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OCTROOIRECHT'•

WPB-0149
door: C.T.P.M.

Lu~ten.

Verslag in het kader van het yak
Teohnisohe Bedrij£svoering.

Eindhoven, januari 1985.

Verantwoording.

Dit verslag is tot stand gekomen in het kader van een
opdracht, waarmee een gedeelte van het yak 'Technische'
Bedrijfsvoering ' is afgerond.
Het lag daarbij in de bedoeling, om de problematiek
betreffende het octrooirecht vooral te bezien vanuit
het standpunt van de 'kleine uitvinder'. Dit wil zeggen: de particulier, die op zeker gebied een vinding
doet.

~

Bij het doornemen van enige literatuur werd het echter
al snel duidelijk, dat de octrooi-wetgeving met betrekking tot deze laatste niet in uit~onderingsposities
voorziet (behalve dan de 'Gratis Admissieregeling').
Overal waar in dit verslag de term 'industrie' gebezigd
wordt, kan desgewenst gelezen worden 'kleine uitvinder';
en andersom: waar 'uitvinder' staat, mag 'industrie'
gelezen worden.
Verder is het octrooirecht een, tamelijk complex, samenhangend geheel, met bovendiental van aanknopingspunten
aan het internationale recht (voor Nederland in het
bijzonder het EEG-recht). Het zal daarmee duidelijk zijn,
dat uit dit geheel niet willekeurig een aantal brokstukken opgevist en behandeld kunnen worden.
Het verslag is dan ook een m.i. redelijk volledig overzicht van hetgeen er op het gebied van het octrooirecht
(en aanverwante rechten) leeft. Het accent is daarbij
echter wel gelegd op de gang van zaken in Nederland.
Een goede leidraad bij het schrijven heb ik gevonden
in het T.H.E.-dictaat 'Sociaal-Eoonomisch Recht', dat
immers dezel£de doelstelling (een volledig overzicht)
hee£t. Daarbij is het niet zo, dat dit dictaat klakkeloos is overgeschreven.
Op een groot aantal punten is de tekst van dit dictaat
aangevuld, herschreven enep een andere manier ingedeeld.
Hierbij stond mij het do~l voor ogen: het geheel er
duidelijker op te maken. Of dit gelukt is, wordt hierbij aan de beoordeling van de lezer overgelaten.
Met be trekking tot 'de kleine uitvinder' verwijs ik
hier nog naar het hoofdstuk over de Rijksnijverheidsdienst.
Het onderzoek naar de stand van zaken in 'octrooi-rechtland' is voor mij een zeer leerzame en plezierige ervaring geweest.

•

Eindhoven,

10-1-1985.

•
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Hoofdstuk 1. Het Industriale eigendom.

§ 1.1 : Inleiding.
Het octrooirecht is een van de onderwerpen, die naar
de juridische traditie van de meeste landen en ten
gevolge van bepalingen in het internationale recht
bijeen behoren.
Al deze onderwerpen hebben gemeen, dat zij liggen op
het gebied van de concurrentiestrijd. Ze worden
samengevat onder de term 'Recht van de Industriale
eigendom' •
Hieronder wordt in het algemeen het geheel aan regels
verstaan, die ten doel heeben:
- De bescherming van de aan het bedrijfsleven
(= handel en industrie) dienstbaar gemaakte
producten van menselijk vernunft.
- De ordening van de concurrentiestrijd in het
bedrijfsleven.
Tot het industriale eigendom wordt gerekend:
Ui tvindingen (Octrooirecht) ~
Tekeningen en modellen van nijverheid (Tekeningen en modellenrecht).
Kweekproducten (Kwekersrecht).
In de concurrentiestri.jd gebruikte onderscheidingstekens voor waren en ondernemingen t.w.:
- Merken (Merkenrecht).
- Handelsnamen (Hecht inzake de handelsnaam).
- Aanduidingen van herkomst of benamingen
van oorsprong (incidenteel: bv. Wijnbesluit).
In ruimere zin genomen wordt tot het industriael

eigendomsrecht ook nog gerekend 'het recht inzake
de ongeoorloofde mededingi~gl.
Een nog ruimer begrip tenslotte is het 'Recht van
de intellectuale eigendom'.
Hierbij gaat het om een regeling van TOortbrengselen
van de menselijke geest.
Behalve het industriale eigendomsrecht omvat dit
begrip ook nog het Auteursrecht en het Mediarecht.

ti De begrippen toctrooi' en 'patent' zijn verschillende
benamingen voor hetzelfde onderwerp. 'Octrooi' is
een Nederlandse en 'patent' de overeenkomstige Engelse
benaming.

Een korte beschrijving van de industriale
eigendomsrechten.
1. Het

Octrooirech~.

Het Octrooirecht zou men als volgt kunnen omschrijven:
IAan degene, die een nieuwe uitvinding doet,
belichaamd in een nieuw voortbrengsel o~ een
~ieuwe werkwijze, die strekt tot het verkrijgen
van enige uitkomst(=practisch resultaat) op
het gebied van de nijverheid, wordt op diens
aanvraag octrooi verleend door de Octrooiraad t •
Het hebben van een octrooi gee~t de houder het uitsluitende recht om:
het geoctrooieerde voortbrengsel in o~ v~~r zijn
bedrij~ te vervaardigen, gebruiken of te verhandelen.
de geoctrooieerde werkwijze in o~ voor zijn bedrijf toe te passen.
Het Octrooirecht ontstaat, zoals gezegd, door verlening.
Allereerst dient een door de overheid ingesteld onderzoek uit te wijzen, dat de 'uitvinding' aan bepaalde
wettelijke vereisten voldoet. Dan pas wordt door de
Octrooiraad octrooi verleend.
De wettelijke duur van het octrooirecht ismaximaal
20 jaar na de datum van de indiening van de aanvraag.
2. Het Kwekersrecht.
Dit recht is geregeld in de Zaaizaad- en plantgoedwet
van 1966. Het is als volgt te omschrijven:
'Aan de gene van wie aannemelijk is, dat hij een
nieuw gewas op het gebied van bepaalde gewassen
(landbouw-, ~ruit-, bloemkwekerijgewassen) .hee~t
gewonnen, wordt op diens aanvraag het Kwekersrecht verleend door de Raad van het Kwekersrecht.
Dit recht gee~t de houder het uitsluitende recht om
tee~tmateriaal van dat rae voort te brengen, te verhandelen, uit te voeren o~ voor een van deze drie dingen
in voorraad te hebben (voor zover dit gebeurt uit het
oogpunt van handelsdoeleinden).
Ook dit recht ontstaat door verlening. Daarbij wordt
een eoortgelijke procedure gevolgd ale bij het octrooirecht.
De duur van het Kwekersrecht is 15 tot 20 jaar na
aanvraag.
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J.

Het Tekeningen en mode11enrecht.

Het Tekeningen en mode11enrecbt is thans gerege1d in
de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en mode11en
(BMTW) van 1975. Het is a1s vo1gt te omscbrijven:
'Degene, die een nieuwe tekening of een nieuw model
(= bet nieuwe uiterlijk van een voortbrengse1 dat
een gebruiks£unctie beeft) d.m.v. een Bene1uxdepot deponeert, verkrijgt het uits1uitende recht
daarop. '
Dit uits1uitende recbt houdt in, dat de houder zich
kan verzetten tegen e1ke vervaardiging, verhande1ing
of gebruik, met industriee-l/commercieel oogmerk, van
een voortbrengse1, dat hetze1fde uiterlijk vertoon~
a1s de gedeponeerde tekening of model.
Dit recht ontstaat door depot.
De duur ervan is 5 jaar (+ tweemaa1 een ver1enging
met 5 jaar).

4. Het Merkenrecht.
Het Merkenrecht is gerege1d in de Eenvormige Beneluxwet inzake merken (BMW) van 1971.
Dit recht houdt in, dat degene, die een bepaa1d teken
deponeert, dat client om de producten van een bepaalde
onderneming te onderscheiden, het uits1uitende recht
verkrijgt op bet gebruik van dat teken (merk).
De duur van dit recht is 10 jaar, maar een ver1enging
Yoar een vo1gende periode van 10 jaar is onbeperkt
moge1ijk. Het recht ontstaat door depot.

5. Het recht inzake de handelsnaam.
Ditt recht geeft bescherming aan diegene, die een bepaa1de hande1snaam voert. Onder hande1snaam wordt
verstaan 'de naam waaronder een onderneming wordt
gedreven'. Het recht is gerege1d in de Hande1snaamwet
van 1921. Het recht ontstaat van rechtswege (d.w.z.
automatisch, door het eerste gebruik). Een depot of
een inschr~jving in het Hande1snaamregister of iets
derge1ijks ~s niet verei~t.
Het recht verbiad het gebruik van een hande1snaam,
die a1 door een andere onderneming wordt gevoerd,
indien daardoor schade wordt toegebracht aan deze
onderneming 6f indien daardoor bij het publiek ver_
warring kan ontstaan. Zo is oak het gebruik van mis1eidende hande1snamen verboden.
De duur van het recht is onbeperkt (d.w.zo zolang a1s
de hande1snaam wardt gevoerd).
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Korte beschrijving van het Auteurs- en
het Mediarecht.

1. Het Auteursrecht.

Het Auteursrecht vindt z1Jn rechtsgrond in de
Auteurswet van 1912 (met een belangrijke wijziging
in 1972).
Het geeft de maker. of diena rechthebbenden, van
een werk op het gebied van de letterkunde, wetenschap of kunst de uitsluitende bevoegdheid om di~
werk openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Het recht ontstaat i.h.a. van rechtswege. Hierop
zijn echter sommige uitzonderingen;
Voor sommige publicaties dient het Auteursrecht nadrukkelijk voorbehouden te worden.
In sommige landen (o.m. de V.S.) is vereist:
omcirkelde 'c' + naam rechthebbende + het
jaar van de eerste openbaarmaking.
De duur van het Auteursrecht is maximaal 50 jaar
na overlijden van de maker, te tellen vanaf het jaar
volgend op diens sterfjaar.
2. Het Mediarecht.
Onder de omschrijving 'of diens rechthebbenden' in
het bovenstaande is vooral (meestal) te denken aan
exploitanten van werken t zoals uitgevers t grammofoonplatenmaatschappijen, omroep en filmindustrie.
Kortom: de media.
Zo heeft de aanduiding 'auteursrecht' de laatste jaren
steeds mear plaats rnaeten maken voor de tweeledige
aanduiding 'auteurs- en rnediarecht'.
Behalve het Auteursrecht t.a.v. exploitatie van werken
omvat het wijdere begrip Med2arecht nog aanverwante
onderwerpen, zoals auteurscontractenrecht.
Tenslotte omvat het conglorneraat Mediarecht nog verder
van het Auteursrecht verwijderde onderdelen. Te nOernen
zijn: Het staats- en volkenrechtelijk gegarandeerde
recht op vrijheid van informatie en expressie, burgerlijk en strafrecht m.b.t. privacy/belediging en
het administratief recht m.b.t. omroep, pers en
openbaarheid van bestuur.
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§ 1.4

Het Unieverdrag van Parijs.

Van a11e verdragen, betreffende de industria1e eigendom
is dit het be1angrijkste. De inhoud van het Unieverdrag
bestrijkt het he1e gebied van de industria1e eigendom.
Op dit moment zijn er zovee1 1anden bij aanges1oten,
dat het praetiseh overa1 ter were1d toepassing vindt.
Het Unieverdrag is op 20 maart 1883 te Parijs ges10ten
en daarna versehi11ende ma1en gewijzigd.
De be1angrijkste beginselen van het verdrag zijn in het
onderstaande puntsgewijs genoemd.
1. De Unie.

De landen aanges10ten bij het verdrag vdinen een Unie.
Hieruit vloeit voort, dat door toetreden tot het verdrag reehtsbanden ontstaan met al1e andere Unielanden.
De verhouding tussen een nieuw toegetreden land en een
doop een oudere tekst gebonden Unieland, wordt daarbij
beheerst door die oudere tekst.
2. Het Aeeimilatiebeginsel.
In het a1gemeen zijn de industriale eigendomsreehten
van de verschillende aangesloten landen niet hetze1fde.
Het assimi1atiebeginsel nu houdt in, dat de onderdanen
van het ene Unieland in elk ander Unie1and aanspraak
kunnen maken op dezelfde beseherming als de eigen
onderdanen van dat laatste land.
Zo za1 men oak met betrekking tot de aanvraag aan dezelfde eieen dienen te voldoen als de nationale ingezetenen en is de uitoefening van het reeht aan dezelfde
(nationa1e) regels gebonden. Hierbij is het van belang,
dat de Unie1anden tot op zekere hoogte mogen eieen (en
dat vaak ook doen) , dat het verkregen oetrooi binnen
de nationals grenzen daadwerkelijk wordt geexploiteerd,
niet alleen door export naar het betrokken land, maar
ook door produetie ter p1aatse.

