aspect of an implied
license. In ARO Manufacn~ring Co. v. Convertible Top Replacement Co. 1961
(ARO I) the Supreme Court accepts a license to use ( acquired by the purchase of the
product from the patentee).
The practical differences between the results of the two doctrines again are not very
important, because in the United States many restrictions will be held to violate the
Clayton Act or to constitute a patent misuse. T'he doctrine of contributory infringement was developed already in the last century. After allowing ( in combination
with the implied license doctrine) a very broad use of the contributory infringement
doctrine (Henry v. A.B. Dick), the Supreme Court has limited the application of the
contributory infringement doctrine, and at the same time developed the patent
misuse doctrine. Finally this resutted in the Mercoid decisions which in fact meant
the end of the contributory infringement doctrine. In 1952 the doctrine was (in a
reasonable fonn) reinstated in the Patent Act (~271(b)(c)(d)) and subsequently was
~~iven a reasonable interpretation by the Supreme Court in Dawson v. Rohm á
Huus.

With respect to repair, precedents can be divided in the pre-ARO decisions, the
ARO decisions and the period after ARO. The pre-ARO period had resulted in the
following:
l.
2.
3.

Replacement of parts which wear out more quickly than other parts, and
replacement of perishable parts, is permissible repair ( Wilson, Morgan and
Heyer)
Increasing the capacity of the patented combination is an infringement (Cotton
Tie, Leeds)
With respect to other cases the lower courts developed criteria in order to
decide whether there was a reconsttuction or a permissible repair.

In ARO I the Supreme Court decided that the manufacture and sale of part of a
patented combination, even if it is the heart of the invention, never amounts to
direct infringement and that for the application of ~ 271(c) of the Patent Act it is
necessary that the sale of a part is followed by a direct infringement. The Supreme
Court did not apply the criteria previously developed by the lower courts but
applied the following test: so long as one part of the product to be repaired remains,
there is a permissible repair. In general the reactions were rather negative.
In ARO Manufacturing Co v. Convertible Top Replaeement Co. 1964 (ARO II)
the court decided that repair of an infringing product constituted an infringement
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„for it perpetuates the infringing use". This is not very clear. Repair is not one of
the acts stated in ~ 271(a) of the Patent Act, and „to use" cannot be considered to
include „to repair" because repair is generally necessary because the product
cannot be used. It would therefor have been more clear if the Supreme Court would
have decided, not that the repair was infringing bu[ that the use after the repair
constituted an infringement.
This would have made a difference in the event that the repairer is not also the user
(after repair), because then such repairer would not directly infringe. However, he
could be held responsible under ~271(b) of the Patent Act.
After the ARO decisions, [he courts have generally decided in accordance with
ARO I. For instance the Supreme Court held in Wilbur Ellis v. Kuther that repair
and adaptation which increases the capacity of a machine is a permissible repair.
Finally, the conclusion is drawn that ARO I has introduced an objective test (as
long as one part remains, repair is permitted) but that this test leads to unsatisfactory
results. ARO II on the contrary gives a satisfactory result (repair is a direct
infringement) but it appears difficult to give sound legal grounds for such a
decision. Repair by a[hird party can be an indirect infringement under ~ 271(b) of
the Patent Act, and the delivery of spareparts for repairs is covered by ~ 271(c) of
the Patent Act, because it leads to the use of the part in an infringing combination.
Chapter IV deals with Gerrnan patent law.
In comparison with the U.K. and the U.S.A., Germany was late to introduce a
Patent Act (1877), but the act was a modern one, with high standards with respect
to novelty and inventiveness and introducing a thorough patent application procedure. Soon after the introduction of the Patent Act, German patents were already
considered strong patents which could not easily be obtained. The acts mentioned
in the Patent Act as the exclusive rights of the patentee have been given a broad
interpretation, and after 1910 the claims of patents have also been interpreted
broadly. The claims of patents were considered „guidelines" and not „fence posts".
After the introduction, effective January I st, 1978, of ~ 14 (which intends to make
the interpretation of patent claims conform to art. 69 of the European Patent
Convention (EPC)), some Iearned authors have expressed the opinion that a certain
change to a less extensive interpretation will be necessary. However, most of them
believe - and I think correctly so - that „Elementenschutz" is still possible under
the new interpretation rules. The patentee can invoke general rules of competition
law (~IUWG) and general civil law (~824ff. BGB) with respect to acts which
affect his patent but against which he cannot act on the basis of ~9 of the Patent Act,
provided only [hat such other remedies are not contrary to the meaning and purpose
of the Patent Act.
In 1927 the Supreme Court (Bundesgerichtshof or BGH) has held that an unwritten
rule of patent law protects the patentee. Until 1981 it was necessary, as it was in the
U.S., that a contributory infringement was followed by a direct infringement.
However, as the enduser of a patented product in Germany cannot infringe, the
result was that the patentee, unlike in the U.S., could not prevent for instance the
delivery of a part to a private user. Prior to January 1 st, 1981, a further requirement
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which had to be fulfilled for the patentee to prevent the sale of parts of a patented
invention was, that the part had to be „erfindungsfunktionell individualisiert". This
is still the law for patents for which the application was filed prior to January 1 st,
1981. After January 1 st, 1981 the subject matter is governed by ~9 of the Patent
Act, which is a copy of art. 30 CPC, and which corresponds to the present art. 44A
of the Dutch Patent Act, discussed in Chapter IX.
Case law and litterature in Germany do not yield a wholly clear picture as to which
repairs are allowed and which are not. All case law deals with repair of products put
on the market by the patentee.
The picture is distorted because all court decisions appear to recognize direct patent
protection for „adapted parts", and later for „ertïndungsfunktionell individualisierte" parts. However, this case law dates from before the Rigg decision in which the
BGH expressly stated that „erfindungsfunktionell individualisierte" parts do not
enjoy direct patent protection. This can only be the case for parts which enjoy
„Elementenschutz". Taking into consideration the Rigg decision, we draw the
following conclusions:
1.
2.
3.