3. De Unieprioritait.
Dit is het reeht van voorrang. Dit reeht houdt in, dat
een (latere) aanvraag om beseherming (bv. een oetrooiaanvraag) in een Unieland geaeht wordt te hebben plaatsgevonden op de datum van de eerste aanvraag in enig ander Unieland. Hierbij mag echter een bepaa1de periode
niet overschreden worden. Voor een oetrooi-aanvraag
dient daze tweede aanvraag in een ander Unie1and binnen
12 maanden na de eerste aanvraag te gebeuren (voor een
Merkt Tekening of Model binnen 6 maanden). Het voor-

- 6 rangsrecht wordt echter niet automatisch verkregen, maar
dient bij aanvraag te worden ingeroepen (prioriteitsverklaring met vermelding van de dagtekening en het
land van de eerste aanvraag).

4. Tentoonstellingsprioriteit.
Alle Unielanden zijn verplicht om in hun nationale wetgeving voorzieningen te treffen ter tijdelijke bescherming van uitvindingen, modellen etc., die voor het eerst
op een internationaal erkende tentoonstelling worden
vertoond. Voor een octrooi-aanvraag by. is nieuwheid een
vereiste. Daarbij is slechts datgene nieuw, dat nog niet
eerser openbaar (algemeen toegangkelijk) i~ gemaakt.
Indien de aanvraag tot bescherming binnen een zekere
termijn na de openingsdag van een erkende tentoonstelling, waarop het onderwerp van de aanvraag voor het eerst
is getoond. wordt verricht, dan wordt de aanvraag geacht
te zijn ingediend op de dag, waarop het onderwerp van
aanvraag voor het eerst werd getoond. Opdeze manier
is nieuwheid gewaarborgd.

5. Het instellen van een Nationale dienst voor de
industri~le

eigendom.

De bij de Unie aangesloten landen zijn verplicht om
een bijzondere dienst van de industriale eigendom en
een centrale bewaarplaats ter verstrekking van
informatie omtrend bestaande rechten van industri~el
eigendom in te richten.
In Nederland is hiervoor het Bureau voor de industri~le
eigedom ingericht. Dit bureau omvat de Octrooiraad
als ook een hulpbureau van het Benelux Merkenbureau,
het Benelux-bureau v~~r tekeningen en modellen etc.

6 .• Verdere verdragen.
Het internationale recht inzake de industriale eigendom
is een te veel omvattend onderwerp om uitputtend geregeld te kunnen worden in een verdrag. Vandaar dat er
voor de in §1.2 genoemde deelgebieden enkele afzonderlijke (internationale) verdragen zijn gesloten.
Voor het Octrooirecht echter is er nog geen werkelijk
internationale regeling getroffen. WeI zijn hiervoor
enkele Europese verdragen en het Patent Cooperation
Treaty gesloten. Dezen zullen onder het hoofdstuk
'Octrooirecht' worden besproken.
Op de overige (internationals) verdragen betr. de
overige deelgebieden van de industriale eigendom
wordt hier verder hiet ingegaan.
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§

2.1

Het Octrooirecht.

: Geschiedenis

Octrooien werden in Nederland al sinds het begin van
de 16-de eeuw verleend. Deze octrooien betrof'f'en niet
a11een uitvindingen, maar ook geheel andere zaken
zoa1s het gebruik van sen merk, het hef'f'en van een
belasting e.d. Het ging daarbij niet om erkenning van
rechten, waarop aanspraak gemaakt kon worden, maar om
het iroekennen van een (willekeurige) gunst door de
vnrst en later de Staten-Generaal.
Het is gebruikelijk te zeggen, dat het moderne octrooirecht begint- met het Engelse 'Statute of'Monopolies'
van 1628. Hierin werd voor het eerst gef'ormuleerd,
dat het octrooirecht alleen uitvindingen mocht betreffen, die daarbij bovendien aan bepaalde wettelijke
vereisten dienden te voldoen.
In Frankrijk werd een dergelijke wettelijke regeling
pas in 1791 ingevoerd. Met dQ inlijving van ons land
in het Franse Keizerrijk werd de Franse wetgeving ook
bij ons van kracht.
Destijds werd het octrooirecht vooral gezien als een
verbocisrecht, waardoor monopolies geschapen werden.
Tijdens de bloeitijd van"het liberalisme achtte men
een dergelijk recht dan ook in strijd met alle 'ware
beginselen', zoals vrije concurrentie. Dit had tot
gevolg, dat men in veel landen zeer voorzichtig was
met het invoeren van octrooirecht. In Nederland,
waar men al een octrooiwetgeving kende, leidde deze
opvatting ertoe dat er in 1869 een wet werd aangenomen, waarin bepaald w"erd dat er voortaan geen octrooien
meer verleend zouden worden.
Later wijzigden de economische opvattingen zich weer
ten gunste van het octrooirecht. In 1883 werd het
Unieverdrag van Parijs gesloten.
In 1910 werd er in Nederland weer een nieuwe Octrooiwet aanvaard, die op 1 juli 1912 in werking trade
Belangrijke wijzigingen in deze wet hebben plaatsgevonden in 1963 (het zgn. uitgesteld vooronderzoek),
in 1977 en in 1978 (aanpassing aan verscheidene
internationale verdragen).
§ 2.2 : De Rechtsgrond.
Zoals gesteld, werd het octrooirecht aanvankelijk
vooral a1s een verbodsrecht gezien (wat het in zekere
zin nog steeds is). Later wijzigde daze opvatting
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zich. Tegenwoordig staan de wetgever bij het begrip
Octrooirecht de volgende zaken voor ogen:
1. Het octrooirecht als vergoedingsrecht.
Deze opvatting is gelegen in het beginsel, dat de
ongerechtvaardige verrijking van de een ten koste
van de ander tegengegaan moet worden.
Een uitvinder (i.h.a. een industrie) heeft vaak grote
kosten gemaakt voor reaearch en ontwikkeling van een
nieuw product. Bij het op de markt brengen van dat
product wordt de prijs zodanig bepaald, dat deze
kosten binnen een rede,lijke termijn worden terugverdiend (of in geval van een hypotheek worden afgelost).
Bij gebreke aan een octrooi (~jdelijk monopolie) kan
elke concurrent het product (bv. een nieuw geneesmiddel) direct analyseren en zelf produceren. Dit gebeurde
in Italie voor 1978, toen geneesmiddelen daar niet
octrooieerbaar waren, op grote schaal.
Daze c&ncurrent nu kan voor het product een aanzienlijk
lagere prijs vragen dan de oorspronkelijke producent.
HiJ hoeft de kosten voor research en ontwikkeling
immers niet (althans in mindere mate) af te lossen.
Dit is een ongerechtvaardige verrijking van de een
ten koate van de andere Om dit tegen te gaan heeft de
oorspronkelijke producent recht op een vergoeding
voor de door hem getrooste (financiele) inspanningen.
Daze vergoeding heeft dan de vorm van een tijdelijk
monopolie (octrooi). Het geeft hem de mogelijkheid
om zijn eigen productie te beschermen; het geeft
bovendien de mogelijkheid om anderen het gebruik van
zijn uitvinding tegen betaling toe te staan: Licentieverlening.
2. Het octrooirecht als middel om innovatie te
bevorderen.
Hierbij zijn twee citaten op zijn plaats:
'The congress shall have power to promote the progress
of soience and usef'u..'l: arts, by securing for limited
times to authors and inventors the exclusive right
to their respective writings and discoveries •••• '
Aldus de W.S. Constitution, Art.I, Sec.8, CI.8. De
Memorie van Toelichting op de Octrooiwet (1910) stelt:
'Opwekken tot het doen van uitvindingen en tegengaan
van geheimhouding daarvan: dit zijn de twee grote
doele±nden, die bij de samenstelling van ene octrooiwet behoren te worden nagestreef'd.'
Het is nu inderdaad zo, dat tijdens een octrooiverleningsprocedure de aanvraag (en daarmee de uitvinding) openbaar
wordt gemaakt. Als zodanig kan daar de maatschappij als
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geheel van proriteren: een openbaar gemaakte uitvinding
kan tot verdere, daarop voortbouwende, uitvindingen
leiden. Bovendien kan elke concurrent na af'loop van de
octrooitermijn (20 jaar) de uitvinding vrij toepassen.
Wat betrert het 'opwekken tot het doen van uitvindingent
is het interressant om een verschijnsal te noemen, dat
zich in de V.S. heert voorgedaan. De grootste octrooihouder daar is de regering. Deze nu is jarenlang van
oordeel geweest, dat ze of' geen octrooi moest aanvragen
(bv. op uitvindingen die het leger mbt. de ruimtevaart
deed) 6£ wei oetrooi aanvragen t maar dan aan iedereen,
die daarom vroeg, toestemming moest geven om daze uitvinding toe te passen: d.w.z. een niet-exclusieve
lieentie geven.
Onder het motto 'that wich is available to everyone is
of' little use to anyone' bleven deze uitvindingen vervolgens jarenlang op straat liggen: geen enkele industrie wilde kosten spenderen aan de ontwikkeling van
producten, berustend op deze vrije uitvindingen, als
daze producten, eenmaal op de markt gebracht, metaen
nagemaakt konden worden door iedere concurrent.
Tegenwoordig geef't de Amerikaanse regering wel
exclusieve licenties aan industrien. Dezen tonen nu
wel belangstelling voor overheidsuitvindingen.
Het moge duidelijk zijn, dat de wetgever bij het
noemen van deze punten het dienen van het algemeen
belang voor ogen staat. In ruil voor openbaarmaking
krijgt de uitvinder een tijdelijk monopolies de zgn.
quid pro quo theorie. Aangezien deze monopoliepositie makkelijk misbruikt zou kunnen worden, zijn
er in de octrooiwetgeving nog regelingen getrorf'en
die dit tegengaan. Zo kunnen octrooien onteigend
worden. Hierbij is vooral te denken aan defensieve
octrooien (octrooien, waarbij het niet in de
bedoeling van de houder ligt deze uitvinging toe
te passen, maar uitsluitend om concurrenten van
toepassing af te houden). Ook kunnen dwanglicenties
opgelegd worden.
Verder is het misbruik van het octrooirecht nog aan
banden gelegd door het mededingingsrecht en ook het
E.E.G.-recht m.b.t. het vrije goederenverkeer tussen
de lidstaten.
Enige kanttekeningen bij het voorgaande.
Bestaat de uitvinding uit een nieuw voortbrengsel,
dan zal het vaak zo zijn, dat deze al openbaar wordt
door het op de markt brengen op zich. Publicatie van
de uitvinding bij octrooiaanvrage voegt hier weinig
of niets aan toe. Een dergelijke publicatie zou alleen
zel:f'standige betekenis kunnen krijgen bij uitvindingen,
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die niet direct uit een op de markt gebracht product
zijn af te leiden: indien de uitvinding by. een werkwijze betre:ft of een niet-analyseerbaar product (Coca
Cola). En daar zie je dat de uitvinders vaak niet tot
octrooiering overgaan, om de publica tie te vermijden.
Men houdt de uitvinding dan voor zich als fabrieksgeheim, know-how, met de juridische bescherming, die
geheimen volgens de algemene rechtsregels genieten.
Op deze manier kunnen de concurrenten niet, via kleine
verbeteringsuitvindingen, toch toegang krijgen tot de
oorspronkelijke uitvinding. Ook kan het feitelijke
monopolie van het fabrieksgeheim vaak veel langer
duren, dan de maximaal 20-jarige bescherming die
een octrooi biedt (Coo.a Cola). Er worden dan ook veel
meer uitvindingen als fabrieksgeheim bewaard dan via
een octrooi-aanvraag openbaar gemaakt. Het zou weI
eens kunnen zijn, dat er vooral octrooi gevraagd
wordt voor uitvindingen, die toch gedoemd zijn om
openbaar te worden.
Een tweede punt is, dat octrooien moeilijk te krijgen
zijn en duur, in elk geval in Nederland, Duitsland
en bij de sinds 1978 werkzame Europese Octrooiraad.
De overheid verleent een octrooi pas na een zeer uitgebreid onderzoek op o.m. nieuwheid en uitvindershoogte. De gehele bekende technische literatuur moet
op het onderwerp worden doorgenomen en getoetst moet
worden of da uitvinding niet te zeer voor de hand ligt
om gemonopoliseerd te worden. Een aanvrager is gedurende
een aantal jaren in een administratie:f proces gewikkeld,
waarbij hij een gespecialiseerd soort advocaat moet
inschakelen (octrooigemachtigde), die ook zijn honorarium vraagt. Als alles meezit wordt pas na 4 tot 6
jaar daadwerkelijk octrooi verleend. Verder zal een
octrooiverlening, waarbij geen complicaties optreden
(oppositie door derden), toch al gauw zoln f25.000,kosten, gerekend over de hele duur van de octrooitermijn. Daarmee heeft men dan aIleen nog maar een
monopolie in ons land. Een Europese octrooi-aanvraag
is al drie keer zo duur.
Daarbij staat het op het moment van de aanvraag nog
meestal niet vast of de uitvinding commerci§el interessant zal zijn. Een betrekkelijk klein percentage van
de aanvragen haalt de eindstreep (ca. 20%) en veel van
de verleende octrooien worden i.v.m. de verschuldigde
jaartaxen niet de maximale tijd in stand gehouden.
Met name de kleinere en middelgrote industrien vragen
vaak voor hun uitvindingen geen octrooi aan. Dit zou
zeer weI een nadelige invloed kunnen hebben op de
innovatie-activiteiten van deze industrien. Bier rijst
de vraag of er (in navolging van Duitsland) niet een
lichter stelsel ingevoerd zou kunnen worden.