4.
5.

The exhaustion doctrine means that a product put on the market by the patentee
can be used freely. Embracing the exhaustion doctrine means that there is no
necessity to rely on an implied license.
The broad interpretation of patent claims has become more restricted over the
years, with the result that only parts which enjoy „Elementenschutz" are
directly protected.
In Germany (as in the U.S.) there has been, compared to the U.K., a relatively
large numbers of decisions with respect to repair. This may be due to the fact
that the U.K. (until 1977) did not embrace the contributory infringement
doctrine. Acceptance of that doctrine provides the patentee a measure of
control with respect to the supply of spareparts, but in Germany until 1981
direct infringement was a requirement.
Contrary to the U.K. and the U.S., in Germany the „status" of a part is
important with respect to the question whether or not a repair amounts to
infringement.
The status of parts plays the following role:
a. The part is directly protected by patent (i.e. by a patent claim): as in the
U.K. and in the U.S., exchange or reconstruction of such part constitutes
direct infringement.
b. The part is protected by „Elementenschutz": as a); this protectíon does
exist neither in the U.S., nor to date in the U.K.
c. Partswhich do not belong to the patented combination: as in the U. K. and
in the U.S., repair (and replacement) will never constitute infringement.
d. „Erfndungsfunktionell individualisierte" parts: in my opinion, after the
Rigg decision replacement or reconstruction does not automatically constitute
an infringement. For patents applied for on or after January lst, 1981, the
qualification that the part is „erfindungsfunktionell individualisiert" is no
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longer a requirement for protection of the part on the basis of contributory
infringement, and therefor it appears that this criterium has lost its significance.
e. Neutral p~u-ts: learned authors (Fischer and Keil) appear to be of the
opinion that repair and replacement is always allowed. This view seems
incorrect. Neutral parts can belong to the patented combination, and a patented
combination can even be a combination of only neutral parts. In case of repair
or replacement the question will be whether there is reconstruction or not.
Repair or replacement of only one neutral part will generally not be considered
reconstruction.
f.

6.

Pnrts ori~inatingfrom the patentee:

aa)
Parts expressly put on the market by the patentee as replacement parts
can always be used, because there clearly is an implied license to use these for
such replacement.
bh)
Parts cannibalized from another patented produc[ will be considered
parts from a third party.
Leamed authors and case law are not wholly clear with respec[ to the ques[ion
when a permissible repair becomes an infringing reconstruction. From the last
decision of the BGH (Ftirderinne) it appears that the test applied is the proper
balance between the interests of the inventor on the one hand, and the interest
of a not „unangemessen eingeschrdnktem Wirtschafts- und Verkehrsleben" on
the other. Several subcriteria have been mentioned in the decision. The scope
of protection of the inventor appears to be less broad than in the second decade
of this century, but broader than in the U.K., which in turn grants more
protection against repair of products put on the market with the approval of the
patentee than the U.S.

7.

As in the U.K., but contrary to the U.S., in Germany repair by a private user
never constitutes infringement. Before 1981 this was important because German law required, as a precondition for a succesful action based on contributory infringement, that a direct infringement followed the contributory infringement. After 1981 (as in the U.K. after 1977) direct infringement is no longer a
precondition so that the scope of an action against indirect infringement is
more similar to the scope of such action in the U.S. However, the fact that in
the U.S. almost every repair is permissible means, that in practice the patentee
in the U.S. can only rarely act against delivery of spareparts. This limitation
does not exist under German law. Until 1981 an action for contributory
infringement required that the part supplied was „erfindungsfunktionell individualisiert" which was a stricter requirement than the „essential element"
requirement of ~271(c) of the U.S. Patent Act. After 1981 this requirement
has become less strict („wesentliches Element"). Moreover, the German
patent Act does not contain a provision of the type of ~271(b) of the U.S.
Patent Act.

8.

There is no case law with respect to the repair of products not put on the market
by the patentee. Pietzker states (without giving grounds) that such repair is an
infringement, but such opinion would only be well founded if ~ 6 of the Patent
Act (before 1981) and ~9 of the Patent Act (after 1981) would mean that each
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act against the interest of the patentee is an infringement. It seems doubtful
that such view is justified.
Chapter V contains some general remarks on Dutch patent law.
The anti-patent movement had an influence during the drafting of the Patent Act
(1910). Freedom of entreprise and trade have therefor been important factors
during the drafting. This has affected the possibilities of invoking general civil law
by the patentee and the development of a contributory infringement doctrine. After
1930, patents have always been constructed broadly with - in recent times approximately the same results as in Germany. Dutch courts have furthermore, as
in Germany, granted „Elementenschutz", and Dutch Patent law, again as in
Germany, embraces the doctrine of exhaustion. No action is possible against
products put on the market or in use before the patent has been published, also if
these products are f.i. used or sold thereafter. On this point Dutch law is different
from U.S. law, U. K. law and the CPC. Dutch law also differs from German law in
that no action is possible for infringement even in case the defendant refuses or is
not able to pay a reasonable remuneration as provided for in the Act. This provision
for a reasonable remuneration has hardly any practical significance.
Chapter VI deals with the question whether under Dutch law the patentee can
invoke art. 1401 of the Civil Code against acts which interfere with his patent rights
but which are not mentioned in the Patent Act. The Supreme Court has always
refused to accept additional protection of the general civil law. Historically, the
drafters of the Patent Act did not want such additional protection. In my opinion,
but contrary to the opinion of the majority of leamed authors, this historical
argument remained valid after the 1919 landmark decision on the general law of
tort of the Supreme Court (Lindenbaum v. Cohen).
Apart from the fact that other than historical arguments would probably favor a less
strict attitude, the new art. 44A of the Patent Act will have an influence. This will
be further discussed in Chapter IX.
In Chapter VII some remarks are made on indirect infringements other than those
consisting of the delívery of parts, and the conclusion ís drawn that lower Dutch
courts have had a tendency to be more liberal than the Supreme Court in allowing
additional protection of art. 1401 of the Civil Code but that after 1949 (Staat v.
Bonda) this did not result in any favorable decisions for the patentee.
The case law with respect to parts, both before and after Staat v. Bonda, is
discussed. This case law is shaped, not only by a broad interpretation of patents
which leads to acceptance of infringement also in other cases than those where the
patented combination is delivered complete (andlor has to be put together by the
customer), but also by acceptance of the principle of „Elementenschutz". On the
other hand, the non-acceptance of additional protection of art. 1401 of the Civil
Code meant, that no real indirect infringement doctrine developed. The new art.
44A of the Patent Act will therefor mean a clear change.
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In Chapter VIII, case law and the opinions of learned authors with respect to
repairs under the patent law are discussed. The Dutch Supreme Court has ruled
twice about the question whether or not repair of a patented product constitutes an
infringement. In Mende(s i~. Arendonk the product had been put on the market
before the patent was published. The Supreme Court decided that such product
could be used also after publication of the patent and had to be considered as a
lawfully marketed product. The Supreme Court also decided that not each repair of
a lawful patented product is tantamount to „making" the patented product, so that
not each repair constitutes an infringement, even if such repair concerns essential
parts. The Supreme Court did not indicate under which circumstances repair would