-
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Begin 1981 hee£t de minister van E.Z. inderdaad een
Adviescommissie 'Klein Octrooi' ingesteld, die vervolgens in dec. f81 de invoering heef't aanbevolen
van een zgn. gebruiksmodellenbescherming, een nieuwe
eenvoudige vorm van bescherming, naast de-echte
octrooibescherming. Bovendien werd over deze laatste
de aanbeveling gedaan om een onderzoek uit te voeren
naar de vraag o£ de gebruikers het systeem, waarbij
octrooien slechts verleend worden na een uitgebreid
ond~rzoek, nog weI dienstig vinden, dit mede gezien
de e££ecten van de Europese octrooien. De minister
studeert daar nu op.
Met dit laatste advies van deze adviescommissie zijn
We Weer terug bij de behandeling van de verschillende
internationale verdragen.

§ 2.3 : Internationale verdragen.
Het sluiten van deze verdragen hee£t een ware revolutie
Veroorzaakt in octrooirechtland. De Nederlandse Octrooiraad is hierdoor volgens plan aan het afsterven, getuige
onders taande grafiek-.
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Bron: Centraal Planbureau. Occasional papers no. 29
Vanaf' 1978 dictaat Sociaal Economisch Recht, T.H.E.
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Nadat het 'moederverdrag' van de industriale eigendom
(het Unieverdrag van Parijs) op allerlei andere terreinen van de industr~ eigendom al zoveel eerder ge_
volgd' was door nadere internationaliserende sub-verdragen, is dit wat betreft octrooien pas de laatste
jaren gebeurd.
1. Het Patent Cooperation Treaty (PCT).

Dit verdrag kwam op 19 juni 1970 te Washington totstand. Nederland heeft zich in 1979 bij dit verdrag
aangesloten. Er zijn ongeveer 30 1anden bij aangesloten.
Ingevolge dit verdrag is het mogelijk om in a11e
hierbij aangesloten 1anden in ~~n keer octrooi aan
te vragen. De zgn 'internationa1e aanvrage ' • In
Nederland is de Octrooiraad aangewezen om daze aanvragen in ontvangst te nemen. Verder dan een voorlopige internationale beoordeling van de aanvraag gaat
het verdrag echter niet. Bij aanvraag van het feitelijke octroo± dient men zich weer toe de nationale
(of Europese) octrooiraden te wenden.
Octrooi-aanvragen kunnen bij de Octrooiraad in het
Nederlands worden ingediend. Daarna moet echter we1
een vertaling volgen.
Allereerst wordt de aanvraag op vormvereisten gecontroleerd. Vervolgens voorziet het verdrag in een
interna tionaal n.ieuwheid'sonderzoek (door een van de
grote nationale octrooiraden of de Europese).
De aangesloten landen kunnen voor de verdere nationale
octrooiverlening dit internationaal onderzoek facultatief
of verplicht- stellen. Nederland heeft het eerste gedaan.
Bovendien voorziet het PCT nog in een (facultatieve)
internationale voorlopige beoordeling van de aanvraag.
De aanvrage en de resultaten van het nieuwheidsonderzoek worden gepubliceerd en na uiterlijk 20 maanden
(of 25 in geval van een voorlopige beoordeling) naar
de nationale ins tan ties doorgegeven.
Daarna gaat het octrooi de nationale of de Europese
weg (zgn. Euro-PCT-route).
2. Europese Octrooicoaventie I.
Het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien
werd op 5 okt. 1973 gesloten. Het is 1 juni 1978 in
werking getreden.
De aanges10ten 1anden zijn: Belgie, Duitsland, Frankrijk,
Italie, LUXemburg, Nederland, Oostenrijk, Engeland,
Zweden en Zwitserland.
De onderdanen van deze landen kunnen -i.p.v. d~ nationale
verleningsprocedures- Europees octrooi aanvragen bij
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kunnen desgewenst de nationale ins tan ties ingeschakeld
worden. De landen waarvoor het octrooi aangevraagd wordt
kunnen naar keuze samengasteld worden uit de aangasloten
landen. Het Europese Octrooibureau bes1ist over de ver1ening op basis van autonome regels, nearge1egd in het
verdrag.
Na ver1ening va1t het Europese octrooi uiteen in een
bundel nationale octrooien, die verder aan het nationa1e
recht van de aangesloten 1anden zijn onderworpen.
Wat betreft dit laatste is het zinvo~ om op te merken,
dat hierin met het verdrag van Straatsburg van 1963 a1
een vergaande harmonisering is verkregen.
Indien er in meer dan drie van de aanges10ten 1anden
1anden octrooi wordt aangevraagd, is de Europese aanvraag
goedkoper dan de som van de nationa1e aanvragen.

3. Europese· octrooiconventie II.
Dit verdrag het zgn. Gemeenschapsoctrooiverdrag is in
1975 te Luxemburg gesloten. De invoering ervan laat
echter nog steeds op zich wachten.
Het heeft ten doe1 om voor de aangesloten 1anden de
bundel nationale octrooi~ samen te smeden tot een
gemeenschapsoctrooi. Het ligt in de bedoe1ing,dat dit
octrooi aan een eenvormige wetgeving gebonden zal zijn.

4. Conc1usies.
Het zal duide1ijk zijn, dat er op het gebied van de
octrooiver1ening nog geen feite1ijke vergaande internationa1isatie he~ft plaatsgevonden.
Het PCT gaat immers maar tot een internationaal nieuwheidsonderzoek (plus eventuee1 een voor1opig~ beoordeling) •
Het octrooi verkregen bij de Europese octrooiraad
valt uiteen in een bundel nationale octrooien. Het is
echter wel gemakkelijker en goedkoper dan een octrooiaanvraag in elk van de aangesloten landen afzonderlijk.
Het verdrag gesloten bij de tweede Europese octrooiconventie is nog niet in werking getreden.

- 14 -

§ 2.4

Ma:teriel& vereisten voor octrooiverlening.

Voor het verkrijgen van een octrooi staan drie wegen
open:
- Ben PCT-aanvraag
Ben Europese aanvraag
Een nationale aanvraag
Nu is het van belang om te weten or bij elk van deze
wegen dezelrde materiele eisen gesteld worden aan de
aanvraag.
Wat deze eisen betreft lopen de criteria voor octrooieerbaarheid weinig uiteen, omdat ze allen gebaseerd zijn
op het Verdrag van Straatsburg betre~fende de eenmaking
van enige beginselen van octrooirecht van 1963.
Ook wat betrert het nieuwheidsonderzoek beschikken aIle
instanties door de internationale samenwerking over
dezelfde (potentieel) nieuwheidsschadelijke informatie.
In sommige landen, zoals Nederland, kunnen opposanten
daaraan in het stadium v66r octrooiverlening andere
nieuwheidsschadelijke informatie toevoegen, wat bij
het Europes~ Octrooibureau pas nd o~trooiverlening kane
Aangezien deze vereisten slechts zeer weinig uiteenlopen, kunnen de materiele vereisten, zoals deze in
Nederland gelden, maatgevend geacht worden voor elke
andere octrooi-aanvraag.
Uit de bepalingen van de Rijksoctrooiwet is af te leiden,
dat een octrooiaanvraag aan de volgende materiele vereisten
dient te voldoen:
1. Zij moet be trekking hebben op een uitvinding.
2. Deze uitvinding moet nieuw zijn.
3. De uitvinding moet belichaamd zijn in een
voortbrengsel of werkwijze.
4. Hiermee dient enige uitkomst verkregen te worden.
5. Deze uitkomst moet liggen op het gebied der
nijverheid.
Voor verlening van het octrooi onderzoekt de Octrooiraad of de 'uitvinding' aan deze eisen voldoet.
Na verlening van het octrooi kan een derde nog voor
de rechter de nietigheid van het octrooi inroepen.
De materiele vereisten komen dan ter beoordeling van
de rechter.
V~~r de verlening client de opposant zich met zijn bezwaar uiteraard tot de Octrooiraad te wenden.
Op de volgende pagina's is de inhoud van deze materiele
vereisten nader uitgewerkt.
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1. Uitvinding.
Hiervan is sprake als de vinding v66r de dag van indiening voor een deskundige, gegeven de stand der techniek t niet voor de hand lag. Er moet sprake zijn van
een, voor een normale deskundige op het betreffende
gebled, verrassende oplossing van het technisch probleem.
Er zijn een aantal typen uitvindingen te onderscheiden:
Een op zeker gebied der techniek bekende maatregel
wordt overgebracht naar een ander, niet verwant,
gebled der techniek.
Een combinatie-uitvinding: het samenvoegen van
afzonderlijk bekende middelen, zodanig dat het
resultaat meer is dan de som van elk middel
afzonderlijk.
Probleem-uitvindingen~ het onderkennen van een
probleem als zodanig, welk probleem als zodanig
voor de gewone vakman niet zonder meer kenbaar
was. Hiermee dient dan tevens een oplossing te
volgen.
De uitvinding dient onderscheiden te worden van de
ontdekking (= het v4nden/constateren van bepaalde eigenschappen van fenomenen van de natuur). Een ontdekking
op zich is niet octrooieerbaar, maar kan wei de grondslag voor een uitvinding vormen.
2. Nieuwheid.
De vinding mag geen deel uitmaken van de stand der
techniek. Tot de stand der techniek behoort al hetgeen
dat v66r de dag van indiening van de aanvraag door
een beschrijvin~of op enige andere wijze openbaar toegankelijk is geworden. Dit is al hetgeen dat door een
deskundige op zoek naar de oplossing v~~r het betreffende probleem redelijkerwijs nageslagen kan worden.
Tot de stand der techniek behoort ook de inhoud van
eerder ingediende ovtrooi-aanvragen (al dan niet al
openbaargemaakte nationale, Europese of PCT- aanvragen).
Ook openbaarmaking, voor de datum van aanvraag, door
de aanvrager zelf is nieuwheidsschadelijk.
Buiten beschouwing blijft: al hetgeen, binnen 6 maanden v66r de dag van aanvraag, openbaar toegankelijk
is geworden t.g.v.:
Een internationaal erkende tentoonstelling.
De tentoonstellingsprioriteit van het Unieverdrag.
Daze uitzondering is in de praktijk te verwaarlozen.
Een kennelijk misbruik t.o.v. de aanvrager. Een
zgn. onrechtmatige openbaarmaking.
Al hetgeen gebeurd is v66r deze termijn van 6 maanden
(onrechtmatig of niet) is dus nieuwheidsschadelijk.
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3. Voorbrengsel of werkwijze.
.
Onder voortbrengsel moet worden verstaan: 'het door
menselijke inwerking op de natuur voortgebrachte
tastbare voorwerp'.
Onder werkwijze: 'een wijze van menselijk handelen,
waardoor er 1n de natuur enige verandering wordt
gebracht'.
In beide definities staat centraal het begrip: 'in_
werking op de natuur'. Theorien of ideeen zijn daarmee' dus niet octrooieerbaar. Computerprogramma I s ook
niet. Deze laatsten kunnen eventueel onder de Auteurswet bescherming vinden.
Een ootrooi voor een werkwijze beschermt aIleen de
toepassing van die werkwijze. Het produot dat een
(rechtstreeks) gevolg is van deze werkwijze is daarmee niet beschermd. Kan een soortgelijk product op
een andere manier verkregen worden, dan mag dat.

4. Strekken. tot enige uitkomst.
Dit betekent, dat de vinding praktisch toepasbaar moet
zijn. Dit is niet zo'n stringente eis. Voldoende is
dat de vinding werkt. Hoe goed ze werkt, is van weinig
of geen belang.
PerpetuUm mobiles worden in Nederland trouwens niet
geaccepteerd door de Octrooiraad. Deze worden geacht
niet te werken.

5. Op het gebied der nijverheid.
Hiertoe wordt gerekend: de gehele stoffelijke voortbreAging, die van de mens afhankelijk is. Ook dit
begrip wordt nogal ruim genemen.
Sinds 1977 wordt hiertoe ook gerekend: de landbouw
(inclusief: veeteelt en visserij). Hierbij moet men
denken aan werkwijzen op het betreffende gebied.
Gewassen vallen onder het Kwekersrecht. Dierenrassen
alsmede werkwijzen van wezenlijk biologisohe aard
(m.u.v. microbiologische werkwijzen) voor de voortbrenging van planten of dieren vallen ook niet onder
het ootrooirecht.
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De procedure van Octrooiverlening.

Voor het verkrijgen van een octrooi staan de aanvrager
drie wegen opens de nationale, Europese en PCT route.
In deze paragraaf zullen de Nederlandse en de Europese
octrooi-aanvraag worden behandeld.
Wat betreft de PCT-aanvraag, wordt hier volstaan met
hat vermelden van het bestaan van deze mogelijkheid.
Nu is het niet zo, dat deze mogelijkheid Minder belangrijk is dan de andere. Hiermee is het namelijk mogelijk
om in meerdere landen (ca. )0 stuks) tegelijk octrooi
aan te vragen. Dit is dus een snelle en goedkope
mogelijkheid to~ octrooi-aanvraag. Deze weg beperkt
zich echter tot een (internationaal) nieuwheidsonderzoek en een voorlopige beoordeling. Daarna gaat de
aanvraag weer de natio.ale of Europese· route.
De landen, die aangesloten zijn bij dit verdrag zijn
genoemd in de inlichtingennota van de Nederlands~
Octrooiraad. Deze nota is opgenomen als bijlage.
§ 2.5.1 : Nederlands&

octrooi-aanvra~en

Voor de behandeling van octrooi-aangelegenbeden is
de Octrooiraad ingesteld. Deze raad maakt deel uit van
het bureau voor de Industri§le Eigendom.
De leden van deze Raad zijn voornamelijk technici en
juristen, die benoemd en ontslagen worden door de Kroon.
De Raad is verdeeld in een centrale afdel{ng, een
aanvraagafdeling en een afdeling van beroep.
De taak van de Raad is een rechtsprekende: zij omvat
de beoordeling van en de beslissing over gepretendeerde
rechten.
Verder vervult de Raad nog a.dere taken zoals: het
bijhouden van het octrooiregister, verstrekken van
verklaringen van voorgebruik, de verlening van ,dwanglicenties e.d.
Tijdens octrooiverlening kunnen derden oppositie aantekenen bij de Octrooiraad.
Na de verlening worden aIle geschillen inzake octrooien
berecht door de gewone rechter.
Een octrooi-aanvraag dient allereerst aan enige formele
vereisten te voldoen t.w.:
De indiening bij de Octrooiraad dient gepaard te
gaan met betaling van de indieningstax.
Uit de aanvraag moet blijken van wie ze afkomstig
is: naam, woonplaats, ondertekening (ook van de
octrooigemachtigde).

-
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Er moet blijken waarvoor octrooi wordt aangevraagd. Samen met de aanvraag dient een beschrijving van de 'uitvinding' ingediend te worden.
Deze dient te bestaan uit drie delen:
- de titel.
- de eigenlijke beschrijving
- de conclusies (nauwkeurige beschrijving van
datgene, waarvoor octrooi wordt aangevraagd).
De beschrijving dient zodanig te zijn, dat hiermee
voor een deskundige de uitvinding te begrijpen is.
Deze deskundige moet aan de hand van de beschrijving
in staat zijn om de werkwijze toe te passen of het
voortbrengsel te vervaardigen. De beschrijving dient
eventueel vergezeld te gaan van enige tekeningen.
Verder dient in de beschrijving het nieuwe ten opzichte van 'de stand van de techniek' afgebakend te
worden.
De term conclusies is hier enigszins misleidend. De
termen 'Anspruch' in het Duits en 'Claims' in het
Engels geven beter weer, wat er bedoeld wordt.
Hier worden daze vereisten niet verder uitgediept.
Details mbt. het bovenstaande zijn te vinden in
de Inlichtingennota van de Octrooiraad (zie Appendix).
De procedure van verlening.
Deze procedure is te scheiden in vier delen t.w.:
1. Indiening van en ter inzage legging van de aanvraag.
2. Het nieuwheidsonderzoek.
3. Hat verzoek tot het nemen van een beslissing omtrent
octrooiverlening. Hierop volgt een tweede, volledig
vooronderzoek. Dit eindigt met een besluit tot
openbaarmaking (= oude term, bedoeld wordt hier een
beslissing over octrooieerb~arheid).
4. Een periode, die volgt op openbaarmaking. Dit geeft
derden de mogelijkheid de beslissing aan te vechten.
Hierna volgt de weigering of de verlening van de
openbaargemaakte aanvrage.
Deze delen volgen op elkaar volgens het 'stelsel van
het ~itgesteld vooronderzoek'. Dit houdt in dat ze
niet automatisch op elkaar volgen. Voorafgaande aan
elk van de eerste drie delen dient een verzoek te komen
van de aanvrager. Van aIle ingediende aanvragen haalt
slechts ca. 20 % de eindstreep. Het begin van elk
onderzoek kan door de aanvrager worden uitgesteld tot
7 jaar na datum van indiening van de aanvraag.
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1. De aanvrager dient een octrooi-aanvraag in. Deze
aanvraag wordt door de centrale afdeling van de Octrooiraad op vormvereisten gecontroleerd: zie inlichtingennota. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk na verloop
van 18 maanden vanaf de aanvraagdatum (of de voorrangsdatum in geval van Unieprioriteit) de aanvraag op het
bureau van de Octrooiraad ter inzage gelegd (het zgn.
Igroentje l ) . Van het feit dat er een oetrooi is aangevraagd word! kennis gegeven in het blad 'De Industriale
Eigendom'. Daarmee is de aanvraag openbaar gem~akt.
Deze 18 maanden worden altijd aangehouden, tenzij de
aanvrager om een eerdere terinzagelegging (TIL) verzoekt of tenzij de aanvraag eerder ingetrokken wordt.
Deze eerdere terinzagelegging (TIL) kan van belang
zijn, omdat vanaf dat moment al bepaalde rechten
beginnen te lopen, waarmee later (na verkrijgen van
het octrooi) een concurrent aangepakt kan worden.
2. Hierna volgt de periode, waarin de Octrooiraad een
nieuwheidsonderzoek instelt. Dit gebeurt op verzoek.
Bij dit verzoek dient weer een taxe betaald te worden.
Het verzoek daartoe kan a£komstig zijn van ae aanvrager
of van een derde (i.h.a. een concurrent, die wil weten
waar hij aan toe is). In de praktijk wordt een dergelijk verzoek pas ingediend, indien de aanvraag een
concurrentiepUht tussen aanvrager en een derde raakt.
Dit nieuwheidsonderzoek is een summier vooronderzoek
naar bezwaren tegen de verlening van het oetrooi.
De aanvrager kan dit verzoek ook meteen bij indiening
van de aanvraag doen. Het gevolg is, dat dan de aanvraag
ook meteen ter inzage wordt gelegd.
Na di t onderzoek wordt de aanvrager (en de eventuee'l
derde-verzoeker) meegedeeld 6f, en zo ja, welke bezwaren er gerezen zijn tegen octrooiverlening.
Met dit resultaat kunnen deze{n) beslissen over verdere
stappen op weg naar octrooiverlening.

3. Het derde stadium is 'het verzoek tot beslissing
omtrent verlening van het octrooi' (het VBO).
Dit dient binnen 7 jaar na aanvraag-datum van het octrooi te worden gedaan, op straffe van verval.
Hiervoor dient echter wel eerst het nieuwheidsonderzoek afgerond te zijn. Is dit nog niet afgesloten, dan
wordt deze termijn verlengd tot na verloop van 4 maanden, na publicatie in de Industriale Eigendom, dat het
nieuwheidsrapport is verschenen. Hiermee zal het
duidelijk zijn, dat ook het verzoek tot het nieuwheidsonderzoek binnen 7 jaar gedaan moet worden.
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Indien een octrooi vervallen is, ~ordt dit ook in de
Industriele Eigendom gepubliceerd. Dit gebeurt bv. na
het verstrijken van de termijn van 7 jaar of indien
de verschuldigde jaartaxen (vanaf het tw~ede jaar na
aanvraag) niet zijn betaald.
In deze fase van de oe'trooiverlening stelt de Octrooiraad een volledig onderzoek in (tweede vooronderzoek).
Een lid van de octrooiraad onderzoekt de aanvraag en
treedt zonodig in contact me~ de aanvrager om eventuele
gerezen bezwaren te ondervangen door middel van aanvullingen en/of' afzwakkingen. De zaak wordt dan in
handen gelegd van de aanvraagafdeling, die de beslissing
neemt. Deze beslissing heet 'de beslissing over al dan
niet openbaarmaking'. Dit is een nogal verwarrende
term, die nog uit vroeger tijden stamt. Met deze term
wordt nu een beslissing over octrooiaerbaarheid bedoeld.
Als de aanvraagafdeling negatief beslist is er nog
beroep mogelijk bij de afdeling van beroep van de
Octrooiraad. Beslist deze laatste ook negatief, dan
staat de aanvrager verder geen enkel rechtsmiddel
meer open. De beslissing van de aanvraagafdeling (of
de afdeling van beroep) wordt vervolgens gepubliceerd
in de Industriale Eigendom.

4. Indien de aanvraagafdeling positief heeft beslist,
kan er nog maar een ding mislopena namelijk een bezwaar
van derden. Komt er na 4 maanden na publicatie in de
Industriale Eigendom nog geen bezwaar van derden - en
dat is zelden het geval - dan wordt het octrooi automatisch verleend.
Komt er wel een bezwaar binnen, dan volgt opnieuw een
behandeling door de aanvraagafdeling en eventueel de
afdeling van beroep, die uiteindelijk, na een nieuw
onderzoek, beslissen.
De verlening van het octrooi wordt gepubliceerd in de
Industriale Eigendom, het octreoi wordt ingeschreven
in het octrooiregister en een afdruk van de uiteindelijke tekst van het octrooi wordt beschikbaar gesteld.
Aan de rechthebbende wordt het octrooibewijs verstrekt.

§ 2.5.2 : Europese octrooi- aanvragen.

De procedure biJ een Europese Octrooi-aanvrage verschilt
in het algemeen niet wezenlijk van de hiervoor beschre~
ven Nederlandse procedure.
Europese octrooi-aanvragen vanuit Nederland dienen gedaan te worden bij het Europese Octrooibureau. Dit
bureau heeft echter een afdeling te Rijswijk in hetzelfde gebouw als de Nederlandse Octrooiraad.
Een inlichtingen-brochure betreffende Europese octrooien
is als bijlage opgenomen.