constitute an infringement. In the second case Phi(ips v. Hapé also art. 1401 of the
Civil Code~ was relied upon. Moreover, in that case the product had not been
lawfully marketed. However, the repair concerned a part which did not belong to
the patented combination. The court of first instance ruled that such repair constitutes a tort under art. 1401 of the Civil Code because such repair invites further
infringements. The Supreme Court however held that repair is not one of the acts
mentioned in art. 30 of the Patent Act and that art. 1401 of the Civil Code could not
be invoked except in the very rare case of abuse of the freedom to repair, i.e. if such
repair is performed „without an own interest and with the purpose to damage the
patentee".
The doctrine of abuse has developed since, and acting without an own interest is no
longer an operative condition. Sufficient for the abuse action to succeed is the
existence of a very considerable imbalance of the interests, on the one hand, of the
repairer, and on the other hand of the patentee. However, in practice it is difficult
to imagine si[uations in which this will be helpful to the patentee.
A third case in point is a decision of the Court of Appeal at Arnhem (Phoenix v.
Hevecr). The facts were approximately the same as in the case of Mende(s v.
Arendonk, and the Court of Appeal ruled, not surprisingly, that not each repair is
tantamount to „making" the product within the meaning of art. 30 of the Patent Act,
even if the repair concerned parts in which the invention was embodied. This
would be different if, for instance, all essential parts are replaced either at the same
time or at different times.
On the basis of the existing case law one can conclude:
1. Maintenance and repair are not acts which belong to the exclusive rights of the
patentee under art. 30 of the Patent Act.
2. Under certain circumstances repair will be tantamount to „making" the product
under art. 30 of the Patent Act.
3. Art. 1401 of the Civil Code cannot generally be invoked with respect to repair
of parts of infringing products which do not belong to the patented combination.
Learned authors - with the exception of Jonker, Verkude and Martens - do not
extensively deal with the subject. Generally speaking, there is a group of authors
who limit themselves to making general remarks which are correct in view of
existing case law but do not attempt to predict or develop a doctrine beyond such
case law. Other authors however go further and accept that under certain circumstances repair which does not amount to direct infringement could be prevented by
the patentee on the basis of art. 1401 of the Civil Code.
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In Chapter IX the new article 44A (the Dutch counterpart of Section 66(2) and (3)
of the U.K. Patent Act of 1977, of art. 10 of the German Patent Act and of art. 30
CPC) is discussed and compared with ~ 271(c) of the U.S. Patent Act.
Art. 44A provides better protection against indirect infringement, and it is concluded that its introduction in Dutch law should also provide scope for application of
art. 1401 of the Civil Code in circumstances which are similar to the situation
governed by art. 44A but which are not covered by art. 44A, i.e. when application
or use of the invention is not caused by the delivery of an essential element of the
invention.
Under art. 44A the patentee can also act against the delivery of parts which, even if
these are put on the market by the patentee himself, are not marketed with the
approval to have these parts used in the application of the invention by persons who
are not entitled to such use.
From the introduction of art. 44A and the fact that it applies to certain repairs it is
concluded, that with respect to repairs which are not covered by art. 44A, but
which have a similar effect on the rights of the patentee, art. 1401 of the Civil Code
could apply.
In Chapter X a brief remark is made about some international aspects. Acts
committed abroad do not constitute direct infringement, except if such act abroad
is considered to be an act within the territory of the patent, because of the territorial
limitation of the effect of a patent.
Acts abroad can nevertheless result in application of the invention within the
territory. Because art. 44A does not apply to acts committed abroad (contrary to
~ 271(c) of the U.S. Patent Act), the patentee will have no action against acts
abroad which, had they been committed within the Netherlands, would have made
an action for indirect infringement possible on the basis of art. 44A or art. 1401 of
the Civil Code. However, art. 1401 of the Civil Code may still apply if a person
abroad, f.i. the repairer, makes or sells the complete patented product and by the
sale of such complete product induces use of the invention within the Netherlands.
Article 31 of the Patent Act is discussed and the conclusion is drawn that the same
rules with respect to spareparts and repair as mentioned in art. 27 under b of the
Treaty of Chicago will apply with respect to vehicles covered by art. 5 ter of the
Treaty of Paris.
In ChapterXI a remark is made with respect to certain other reasons why the owner
of a product may not have complete freedom to repair his product.
In Chapter XII, after discussing the distinct cases recognized by Martens, I make
my own distinctions, as follows:
a.
b.
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Repair is a patented process.
If a repair does not relate to parts used together with or within the patented