-

21 -

Europese aanvragen dienen in een van de drie officiale
talen (Duits, Frans en Engels) gedaan te worden. De
gekozen taal is dan de tprocestaal', waarin de verdere
procedure wordt gevoerd.
Aangesloten landen, die aangewezen zijn in de aanvraag,
kunnen nog een vertaling van het octrooi in de nationale
taal eisen. Nederland doet dat ook.
Ten opzichte van de Nederlands~ procedure zijn er m.b.t.
de Europese aanvraag twee belangrijke verschillen aan
te wijzen:
1. Voor de aanvrager bestaat niet de mogelijkheid om
het nieuwheidsonderzoek en de beslissing over octrooiaerbaarheid uit te stellen.
Er heert echter weI publicatie na 18 maanden plaats
en de beslissing omtrent octrooieerbaarheid gebeurt
niet automatisch. Overeenkomstig de Nederlandse
procedure dient deze aangevraagd te worden (echter
wel op tijd). Daarbij dient een taxe betaald te
worden.
2. Oppositie van darden is tijdens de verleningsprocedure niet mogelijk. Dit is pas mogelijk na de
octrooiverlening. Dit heart het nadeel voor de
aanvrager van Minder rechtszekerheid. Voor derden
heeft dit het nadesl, dat ze het octrooi pas kunnen
aanvech~en, als Ze de uitvinding niet (maer) mogen
toepassen. Voar deze oppositie na octrooiverlening
staat slechts een beperkte periode open: 9 maanden.
Bezwaar dient ingedient te worden bij de Europese
Octrooiraad. Bij erkenn~g wordt het octrooi in alle
landen vernietigd. Na daze oppositie-periode kan het
octrooi alleen nog voor de betre££ende nationale
rechtbanken aangevochten worden. Er kan dan eventueel een nietigverklaring per land volgen.
Een derde verschil voor Nederland is nog dat het
Europese octrooi niet geldig is op de Nederlands~
Antillen.
Na verkrijgen van een Europees octrooi valt dit in
evenzoveel nationale octrooien als aangevraagd uiteen.
In Nederland dient er dan nog het een en ander
geregeld te worden (bv. het verzorgen van sen vertaling
in het Nederlands)~
Het is niet mogelijk (behoudeRs snkele uitzonderingen)
om een Europese oCtrooi -aanvraa~ naderhand om te zetten in een Nationale. Andersom kan wel.
Het is mogelijk om zowel een Nederlands al~ een Europees octrooi aan te vragen. Indien by. ook bescherming
op de Antillen gewenst is. Worden ze echter beide verleend, dan vervalt het Nederlandse octrooi binnen Nederland. De wetgeving staat geen dubbelle bescherming toe.
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§ 2.6 : Wie er reeht heeft op oetrooi.

Artikel 6 van de Rijksoetrooiwet bepaalt: Onverminderd
de artikelen 9,10,11 wordt de aanvrager als uitvinder
besehouwd. Hiermee wordt dus in beginsel de aanvrager
besc:houwd als uitvinder. De wet maakt hierop wel een
aantal uitzonderingen (art. 9 tim 11):
Wanneer de aanvrager de inhoud: van zijn aanvrage
op onreehtmatige wijze ~zonder toestemming) heeft
ontleend aan de kennis van iemand anders, dan behoudt degene aan wie· deze kennis ontleend is zijn
aanspraken op oetrooi. Artikel 9.
Wanneer de aanvrager werknemer is en hij een uitvinding heef't: gedaan, di& ligt op het gebied waarin
hij werkzaam is en deze werkzaamheid gericht is op
het doen van uitvindingen, dan is de w&rkgever
degene die aanspraak heeft op het oetraoi. Aldus
de inhoud van art. 10 lid 1.
Onder bepaalde omstandigheden kan de werkgever verpIieht zijn aan de' werknemer een vergoeding ui t
te keren voor het gemis aan oetrooi. Beid~ partijen kunnen de Oetrooiraad (of' een reehter) verzoeken de hoogte van dit bedrag vast te stellen.
Dit reeht op een vergoeding is vastgelegd in art.
10 lid 2 van de Rijksoetrooiwet. De exeeptie, dat
de uitvinding moet liggen op het gebied f waarop
de werknemer werkzaam is, wordt in dit deel van
art. 10 nergens gemaakt. Het is dus aan te bevelen
om de werkgever een vrijwaringsbewijs te laten
tekenen, indien men als werknemer op vat voor g~
bied' dan ook in zijn vrije tijd aan een oetrooieerbaar voortbrengsel of werkwijze werkt.
~{anneer het voortbrengsel of werkwijze is ui tgevonden door verscheidene per&onen, die volgens
af'spraak hebben samengewerkt, dan hebben zij gezamelijk aanspraak op oetrooi.
Wanneer er meerdere aanvragers voor dezelfde uitvinding
zijn, hee~t degene, die het eerst het oetrooi indiende,
reeht op oetrooi. Behalve bovenstaande uitzonderingen,
zijn er nog twee mogelijkheden, waarbij de wet voorrang
geef'1; aan iemand' anders boven de eerste aanvrager.
Deze zijn:
Unieprioriteit. De Oetrooiwet bepaalt: hij, die in
een der landen, die zijn toegetreden tot het lTnieverdrag van Parijs, oetrooi hee·ft aangevraagd, he6'ft
gedurende 12 maanden na de dag van die aanvraag een
voorrangsreeht in Nederland. Hierop moet dan eehter
wel nadrukkelijk beroep op worden gedaan.
Af'splitsingsprioriteit. De Oetrooiwet stelt, dat
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betrekking mag hebben. Nu kan het voorkomen, dat
een aanvraag om oetrooi per ongeluk meerdere uitvindingen betreft. Dan kan de aanvrager, of op eigen
initiatief of nadat de Oetrooiraad heeft beslist,
dat de aanvraag in strijd is met daze regel, zijn
al eerder ingediende aanvraag splitsen. Dit doet
hij door een of meerdere afzonderlijke aanvragen
in te dienen. Deze aanvragen worden dan geacht te
zijn ingediend op de dag van de oorspronkelijke
aanvraag.

§ 2.7 : Inhoud en omvang van het octrooirecht.
Volgens de octrooiwet heeft de octrooihouder de exclusieve bevoegdheid om:
Het geoctrooiaerde voortbrengsel in of voor z1Jn
bedrijf te vervaardigen, gebruiken, in het verkeer
te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af
te leveren of anderszins te verhandelen, of voor
een ander aan te bieden of in voorraad te hebben.
- De geoetrooi3erde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen. Wat betreft de voortbrQngs~
len, die met deze werkwijze verkregen zijn, geldt
hetzelfde als onder het bovenstaande punt.
Hierbij kunnen echter enkele kanttekeningen worden
gezet:
1. De

~rkregen rechten hebben slechts een territoriale
werking. Daarbij is het echter weI zo, dat deze regel ondergeschikt is aan internationale afspraken.
Te noemen in dit verband is by. het EEG-mededingingsreeht.
2. De Uitputtingsregel.
Eenmaal rechtmatig in het verkeer gebraeht, is het
recht van de oetrooihouder uitgeput. Tegen een verdere verhandeling, gebruik, e.d. kan hij zich niet
meer verzetten. Het voortbrengsel is rechtmatig in
het verkeer gebracht indien dit is gebeurd door:

De octrooihouder zelf.
Door een lieentiehouder.
Door een voorgebruiker.
Voordat het oetrooi zijn werking deed
gelden. D.w.z. voor de 'openbaarmaking'.
Uit de territoriale werking aIleen zou men nog kunnen
eoncluderen, dat het voor een Nederlandse octrooihouder
mogelijk is om de verhandeling van producten, die onder
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z1Jn octrooi va11en en die in by. Duitsland op de markt
zijn gebracht. in Nederland te verbieden, ook a1 heeft
hij deze producten zelf (of met zijn toestemming door
een licentiehouder) in Duits1and in het verkeer gebracht.
Het EEG-mededingingsrecht nu stelt, dat het recht van
de octrooihouder is uitgeput. indien het voortbrengsel
rechtmatig in het verkeer is gebracht in welke lidstaat
dan ook. Hiermee geldt de uitputtingsregel binnen de
EEG ale geheel.

3. De (technische) beschermingsomvang van het octrooi.
De beschermingsomvang (de afbakening van hetgeen, vat
weI en hetgeen, wat niet meer door het octrooi
wordt beschermd) is in bijna e1ke inbreukprocedure
aan de orde. Slechts zelden za1 de inbreukmaker
precies dat gedaan hebben, vat volgens de letter
van het octrooi aan de houder is voorbehouden.
De jurisprudentie op dit gebied (= de rechtsopvat~
ting, gehu1digt door de (hoogste) rechtscol1eges)
laat zien, dat het niet op de letterlijke tekst
van het octrooischrift aankomt, maar op het wezen
van de geoctrooieerde uitvinding ofwel de uitvindersgedachte. Men zou kunnen zeggen, dat de Octrooiraad bij de verleningsprocedure werkt naar de
letter van de wet, en de rechtbank in een inbreukprocedure (na ver1ening) naar het wezen van de wet.
Dit houdt in, dat de feite1ijke beschermingsomvang
aanmerkelijk rujmer is, dan neergelegd is in het
octrooischrift. Zo kan zich een octrooi zelfs uitstrekken over andere toepassingen van dezelfde
uitvindersgedachte, ook al had de uitvinder deze
ze1f nog niet voorzien.

4. Het recht van voorgebruik.
Het kan voorkomen. dat twee personen onafhankelijk
van elkaar tot dezelfde uitvinding komen, en dat
slechts een van hen daadwerkelijk overgaat tot de
aanvraag van een octrooi. De ander houdt de uitvinding voor zich als 'know-howl of vindt een
octrooi te duur of iets dergelijks. Indien het
octrooi wordt verleend, dan kan deze tweede altijd
aanspraak maken op het recht van voorgebruik.
Hij dient dan echter weI te bewijzen, dat hij a1
gebruik maakte van (of aan begin heeft gemaakt tot
het gebruik) de uitvinding op het moment, dat
de ander er octrooi voor aanvroeg. Dit bewijs kan
zijn een optekening door een notaris of een
verklaring van voorgebruik, die bij de Octrooiraad
te verkrijgen is.
De voorgebruiker heeft geen exclusief recht, doch
slechts een exceptie (afweermiddel) t.o.v. de
octrooihouder. Hij kan dus ze1£ tegen derden geen
recht op de uitvinding geldend maken.
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voorgebruiker gebonden. Het kan dus alleen met dat
bedrijf worden overgedragen.
Ook de houder te goeder trouw van een (nadien)
nietigverklaard octrooi of van een (nadien) opgeeist
octrooi krijgt de positie van v-oorgebruiker.

§ 2.7.1 : Handhaving van het octrooirecht.
Tijdens de octrooiverleningsprocedure wordt na verloop
van 18 maanden de aanvraag ter inzage gelegd. Het spreakt
daarbij vanzelf, dat derden, die vanaf dat moment toegang hebben tot de vinding, deze niet straffeloos mogen
toepassen to~ aan het moment van verlening.
Niet aIleen de octrooi-houders, maar ook de octrooiaanvragers staan bepaalde rechtamiddelen ter beschikking bij misbruik t.o.v. het (aangevraagde) octrooi.
Bij de bespreking van deze rechtsmiddelen wordt er dan
ook onderscheid gemaakt tussen deze personen:
1. Rechtsmiddelen van de

octrooi-aanvrager.