c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.

j.

combination, such repair could be covered by art. 44A under special circumstances, i.e. if the repair constitutes the manufacture and delivery of an
essential element of the invention, but if such special circumstances do not
occur there is no reason to apply art. 1401 of the Civil Code.
If a repair does relate to parts used together with, but not belonging to, the
patented combination then such repairs should always be allowed.
Repairs can be performed commercially or by a private user. Repairs by a
private user will never constitu[e an infringement or be otherwise tortuous.
Repairs can be performed by the user himself or by a third party. This can
make a difference especially for the scope of art. 44A, which contains the
words „to offer" or „to deliver", as a precondition for the infringement.
Repairs can be tantamount to „making" the patented combination. The criteria
used in the U.S.A., U.K. and some of the criteria used in Germany are
critically discussed. The only criterium should be whether the repair constitutes a new realisation of the inventive thought (or a large part thereof) as
prohibited by the patent.
If a repair is not tantamoun[ to „making" the patented combination, then the
following possibilities can be distinguished:
aa) The repair consists of the replacement of a part;
bb) The repair is [antamount to making a new part;
cc) Other repairs.
Parts (stutus). The repair can involve:
a) parts itself covered by a patent, which can either be a patent for a
combination in which the direct patent protection exists either by virtue of a
specitïc patent claim or by „Elementenschutz", or a different patent;
b) parts which are essential elements of the invention („essential parts");
c) neutral parts, i.e. all parts belonging to the patented combination but not
covered by a) or b).
Parts (origin). The parts used for repair can be put on the market by different
persons and with different intentions. This can make a difference with respect
to the yuestion whether or not repair is allowed. The following distinctions can
be made:
a) The part has been put on the market by the patentee with the patentee's
explici[ consent to carry out all repairs. Such consent will be rare, but if such
consent is given, a repair involving the use of such part is not infringing or
otherwise tortuous;
b) The part has been put on the market by the patentee with the implied
consent to use it for repair of products put on the market by the patentee. This
is the more normal case.
c) The part used for the repair has been cannibalized from another patented
product pu[ on the market by the patentee. In the U.S. this will generally mean
that there is no infringement. In Germany (and that appears to be the correct
opinion) such parts are treated as parts put on the market by third parties. This
is only different if such part enjoys separate patent protection, by specific
patent claim or as a result of the acceptance of „Elementenschutz", in which
case the part continues to be considered put on the market by or with the
permission of the patentee, whose protection is thereby exhausted.
d) Parts put on the marke[ by third parties.
Product (origin). Where the product to be repaired originated from is of
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particular importance for the application of art. 44A. Because additional
protection through art. 1401 of the Civil Code could be extended to cases
similar to those covered by art. 44A, the origin of the product is also of
importance for the application of art. 1401 of the Civil Code.
The following distinction can be made:
a. The product has been put on the market with the approval of the patentee or by
a person mentioned in art. 32-34B of the Patent Act.
So long as the repair is not tantamount to „making" the product anew, or does
not involve the replacement of a part which enjoys protection through specific
patent claim or through „Elementenschutz", the patentee will not have an
action on the basis of art. 30 or art. 44A. Despite the fact that repair goes
beyond mere use, and prolongs the life of the patented product (which affects
the value of the patent monoply as he may sell less patented products during
the lifetime of the patent), in this case it does not seem appropriate to accept
additional protection through art. 1401 of the Civil Code.
b. The product is an infringing product. The U.S. rule is simple: such a repair is
an infringement if carried out by the user, but under the laws of Germany, the
U.K. and the Netherlands (especially after these have been amended to
conforni to the CPC) it appears difficult to regard the repair of an infringing
product as an infringement, because repair is not one of the exclusive rights of
the patentee under art. 30. Art. 44A and in similar cases not covered by art.
44A, art. 1401 will sometimes be applicable.
c. Products put on the market without the approval of the patentee before the date
of publication of the patent. Under Dutch law such products have been
lawfully marketed. On this point Dutch law appears to be different from the
other laws discussed (and especially from the CPC), but art. 44A (as art. 30
CPC) appears to allow an action against persons, such as a repairer, who
supply parts for use in these products. In similar cases not covered by art. 44A,
also art. 1401 of the Civil Code could apply.
A number of hypothetical sets of facts relating to these distinctions are discussed,
and the probable outcome is compared with the probable outcome in the U.S.
Finally, the following conclusions and recommendations are formulated.
a. The Patent Acts of the U.K., the Netherlands and Germany all contain the
same provision with respect to the interpretation of patent claims. However, it
is doubtful whether this will result in the same interpretation in all three
countries. This would mean that the U.K. would in the future have to accept
„Elementenschutz", in accordance with art. 69 EPC.
b. The U.S. test to determine whether a repair is permissible or not, based on
whether or not it is a reconstruction, is simple but leads to unsatisfactory
results. The English test is better but not justified by legal doctrine. Many of
the circumstances taken in consideration in answering this question in Germany are irrelevant. Relevant should only be whether the repair is tantamount to
a new use of the inventive thought and therefor constitutes an infringement.
c. The strong argument based on the history of the Dutch Patent Act which has
lead to the refusal by the Supreme Court to accept additional protection
through art. 1401 of the Civil Code also against indirect infringement, is no
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d.
e.
f.