Een octrooi-aanvrager heeft bij misbruik tijdens de
verleningsprocedure t.o.v. het door hem aangevraagde
octrooi rechten op bepaalde vergoedingen. Daze rechten
kan hij pas geldend maken, nadat hij het octrooi daadwerkelijk heeft verkregen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen twee periodes:
Voor al hetgeen gebeurd is in-de periode tussen
terinzagelegging en 'openbaarmaking f heeft de
octrooihouder recht op een redeIijke vergoeding.
Hiervoor is weI vereist, dat de aanvrager aan de
derde een zgn. desbewustheidsexploit heeft uitgebracht. De vergoedingsperiode begint dan te Iopen
dertig dagen na het uitbrengen van dit exploit.
Hiermee is het belang van de mogelijkheid van een
(op aanvraag) vervroegde terinzagelegging duideIijk
geworden.
Voor a1 hetgeen is gebeurd in de periode tussen
'openbaarmaking' en de daadwerkeIijke verlening
van het octrooi, heaft de octrooihouder recht
op een volledige schadevergoeding, of afdracht
van de winst die de derde met de uitvinding gemaakt heeft. Ook hier geldt wat betreft desbewustheidsexploit en vergoedingsperiode hetzel£de
als in bovenstaande.
Het uitbrengen van een desbewustheidsexploit is in
beide gevaIIen assentiee,l: hoe kan de derde immers
weten, dat hij een strafbaar feit hee£t gepIeegd,
indien hij daar niet op attent is gemaakt.
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Vaak is het zo, dat het zenden (of alleen al het
dreigen met) van een desbewustheidsexploit in de
praktijk al tot gevolg heeft, dat de derde de handelingen stopzet, ofwel beide partijen tot een, voor
beide aanvaardbare, regeling komen.
2. Rechtsmiddelen van de octrooi-houder.
De octrooihoudgr kan zijn octrooi handhaven jegens
iedereen die, zonder daartoe gerechtigd te zijn,
handelingen verricht, die alleen aan de octrooihouder
zijn voorbehouden.
Hiertoe staan de houder een aantal rechtsmiddelen open:
De verbodsactie.
De octrooih~uder spant een kort geding aan en eist
op stra£fe van In dwangsom een stopzetting van de
inbreuk op zijn octrooi.
De onrechtmatigverklaring.
De octrooihouder vordert, dat de handelswijze van
de derde onrechtmatig wordt verklaard. V~~r toewijzing daarvan is alleen maar nodig, dat de inbreuk
op het octrooirecht vast komt te staan.
Schadevergoedingsactie.
Wil dit lukken, dan dient de octrooihouder bij de
derde een desbewuste inbrauk aan te tonen. Vandaar
het desbewustheidsexploit in het voorgaande. Kennis
van het bestaan en inhoud van het octrooi is daartoe niet voldoende. De inbreukmaker moet ook hebben
geweten, dat hij handelde in strijd met het octrooi.
Zonder een uitgebracht desbewustheidsexploit is
dit door de octrooihouder practisch niet te bewijzen.
Winsta£gifte.
In plaats van een schadevergoeding kan de octrooihouder vorderen, dat de inbreukmaker veroordeeld
wordt tot het afdragen van de door de inbreuk genoten winst. Ook hier dient een desbewuste inbreuk
aangetoond te worden.
Verder zijn er nog allerlei andere vormen van schadevergoeding: zoals publica tie van het vonnis in de
daarvoor in aanmerking komende {vak)bladen, afgifte
van afnemerslijsten, terugnemen van inbreukmakende
producten e.d.
Het opzettelijk inbreuk maken op een octrooi is een
misdrijf. Het is strafbaar met een geldboete of een
gevangenisstra£ van maximaal J maanden.
Een knelpunt daarbij is, dat de opzettelijkheid door
de eiser bewezen dient te worden.
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§ 2.7.2 : Octrooirecht en

EEG-mededingingsrec~t.

Octrooirecht geeft de rechthebbende een wettelijk beschermt monopolie, dat territoriaal begrenst is: d.w.z.
de rechten gelden alleen maar in het land, dat ze heeft
verleend.
Nu beoogt de EEG een volledig vrij verkeer van goederen
binnen de gemeenschappelijke markt. Het recht van de
EEG heeft dan ook o.m. tot doel om alle economische
grenzen tussen de lidstaten te laten verdwijnen.
Nu kunnen er op twee manieren spanningen ontstaan
tussen het EEG-recht en het (nationale) octrooirecht.
Indien de eigendomsrechten onderwerp zijn van
ondernemers-overeenkomsten. Zie hiervoor onder
het hoof·stuk 'Licenties' de betreffende paragraaf.
De uitoe£ening van de verkregen rechten op zich
kan in strijd zijn met het EEG-recht.
Op dit laatste punt zal hier ingegaan worden.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake, indien een octrooihouder zijn recht gebruikt om de import uit andere
lidstaten te weren.
Daze problematiek heeft sinds 1966 geleidt tot een
aantal belangrijke arresten van het Europese Hof" van'
Justitie. Op basis van deze rechtzaken kan men concluderen tot het bestaan van de onderstaande jurisprudentie.
De rechthebbende in een lidstaat kan niet verbieden,
dat een onder zijn octrooi val.l.end product, dat in'
een andere lidstaat in het verkeer is gebracht, van
daaruitr verder in de betreffende lidstaat in het verkeer wordt gebracht (geimporteerd), indiendit in het
verkeer brengen in die andere lidstaat is gebeurd
door:
De rechthebbende zelf.
Een ander, maar met toestemming van de rechthebbende:
ingeval van een licentie.
Een ander, die tot de rechthebbende in het land van
import in een concernverhouding staat.
Door een andere rechthebbende indien de rechten
een gemeenschappelijke oorsprong hebben (bv. indien
deze rechten berusten op een licentie).
Er is slechts een verbod mogelijk, indien dit" op de
markt brangen in de andere lidstaat is gabeurd door
een andere rachthebbenda (bv. indian in de betreffende
tweede lids taa t di t produc t niet te oc trooi§ren val. t )',
mits ar tussen be ide partijen geen concernverhouding'
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bestaat, de rechten gaen gemeenschappelijke oorsprong
hebben, er geen ondernemingsa£spraken bestaan, die
het vrije verkeer tU5sen de lidstaten in het gedrang
brengen, en de uitoefenin~ van het eigendomsrecht geen
willekeurige discriminatie of verkapte beperking van
de handel tussen de lidstaten vormt.
Hiermee zal het wel duidelijk zijn, dat bij de naleving
van het EEG-mededingingsrecht het octrooirecht principieel niet ontzien wordt.

§ 2.7.3 : Overdracht van het octrooi.
Het octrooirecht kan worden overgedragen (varkocht) aan
een ander. Dit dient dan te gebeuren door middel van
een akta.
De nieuwe octrooihoudar mag dan alle rechten uitoefenen
die aan het octrooi zijn verbonden. Hij kan zijn rechten
echter pas tegen derden handhaven, als de akte tot
overdracht in het octrooiregister van de Octrooiraad
is ingeschreven, of ala de derde van de overdracht op
de hoogte is gebracht (anders dan door inschrijving
in het octrooiregister).
§ 2~7.4 : Onteigening van een octrooi.
Indien een octrooihouder de verkregen monopoliepositie
dUsdanig gebruikt (misbruikt), dat hierdoor aan het
algemeen belang schade wordt toegebracht, dan staan
de staat een aantal mogelijkheden open om dit tegen
te gaan. Te noemen zijn hier: het opleggen van een
dwanglicentie aan de octrooihouder en ook het onteigenen
van het octrooi. Dwanglicenties worden in het volgende
hoodstuk behandeld. Wat betre£t de ontei~ening van het
octrooi, wordt hier volstaan met het noe.en van de
mogelijkheid. Dit komt practisch niet voor.

- 29 -

Hoof'dstuk

§ :3.1

:

J.

Licenties.

Vrijwi~.~ige

~icenties.

Het ver~enen van licenties is een van de be~angrijkste
manieren om een octrooi te exp~oiteren. De octrooihouder en de ~icentienemer hebben een overeenkomst
gesloten, waarmee' de ~ic~ntienemer wordt bevoegd om,
tegen beta~ingt a~le handelingen te verrichten, die
anders slechta aan de octrooihouder zouden zijn voorbehouden op grond van zijn octrooi.
Een licentie-overeenkomst kan naar duur worden beperkt.
Er kan een overeenkomst ges~oten worden voor een kortere tijd, dan de gehele duur van het octrooi.
Ook komt het vaak voor, dat de licentie niet wordt verleend voor de gehele beschermingsomvang van het octrooi,
maar slechts voor een of meer uitvoeringsvormen.
Een licentie-overeenkomst kan men laten inschrijven in
de registers van de Octrooiraad. Hiervoor dienen echter
we~ taxenhetaald te worden. Ook is een dergel-ijke inschijving niet pers' nodig.
Tenzij anders oVereengekomen,bepaalt de Octrooiwet, dat
een licentie slechts met het bedrijf op anderen kan
overgaan.
Een octrooihouder kan een exclusieve licentie verlenen.
Dit wil zeggen, dat de octrooihouder zich verplicht
om wat betreft het onderwerp van de lice.tie aan niemand anders nog een licentie te verlenen.
Ook kan hij een niet-exclusieve licentie verlenen. In
dat gevel kunnen anderen ook nog een gelijke licentiebevoegdheid verkrijgen.
Verlening gebeurt vaak tegen een belonlng in de vorm
van royalties (=een bedrag ineens of een jaarlijks
bedrag, dat op een bepaa~de grondslag tot stand komt)
of tegen een andere licentie (rui~en: cross-licence).
Het zal duidelijk zijn, dat er zich bij deze overeenkomst een (praktisch oneindig) aantal verschillende'
mogelijkbeden (af'spraken) kunnen voordoen. De overeenkomst is immers het gevo~g van langdurige en uitgebreide onderhandelingen tussen 'koper' en 'verkoper'.
Het zal ook meteen duide~ijk zijn, dat een aantal
van deze mogelijke afspraken strijdig zu~len zijn met
het EEG-mededingingsrecht. Dit recht legt dan ook aan
licentie-overeenkomsten binnen de ~idstaten een
aantal beperkingen OPe Dit wordt in een volgende paragraaf behandeld.

- 30 -

§ 3.2 : Licenties en 'know-how'.
Know-how als zodanig is niet door de wet beschermd.
Indien een ander op eigen kracht tot hetzelfde resultaat komt, kan de eerste bezitter van d.e-ze know-how
daar niets tegen ondernemen.
Iets anders is het, indian deze know-how op onrechtmatige wijze verkregen is. Indien de oorspronkelijke
bezitter van deze know-how kan bewijzen, dat de ander
deze d.m.v. een onrechtmatige daad aan hem heef~
ontleend, dan kan hij via een rechtsprocedure trachten
de hem toegebrachte' schade vergoed te krijgen van
de andere Verder kent onze strafwetgeving een sanctie
op het overtreden van een geheimhoudingsverplichting,
voortvloeiend uit een (al dan niet) voormalige arbeidsrechtelijke verhouding.
Aangezien know-how niet wettelijk bescherma kan worden,
kan men strikt genomen ook niet spreken van een licentie op know-how. Dit is echter het gangbare spraakgebruik. Ook hoort men vaak de termen: 'know.-how-transfer'
of 'technology-transfer'.
Ondanks dat hierop (behalve geheimhouding dan) geen
bescherming rust, zijn er gigantische know-how-informatiestromen en geldbedragen mee gemoeid.
Bij elke licentie in de goede zin van het woord (octrooi)
gaan er in de practijk hiermee samen een hele rits
aan technische snufjes (know-how) over de toonbank,
zonder welke de licentie weinig of niets waard is.
Dan is er nog niet eens gesproken over de licentiering
van know-how op zich, zonder dat er een octrooi in het
geding komt.

§ 3.3 :

Dwanglicenties.

Indien hierdoor het algemeen belang gediend is, heeft
de overheid de mogelijkheid om een octrooihouder te
verplichten een licentie te verlenen. Deze oplegging
van dwanglicenties is mogelijk op drie manieren:
Op grond van a£hankelijkheid.
Een octrooihouder kan altijd verplicht worden een
licentie te verlenen, indien dit noodzakelijk is
voor de (technische) toepasbaarheid van een later
geoctrooieerde uitvinding. Bv. in geval van een
verbeteringsuitvinding. Andersom is dan ook de
verkrijger van de dwanglicen~t{e verplicht om een
licentie te verlenen aan de houder van het andere
octrooi. Afhankelijke lice.nties worden dus verstrekt op basis van wederkerigheid. Bij weigering
gebeu~t de licentieverlening door de Octrooiraad.
Op grond van het algemeen belang.
Hierbij kan men denken aan zaken als de vestiging
van of ontwikkeling van de industrie, de volksgezondheid (bv. geneesmiddelen), gedwongen licenties
voor de staat voor defensie e.d.
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Op grond van niet-exploitatie.
Indien noch de octrooihouder, noch iemand anders
gebruik maakt van het octrooi, binnen drie jaar
na octrooiverlening, dan kan de octrooihouder
gedwongen worden een licentie te verlenen aan
iemand, die de uitvinding weI in de nijverheid wil
toepassen.
In geval van een dwanglicentie heeft de octrooihouder
recht op een redelijke vergoeding. Worden be ide partijen het over de hoogte van deze vergoeding niet eens,
dan kunnen zij de bepaling ervan aan de Octrooiraad
opdragen. Ook kunnen zij hiervoor een rechter inschakelen.