longer valid after the introduction of art. 44A. The obligation of the various
countries under the EPC to harnionize their patent laws is not irreconciliable
with such additional protection in cases where the circumstances are similar to
these covered by art. 44A but where art. 44A is not directly applicable.
The Dutch adaptation of the Patent Act to the CPC has not been successful. It
would have been better to accept the system of art. 29 through 32 of the CPC
in its entirety.
Art. 44A can also be invoked against a third party who sells parts, which are
put on the market by the patentee, to customers who do not have the right to
apply the patented invention.
A person who uses a patented product which is put on the market before the
patent has been published is not a person who has the right [o use the patent
within the meaning of ar[. 44A.
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~ nanpassen wetgeving aan I 1, 14, 66, 108
Export
zie Grensoverschrijdend repareren,
Produkten

F
Fabrikant
~ - vun reserve-onderdelen
28
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G

Gebruik
~ art. 44A R.O. W.
200
~ --saanwijzing
13, 205, 206
~ - van octrooi
15, 54, 160, 180, 249
Gemeenschapsoctrooi verdrag
5, 17, 64, 69, 78, 110, 184, 195, 206,
213, 259
~ aanpassen wetgeving aan 11, 14, 184, 197, 206, 214, 259, 272
Geoctrooieerde combinatie
4, 38
~ essentie van de17
~ normale levensduur 86, 88
~ onrechtmatig in het verkeer
gebracht
168, 183, 192
~ vergroten capaciteit van 48, 53, 56
~ verkoop van
41
~ verlengen levensduur van 86, 95
zie ook Produkt
~ vervaardigen van 19, 79, 80, 98, 99, 209, 249 e.v.
~ vervangen van 92
Geschiktheid (art. 44A R.O.W.)

I
Implied license
zie Licentie
Indirecte octrooiinbreuk
zie Octrooiinbreuk
Innominaatinbreuken
137
In ventiviteitsvereiste
64, 75, 89, 165
Invoer
12, 38, 64, 139, 144, 160, 199,
223, 226
zie ook Grensoverschrijdend repareren,
Produkten
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L

Leveren (art. 44A R.O.W.)
199 e.v., 228, 229, 273
Levering
zie Onderdelen, Produkten
Licentie
~ implied license
11 e.v., 14, 27-31, 32, 33, 40, 41,
44-46,58,59
~ - nemen
40
~ -overeenkomst
28
~ stilzwijgende 66, 89, 95, 99, 208
~ sub 12, 27, 28, 30, 33
~ uitdrukkelijke 25
~ weigering om - te verlenen
44

M
Merkenrecht
141,238-240
Middelen (art. 44A R.O.W.)
199 e.v., 245, 246
Misbruik
~ - van bevoegdheid
143, 179, 180, 182, 190, 241
~ - van recht
43-44, 131, 133, 143, 187, 190
Misdri,,if
117, 118
Modellenrecht
141, 237, 238
Monopolie
~ - van de octrooihouder
3 e.v., 9, 13, 37, 42, 44, 72, 254
~ - m. b. t. onderdelen
29, 96, 159, 163, 214, 237
~- m. b. t. verhandelen van
middelen
198

N

Nieuwheid
9, 64, 75, 165, 167

O

Octrooi
~ beschermingsomvang 6S. 67
~ heschrijving van 21
~ inhoud van 20
~ parallel-12, 184
~ uitleg van 1 I e.v., 13, 39 e.v., 44, 64 e.v., 9S,
108 e.v., 144
~ K~ezen van 165, 166, 167
Octrooihouder
~ rechten van de 9 e.v., l4e.v., 38, 39, 64e.v., 180
zie ook Aanvullende werking art.
1401 B.W.
~ rechten van de - in het
intenrationale verkeer
230 e.v.
Octrooiinbreuk
~ aanzetten tat 205-207, 216, 228, 273

~ bedrijfsmatige gebruiken
40, S1, 77, 100, 174, 180, 209, 217,
226, 227, 248
~ bepaaldelijk weten
134, 135, 154, 167, 190
~ directe 38, S 1, 60, 68, 70, 7S, 77 e. v., 83,
86, 91, 96, 100, 128, 1 S4, 156, 1 S8,
161. 162 e.v., 198, 201, 202, 205,
217, 218, 226-227, 245, 248, 249,
251, 253, 254
~ indirecte 6, 13, 41-44, S I, 60, 67-69, 77-78,
79, 8S, 96, 98, 100, 126 e.v., 136,
141, 143, 145, 146, 1S3 e.v., 158,
159, 161, 167e.v., 179-218,
227-230, 248 e.v., 266 e.v., 273
~ opzettelijke I 17 e.v., 186, 248
~ particuliere gebruiker
40, 78, 158 e.v., 180, 183, 184,
209, 218, 226
~ uitlokken van 228, 229

~ ~ti~etenschap
13, 134
Octrooirecht
~ actrd van l42
~ misbruik van 12, 41, 43-44, 68, 69
~ territorialiteiti~anI I , 224
Octrooischrift
2S, 6S, 72, 7S, 84, 97, 108, 144
~ ,functie vctn 2S
Onderdelen
~ aangepaste-

7S, 83, 84, 86. 9S, 201, 247
~ algemeen verkrijgbare IS6
~ uuteursrechten 28-32
~ Elementenschutz
6S, 66, 70, 74, 7S, 77, 78, 84, 90,
94e.v.,108,109,1S6,16S,169,187,
227, 250, 261 e.v.
~ erfindungsfunktionell individualisiertes 74-81,88,90,91,92,94,95,97,98,
167, 201
~ - die tot de geoctraoieerde
combinntie behoren
70-79, 84, 8S e.v., 90, 178, 180, 182,
192, 200, 208 e.v., 247
~- die niet tot de geoctrooieerde
combinatie behoren
88, 96, 97, 176, 178, 180, 200, 247,
248
~- die tot het kenmerk van
het octrooi behoren
175, 188, 189, 243, 244
~ levering van 27, 32, 33, 4S, S4, S9, 60, 68, 69, 8S,
96, 100, 101, 121, 1S6e.v., 163, 167,
169, 170, 187, 200 e.v., 245, 246,
249, 2S2
~ neutrale 78-80, 8S, 86, 94 e.v., 98, 252,
261 e.v.
~ - afkom.rtig van octrooihouder
20, 60, 77, 79, 80, 81, 99 e.v., 253,
254, 260 e.v. , 273
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~ - niet afkomstig van octrooihouder
27, 55 e.v. 249, 260 e.v.
~ octrooivrije 68,78-80,156,185
~ reserve 27 e.v., 58, 60, 89, 101, 163, 208,
210,214,230,231,236,237,253,
261 e.v.
~ snelslijtende46, 48, 50, 83, 84, 85-90
~ verhandelen van 77, 78, 96, 155, 191, 211, 264
~ in het verkeer brengen van 13, 155 e.v., 208-211
. met toestemming octrooihouder
78, 79, 89, 208.e.v.
. zonder toestemming octrooihouder
78 e.v., 208
~ verkopen van 13, 32, 45, 51. 74 e.v., 89, I55, 158,
167 e.v., 209, 227 e.v.
~ verschaffen van ]61
~ vervaardigen van 28, 74, 75, 77, 90, 97, 163, 165, 168,
217, 251, 260
~ vervangen van 4, 22, 30, 47 e.v., 73, 77 e.v., 84,
86, 97 e.v., 163, 184e.v., 191, 209,
212-215, 249, 250 e.v., 260
~ vervangings80, 99
~ in voorraad houden van 230
~ wezenlijk32, 78, 87, 97, 200e.v., 226, 245,
249, 252, 261 e.v.
~ zelfstandig beschermde 32 e.v., 65, 70, 75, 78, 79, 83, 84 e.v.,
95, 158, 159, 163, 168, 169, 170,
252 e.v.
~ niet-zelfstandig beschermde 79, 87, 90, 176, 185, 254
~ zelfstandig geoctrooieerde 46,57,60,96,159,184
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~

niet-zelfstandig geoctrooieerde

51, 159, 209
Onrechtmatige daad
13 e.v.
zie Aanvullende werking
Openbaarmaking
~ produkten die voor de - zonder
toestemming van de octrooihouder in
het verkeer zijn gebracht
109, 129e.v., 173, 182e.v.,214e.v.,
255, 273
Overeenkomst
~ licentiezie Licentie
~ tie-in 12, 236, 237

P

Patents Act 1977
14
PatentLaw Amendment Act
37
Produkt
~ algemeen in de handel
verkrijgbare 42, 44, 200 e.v., 207
~ export van 38, 140
~ geoctrooieerdprodukt
. aard vmT 22
- gebruiksaanwijzing van 13, 205, 206
. identiteit 56, 80, 89, 93 e.v.
. levering van 42, 68, l40
. normale levensduur22, 80, 88, 89, 92
. oorspronkelijkefunctie80, 89
. specifieke functie 43
. verkopen van 13, 40, 41, 43, 47 e.v., 58, 59
. verlengen levensduur van 22, 86, 87, 94 e.v., 99, 100,
186,246,254

.

in voorraad houden van
16. 160
~ niet-geoetrooieerd produkt
40, 43, 44, 48
.

uitoefenencurnro(eorer40e.v.