§ 3.4 : Licenties en EEG-mededingingsrecht.
Artikel 8S,lid 1, van het EEG-verdrag verbiedt, kort
samengevat, alle ondernemersafspraken, die de handel
tussen de lidstaten ongunstig kunnen beinvloeden en
waardoor de mededinging tussen lidstaten wordt beperkt,
verhinderd of vervalst.
Hiermee zal het duidelijk zijn t dat bepalingen in
licentie-overeenkomsten al snel geacht kunnen worden
te vallen onder dit artikel.
Tot voor kort (1982) ging de Europese' Commissie, die'
waakt over de naleving van het EEG-verdrag, er bij
voorbaat van uit dat een exclusieve licentie p.r
definitie de mededint:ing beperkt. Het Hof va'tl Justitie van de EEG oordeelt daarover echter genuanceer'der: als een licentienemer zonder exclusieviteit
rede-lijkerwijs niet geacht kan worden het investeringsrisico te nemen, dan kan exclusieviteit juist
ooneurrentiebevorderend werken.
Verder moet de beperking van de handel tussen de
lidstaten merkbaar, Eijn, wil art. 85 van toepassing
zijn: bagatellen blijven buiten beschouwing.
De beperking van de mededinging kan o.a. bestaan
uit; - het rechtstreeks of zijdelings bepalen
van aan- of verkoopprijzen in de licentieovereenkomst.
het beperken of controleren van de productie,
de afzet, de technische ontwikkeling of de
investeringen.
het verde len van markten.
In hetzelfde artikel, lid 3, worden een aantal ontheffingen voor het eerste lid geformuleerd.
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Deze

ontheff~ngen

zijn:

De overeenkomst moet bijdrageh tot verbeter~ng van
de productie of van de distributie van de goederen,
of tot verbetering van de techn~sche of economische
vooruitgang.
Een 'bill~jk' aandeel van de h~eruit voortvloeiende
voordelen moet ten goede komen van de gebru~kers,
consumenten.
De overeenkomst mag de ondernemingen geen beperk~ngen opleggen, d~e voor het bere~ken van deze
doelstell~ngen gemist kunnen worden.
De overeenkomst mag n~et de mogelijkheid geven voor
een wezenl~jk deel van de betrokken producten de
meded~ng~g u~t te schakelen.
De eerate twee punten h~erin vormen ook een grondslag
voor het octroo~recht, nl.: innovat~e en algemeen
belang.
Punten :3 en 4 z~jn negatieve formuleringen voor een
grond, waarop ontheff~ng mogel~jk ~s.
Punt drie by. geeft aanleid~ng om te beoordelen of de
exclusi~teit van de licentie werkel~jk nod~g is.
Dit laatste vooral i.v.m. noodzakelijke investeringen.
Ook punt vier d~ent omgedraaid te worden: ind~en
door de overeenkomst de mededing~ng juist bevorderd
wordt, komt zij voor ontheffing in aanmerking.
Behalve dit vormen bovenstaande punten nog een grondslag, waarop allerlei bepalingen in een licentieovereenkomst kritisch bez~en kunnen worden.
Als een overeenkomst onder art. 85, lid 1 valt, en
geen ontheffing mogelijk is volgens art.85,lid 3,
dan is de overeenkomst niet alleen verboden, maar
ook van rechtswege nietig. Indien een partij dus
een dergelijke overeenkomst is aangegaan, kan deze
voor de (gewone) rechter naar voren brengen, dat de
overeenkomst ongeldig is en dat z~j daardoor dus
niet gebonden zijn. De rechter doet vervolgens een
uftspraak over het al dan niet nietig zijn van de
overeenkomst.
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Hoofdstuk 4. De Rijksnijverheidsdienst.

De Rijksnijverheidsdienst (&VD) is een buitendienst
van het Ministerie van Economische Zaken • Ze is
werkzaam sinds 1910.
De taak van de RND is, kort samengevat, het bevorderen
van de ontwikkeling van de middelgrote en kleine industriele bedrijve~. Daarbij moet men denken aan bedrijven
in de industrie tot 200 man.
De taak van de RND bestaat hierin, dat ze aan de7.e
HBdrijven adviezen geeft, op verzoek, op het gebted
van techniek, organisatie en economie.
Doorgaans zijn er aan deze voorlichting en advisering
door de RND geen kosten vertlDnden. Als een onderzoek
echter te veel tijd in beslag neemt, kan er een bepaald
tarief worden gevraagd.
De RND heeft afdelingen in elke provincie.
V~~r octrooizaken heeft de RND een a£deling Octrooivoorlichting (DLI). Deze is gezeteld in Rijswijk, in
hetzelfde gebouw, waar ook de Octrooiraad zit.
Ook hier kan men gratis terecht. In het onderstaande
is puntsgewijs vermeld, waarvoor men er terecht kan:
De DLI verstrekt informatie over wettelijke beschermingsmogelijkheden op grond van de Octrooiwet,
Merkenwet, Modellenwet en Auteurswet.
De DLI kan v~~r de consulent nagaan of diens uitvinding voldoende 'nieuws' schijnt te bevatten,
om tot een octrooi-aanvraag over te gaan. Zij stelt
hiertoe een eigen nieuwheisonderzoek in. Een beperking daarbij is, dat de DLI in octrooi-aanvragen,
die nog niet ter inzage zijn gelegd, ook geen inzage
heeft. Het door de DLI ingestelde onderzoek strekt
zich dus i.h.a. niet uit over gebeurtenissen van
de voorgaande 18 maanden.
De DLI kan voor de consulent nagaan of deze in aanmerking komt voor de 'Gratis Admissieregeling' van
het Ministerie van EtZ. Di~ is een regeling, die
het mogelijk maakt, dat de kosten voor een octrooiaanvraag v~~r een min-Termogende aanvrager geheel
of gedeeltelijk vergoed wordeno
Het helpen bij het raadplegen van literatuur in de
leeszaal van de Octrooiraad.
Adviseren of de inschakeling van een octrooigemachtigde zinvol is (dit is voor Nederlanders niet verplicht) en hoe dit hetbeste kan gebeuren.
Adviseren over de inschakeling van andere delen
van de RND, die behulpzaam kunnen zijn met by:
technische adviezen.
subsidie- en kredietmogelijkheden.
zoeken naar bedrijven, die de uitvinding
in productie willen nemen (evt. via het
Uitvinderscentrum).

- 34 -

De taak van de DLI is een zuiver adviserende. Wat
zij niet doet is by. een octrooi-aanvraag voor iemand
opstellen. Het ligt niet in de bedoeling, dat de DLI
octrooi-gemachtigden concurrentie aandoet. Wat wel
mogelijk is, is dat de DLI aangeeft of een door de
aanvrager zelf opgestelde octrooi-aanvrage conform
de daarvoor geldende bepalingen is.

§ 4.1 De Gratis Admissieregeling.
Deze regeling houdt in, dat de overheid de kosten van
indiening van een octrooi-aanvrage, inclusief de kosten van een octrooigemachtigde, geheel of gedeeltelijk
voor haar rekening neemt.
Hierin kent men twee £asen:
1. De overheid neemt de kosten van de £eitelijke aanvraag
en de kosten van het, door de Octrooiraad ingestelde,
nieuwheidsonderzoek voor haar rekening.
2. De verdere kosten van de verleningsprocedure worden
ook door de overheid bekostigd.
Om in aanmerking te komen voor de eerste £ase van deze
regeling dient er aan de volgende voorwaarden voldaan
te zijn:
Het door de Rijksnijverheid ingestelde
onderzoek dient uit te wijzen, dat de
fuitvindingl vatbaar schijnt voor octrooi.
Het inkomen (resp. vermogen) van de aanvrager dient beneden bepaalde pla£onds
te zijn. Afhankelijk van het inkomen
wordt er by. een eigen bijdrage vastgesteld.
De beslissing omtrend gratis admissie wordt door de
directeur van de ~~D aan de 'uitvinder' meegedeeld.
Pas daarna kan deze laatste een door hem gekozen
octrooigemachtigde opdracht geven voor een octrooiaanvrage overeenkomstig de gratis admissieregeling.
De kosten, die de overheid in deze fase voor haar
rekening neemt, strekken zich uit over:
- De aanvraag
Het nieuwheidsonderzoek
De kosten van de octrooi-gemachtigde
De instandhoudingstaxen van de octrooiaanvrage.
In het algemeen zal de aanvrager van het octrooi de
verdere kosten van de verleningsprocedure (uitgezonderd de instandhoudingstaxen van de octrooi-aanvrage) zel£ moeten bekostigen.
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Om in aanmerking te komen voor de tweede £ase van
de admissie-regeling dient er !'tog aan enkele speciale
voorwaarden voldaan te zijn.
Uiteraard dient het nieuwheidsonderzoek door
de Octrooiraad positief uit te vallen.
De aanvrager dient nog steeds min-vermogend
te zijn. Ongeacht o£ hij op een later tijdstip met zijn uitvinding gaat verdienen
of' niet.
Er dient een speciale verklaring van een
derde overlegd te wprden, die bereid is de
uitvinding te exploiteren, zodra daarop
octrooi is verleend.
~n dat geval neemt de overheid alle verdere kosten voor
haar rekening. Inclusief de instandhoudingstaxen na
de verlening van het octrooi.

Bij het zoeken naar een onderneming, die bereid is
de uitvinding te exploiteren, kan desgewenst het
Uitvinderscentrum worden ingeschakeld.

§ 4.2 : Het Uitvinderscentrum.
Dit centrum is geen overheidsinstantie, maar een
stichting. De Sichting Uitvinderscentrum Nederland
(ID-NL) is gevestigd te Rotterdam.
Het centrum wil een eerste opvang bieden aan 'uitvinders', die een idee hebben ontwikkeld, maar niet
weten, welke stappen nodig zijn om tot uitvoering
te komen.
Wie er met een 'uitvinding' naar toe stapt, kan er
een eerste beoordeling van de vinding verkrijgen.
Er wordt nagegaan, wat voor behoef'ten er leven in
het bedrijfsleven, of een dergelijke vinding al
eens eerder is gedaan, hoe de zaken internationaal
liggen, etc.
Voor de beoordeling van deze zaken heeft het centrum
een deskundigen-panel ingesteld, waarin enkele tientallen mensen uit verschillende vakgebieden zitting
hebben.
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Adressen.

De Oetrooiraad.
Patentlaan 2.
Postbus 5820.
2280 HV Rijswijk (Z.H.)

tel.: 070-907616

De Rijksnijverheidsdienst.
tel.: 070-907836/907616
Afd. Oetrooivoorlichting (DLI).
Patentlaan 2.
Postbus 5821.
2280 HV Rijswijk (Z.H.)
Overige kantoren van de Rijksnijverheidsdienst.
Directiekantoor:
Lutheree Burgwal 10,

tel. : 070-601932
2500 EC, Den Haag.

Afd. Noord-Brabant:
tel.: 013-630335
Dr.Bub. van Doorneweg 89, 5026 RB, Tilburg.
Verder kent de
provine:ie.

R...~D

nog een bijkantoor in elke overige

Stichting
Ui tvinderscentrum Nederland (ID-NL) •
Westersingel 19
3014 GP Rotterdam
tel: 010-362166.
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OCT ROO I R A A D
=====================

Patentlaan 2, Postbus 5820,
2280 HV

Rijswijk (ZH)

Telefoon 070

90 76 16

postgirorekening nr. 17 300

I N L I C H TIN G E N NOT A

===============================
Hoofdstuk I. Inleiding'

1. In deze nota wordt een aantal inlichtingen gegeven ten behoeve
van degenen, die zich willen orienteren op het gebied van de
octrooiverlening in Nederland. De octrooiwetgeving in Nederland
- althans die in zijn huidige vorm - dateert van 1910. Op 7 november 1910 trad onder de naam "0 c trooiwet" in werking een "wet
tot regeling van het octrooirecht voor uitvindingen".
Bij Rijkswet ~an 26 september 1968 Sth. 585, verkreeg de Octrooiwet de staat van Rijkswet. De laatste wijziging van de
Rijksoctrooiwet dateert van 13 december 1978.
De sedertdien geldende wettekst werd gepubliceerd in Staatsblad
1979, 61.