.

verkoop s.mr 44
- import van 12, 38, I 31, 144, 160, 199
. inhreukmakende 13
- bemiddelen bij transactie tot
het in het verkeer hrengen
van 153 e.v.
~ bek~erking van 87
. levering vun 67
. repareren vnn zie Repareren
~ inbreukmakend produkt,
verkoop van
14, 58
~ in het verkeer bren~ en van . met toestemming vm~ de
octrooihouder
11,15,23,33,49e.v.,66,89,
95, 243, 254, 261 e.v.
. zonder toestemming vun de
octrooihottder
l4, 49 e.v., 244, 255, 261 e.v.

~ fair repcrir
21 e.v., 100
~ onbeduidende 216, 260 e.v.
~ niet-bereidheid van de
octrooihouder om - te verrichten
23
~ permissible repair
45, 47 e.v., 52, 56, 59, 81, 101, 249,
272
~ simple repair
19
~ roortgezet gebruik na 12, 27, 54, 59, 60, 217, 240
~ voorzienbaarheid vmi de 92, 99, 250
~ vormen van 2, 3
~ vrijheid van 26
Repareren
~ bedrijf.smatig 27, 100, 177 e.v., 217, 245, 248 e.v.
260 e.v.
~ niet-bedrijrsmatig 3, 100, 216, 248 e.v., 259 e.v.
~

definitie

2
~
16,
~
87,

- door een derde
27, 248 e.v.
inbreukmakend 98, 101, 249

~

grensoverschrijdend -

223-231

R
Recon.struction
zie Vervaardigen
Reflexwerking
~ negatieve 139
Reparateur
12, 14, 16, 17, 28, 30, 60, 92, 160,
186, 189, 21 I e.v., 216, 236, 239-245
~ aansprakelijkheid van 14, 187
Reparatie
~ aard van de 81, 90, 91, 99, 189, 250

~ - van produkten
zie ook Produkten
. inbreukmakende produkten
15 e.v., 33, 59, 60, 87, 101,
180, 192, 215, 255 e.v.
. met toestemming van de
octrooihouder in het verkeer
gebracht
I5, 17, 21, 23, 32, 33, 80, 84,
89, 176, 185 e.c., 188, 189,
213 e.v., 216, 243, 249 e.v.

297

~ zonder toestemming van de
octrooihouder in het verkeer
gebracht
15, 82, 101, 176, 187, 188, 218, 226,
244, 261 e.v.
~ niet van octrooihouder ajkomstig
15, 28, 33, 45
~ - en geoctrooieerde werkwijze
244,245,259

S

Sparepart exception
29-33, 88, 96, 238
zie ook Reserve-onderdelen
Stand der techniek
72
Strafrecht
117-119

T

Territorialiteit
zie Octrooirecht
Toestemming (art. 44A R.O. W.)
~ stilzwijgende zie ook Licentie
214

U

Uitlokken van octrooiinbreuk
zie Indirecte inbreuk
Uitputtingsleer
I 1, 14, 27, 40 e.v., 66, 67, 81, 85,
9l , 95, 109, l 10, 210, 211, 254
Uitvinding
~ beschrijving van de 9
~ essentieel kenmerk van de 156
~ toepassing van de geoctrooieerde
- (art. 44A R. O. W. )
203 e.v., 208
~ wezen van de 108, 156, 185
~ wezenlijk bestanddeel van de zie Onderdelen
Uitvindingsgedachte
11, 64, 65, 71, 72-75, 84, 90, 99-100,
108, 158, 159, 161, 165, 166, 187,
191, 201, 227, 250, 251
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~
80,
~
65,

betekenis van onderdeel voor 97, 99, 100, 250
onderdelen die - belichamen
100, 158, 159, 165 e.v., 186

V

Verkeer
~ in het verkeer brengen (art. 30
R.O. W. )
154-160
zie verder Geoctrooieerde combinatie,
Onderdelen, Produkten
Verkeersopvattingen
85,86,87,89,93,94,99,250
Vervaardigen (art. 30 R.O.W.)
25, 73 e.v., 161, 174 e.v., 187 e.v.,
248, 249
~ geoctrooieerde combinatie zie Geoctrooieerde combinatie
~ neuherstellen
80, 87 e.v., 97, 99, 100, 226, 249
~ nieuw produkt
20 e.v., 25-27, 33, 71, 81, 16l e.v.
~ onderdelen zie Onderdelen
~ opnieuw72,80,81,88, 174e.v., 182e.v., 187,
188 e.v., 210, 227, 240, 243, 245 e.v.,
249-251, 253, 260 e.v.
~ reconstruction
I5, 21, 27, 28, 33, 45, 46 e.v., 52 e.v.,
59, 99, 101

W

Werkwijze
~ geoctrooieerde 13, 43, 44, 68, 244, 245
Wetenschap (art. 44A R.O.W.)
203 e.v.
Wezenlijk bestanddeel (art. 44A R.O.W.)
zie Onderdelen, Uitvinding
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