,

Het bijbehorende Octrooireglement, vastgesteld bij Koninklijk
Besluit van 22 september 1921; 5th. 1083, is laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1979, Sth. 62."
De hierboven bedoelde laatste wetswijziging behelsde een wijziging in verband met de uitvoering van en de aanpassing aan het
Europees Octrooiverdrag en het Verdrag tot samenwerking inzake
octrooien, bij welke verdragen Neqerland partij is. V~~r de
praktijk betekent dit, dat de octrooiverlening in Nederland behalve door de bepalingen van de Rijksoctrooiwet mede wordt beheerst door het Europees Octrooiverdrag en door het Verdrag tot
samenwerking inzake octrooien (bekend onder de naam PCT-verdrag;
PCT is de aikorting van Patent Cooperation Treaty). Uit die 5ituatie vloeit voort, dat iemand, die een Nederlands octrooi
wenst te verkrijgen drie wegen kan volgen.

1.1 De nationale weg. Men kan een octrooi aanvragen bij de Nederlandse Octrooiraad (het orgaan, dat met de uitvoering van de Rijksoctrooiwet is belast) conform de regels van de Rijksoctrooiwet
en het daarbij behorende Octrooireglement. In de hierna volgende
hoofdstukken II tim V wordt nadere informatie en uitleg gegeven
over enkele belangrijke bepalingen van de Rijksoctrooiwet, over
voorschriften, waaraan een Nederlandse octrooiaanvrage meet voldoen, over de procedure en over rechten en consequenties, die .
II

Kopie van tvet en Reglemen t zi jn verkri j gbaar bi j de Octrooirac..(l.

o

aan een ingediende octrooiaanvrage (kunnen) zijn verbonden. De
Octrooiraad beoogt met deze informatie en uitleg een wegwijzer
te geven. Behalve voor algemene orientatie is deze wegwijzer
speciaal bedoeld voor degenen, die geen gebruik rnaken van deskundige hulp en dus zonder die hulp een octrooiaanvrage willen
opstellen en indienen.

1.1.1 Deskundigen op het gebied van de octrooiverlening zijn octrooigemachtigden, wier positie is geregeld in het bij Koninklijk
Beslui t vastgesteld "OctrooigemachtigdenreglernentIf • Hierin is
vastgelegd, dat als gemachtigden tegenover de Octrooiraad alleen mogen optreden technici die in het octrooigemachtigdenregister zijn ingeschreven en juristen, die als advocaat zijn ingeschreven bij een der rechterlijke colleges in Nederland.
Verder zijn o.a. geregeld de eisen, waaraan moet worden voldaan
om in het register van octrooigemachtigden te kunnen worden ingeschreven alsmede verplichtingen waaraan een octrooigemachtigde
moet voldoen. Zo dient. een octrooigemachtigde - alvorens hij kan
worden ingeschreven in het Register van Octrooigemachtigden in handen van de Voorzitter van de Octrooiraad een eed of belofte
af te leggen met betrekking tot o.a. geheimhouding omtrent alle
aangelegenheden, die hem beroepshalve ter kennis komen. Krachtens
het Octrooigemachtigdenreglement zijn de octrooigemaehtigden
verenigd in een Orde van Octrooigemachtigden. Een Raad van Toezicht is belast met de z~rg voor de eer van de stand der octrooigemachtigden, houdt toezicht op de wijze, waarop de octrooigemaehtigden hUn beroep uitoefenen enz.
'~ Een octrooigemaeh tigde legt bi j de indiening van een octrooiaanvrage bij de Octrooiraad een volmacht van zijn opdrachtgever
over. Hierin staat o.a. dat hij ook bij de behandeling van de
aanvrage tegenover de Octrooiraad zijn opdrachtgever vertegenwoordigt.
:::;;;u;.~q}~:e :
In de Rijksoctrooiwet is bepaa.ld, dat aanvragers, die niet in
'; C' " ::;, het Koninkrijk wonen verplicht zijn een gemachtigde aan te wij~ zen. In de praktijk maken vrijwel alle aanvragers (99%) gebruik
van de deskundige hulp van een gemaehtigde.
1.2 De Europese weg. Men kan ook een octrooi aanvragen bij het Europees Octrooibureau en bij de indiening daarvan Nederland aanwijzen als het land of een van de landen, waarin octrooirecht wordt
verlangd. Behalve Nederland zijn momenteel bij het Europees
Octrooiverdrag aangesloten: Selgie, Duitsland (Sondsrepubliek),
Frankrijk, Groot-Brittannie,Italia, Luxemburg, Oostenrijk,
Zweden en Zwitserland.
Bij het. Europees Octroo~bureau vindt een gecentraliseerde octrooiverleningsprocedure plaats volgens de voorschriften van het
Europees Octrooiverdrag; het bureau is gevestigd te MUnchen, doeh
heeft een tweede vestiging in Nederland, te weten in Rijswijk (ZH)
(in hetzelfde gebouw, waarin de Nederlandse Octrooiraad is gevestigd). Indien en zodra het~Europees Octrooibureau op een aanvrage octrooi verleent, valt het verleende octrooi uiteen in
even zoveel nationale octrooien als door aanvrager (door bovenbedoelde aanwijzing) zijn gevraagd bij de indiening van de aanvrage. Indien Nederland was aangewezen wordt zulk een octrooi
een gewoon Nederlands octrooi (als ware het door de Nederlandse
Octrooiraad verleend).
De werktalen van het Europees Octrooibureau zijn Duits, Engels

..
of Frans. Een Europese aanvrage kan ook in de Nederlandse taal
worden ingediend, maar dan moet na korte tijd een vertaling
worden ingediend. In deze nota wordt geen verdere informatie gegeven over de eisen, waaraan een Europese octrooiaanvrage moet
voldoen, over de procedure, over de kosten enz. Belangstellenden hiervoor kunnen zich wenden tot een (Nederlandse) octrooigemachtigde of rechtstreeks tot het Europees Octrooibureau te
Rijswijk,oPostbus 5818, 2280 HV Rijswijk (ZH). Informatiemateriaal ligt ook ter inzage bij de leeszaal van de Octrooiraad.
1.3 De internationale weg. Tenslotte kan men een internationale octrooiaanvrage indienen, die is opgesteld conform de bepalingen
van het PCT. Evenals dit het geval is bij een Europese octrooiaanvrage moet bij de indiening van de aanvrage worden aangegeven voor welke van de bij het PCT aangesloten landen de aanvrage
geldt. In tegenstelling tot de behandeling van een Europese octrooiaanvrage kan een internationale octrooiaanvrage niet tot
een internationaal octrooi leiden. Op een internationale octrooiaanvrage volgt een internationaal vooronderzoek en facultatief
een internationale voorlopige beoordeling. De resultaten hiervan
worden ter hand gesteld van de nationale instanties (voor Nederland de Octrooiraad), waarna een verdere behandeling plaatsvindt
door de nationale instantie overeenkomstig de nationale wetgevingen.
Een internationale aanvrage kan door een Nederlandse ingezetene
bij de Nederlandse Octrooiraad worden ingediend en gesteld in
de Nederlandae taal; hij kan ook de aanvrage bij het Europees
Octrooibureau indienen, maar dan alleen in het Frans, Duits of
Engels.
De "PCT applicant's Guide" ligt ter inzage bij de Octrooiraad en
is verkrijgbaar bij de "WIPO" (World Intellectual Property
Organization), 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Gen~ve 20,
ZWitserland.
.
De momenteel bij het PCT-verdrag aangesloten Landen zijn:
Brazilie, Kameroen, Centraal Afrikaans Keizerrijk, Tsjaad, Congo,
Denemarken, Frankrijk, Gabon, Duitsland (Bondsrepubliek) I Japan,
Luxemburg, Madagascar, Malawie, Monaco, Nederland, Oostenrijk,
Roemenie, Senegal, de Unie van Sovjet Republieken, Zweden,
ZWitserland, Togo, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten van
Amerika.
1.4 De hierna volgende hoofdstukken hebben uitsluitend betrekking
op bepalingen van de Ri.jksoctrooiwet en op indiening van zgn.
nationale octrooiaanvragen bij de Octrooiraad.
\

Hoofdstuk II. Over de Octrooieerbaarheid
Met betrekking tot de onderw~rpen waarvoor octrooi kan worden
verleend, is in de artikelen lA tIm 3 van de Rijksoctrooiwet het
volgende bepaald:
Artikel· lA
Aan hem, die een nieuw voortbrengsel of een nieuwe werkwijze heeft uitgevonden, wordt op zijn aanvrage octrooi verIeend.

(

Artikel 2
1. Voortbrengselen of werkwijzen worden· alleen dan ni'et
als nieuw aangemerkt, wanneer zij reeds deel uitmaken van de stand van de techniek.
2. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen v66r de dag van indiening van de aanvrage door
een oeschrijving of op enige andere wijze openbaar
toegankelijk is geworden.
3. Tot de stand van de techniek hoort tevens de inhoud
van eerder ingediende octrooiaanvragen, die op of na
de in het tweede lid bedoelde dag overeenkomstig artikel 22C of 25, tweede lid, ter inzage worden gelegd.
4. Tot de stand van de techniek hoort voorts de inhoud
van Europese octrooiaanvragen als bedoeld in het Europees Octrooiverdrag en van internationale aanvragen
als bedoeld in artikel 158, eerste en tweede lid, van
dat Verdrag, waarvan de datum van indiening, die geldt
voor de toepassing van artikel 54, tweede en derde
lid, van dat Verdrag, ligt v66r de in het tweede lid
bedoelde dag, en die op of na die dag zijn gepubliceerd op grond van artikel 93 van dat Verdrag onderscheidenlijk van artikel 21 van het Samenwerkingsverdrag, mits het Koninkrijk in de gepubliceerde aanvrage is aangewezen.
'
5. V~~r de toepassing van dit artikel blijft buiten beschouwing al hetgeen binnen zes maanden .v66r de 'dag
van ind~ening van een octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is geworden als direct of indirect gevolg
van hetzij een kennelijk misbruik ten opzichte van de
aanvrager of diens rechtsvoorganger, hetzij de omstandigheid, dat de aanvrager of diens rechtsvoorganger
op een van overheidswege gehouden of erkende internationale tentoonstelling in de zin van het Verdrag inzake Internationale Tentoonstellingen, ondertekend
te Parijs op 22 november 1928, zoals dat is gewijzigd,
laatstelijk bij Protocol van 30 november 1972
(Trb. 1973, 100), het betrokken voortbrengsel heeft
tentoongesteld of de betrokken werkwijze aanschouwelijk
heeft gemaakt.
6. De erkenning van overheidswege van tentoonstellingen
in Nederland geschiedt door Onze Minister van Economische Zaken en die van tentoonstellingen in de Nederlandse Antillen door de regering van het betrokken
land.
Artikel 2A
1. Oatgene waarvoor octrooi wordt aangevraagd, wordt geacht te zijn uitgevonden, wanneer het v66r de dag
van indiening v~~r een ~eskundige, gegeven de stand
van de techniek, niet voor de hand lag.
2. V~~r de toepassing van dit artikel wordt de inhoud van
de in artikel 2, derde en vierde lid, bedoelde octrooiaanvragen buiten beschouwing gelaten.
Artikel 3
1. Een uitvinding is slechts vatbaar voor octrooi, wan-

neer zij strekt tot verkrijging van enige uitkomst
op welk gebied van de nijverheid ook, waaronder begreoen de landbouw.
2. Niettemin wordt geen octrooi verleend voor plantenof dierenrassen, alsmede VOOr werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren, met uitzondering van microbiologische
werkwijzen en hierdoor verkregen voortbrengselen.
Stelsels van opvoeding, hygienische leefwijzen, heelkundige
operaties en dergelijke zijn te beschouwen als niet behorende
tot het gebied van de nijverheid.
Om over de octrooieerbaarheid te kunnen oordelen moet de
Octrooiraad datgene waarvoor octrooi wordt aangevraagd, in een
onderzoek toetsen aan de bovengenoemde eisen. Dit onderzoek
geschiedt in twee gedeelten.
(

In het eerste gedeelte stelt de Octrooiraad een onderzoek in
naar de stand van de techniek betreffende hetgeen moet worden
aangemerkt als het onderwerp van de aanvrage. Bij dit onderzoek
wordt een uitgebreide documentatie geraadpleegd, bestaande uit
in Nederland en in andere l'anden ui tgegeven beschrijvingen van
octrooiaanvragen en octrooien, technische en wetenschappelijke
boeken, tijdschriften, referaten enz. De Octrooiraad deelt
schriftelijk het resultaat: van dat onderzoek aan de aanvrager
mede. Hierna 'volgt het tweede gedeelte van het onderzoek, de
verleningsprocedure genoemd. Uitgaande van het resultaat van
het eerste onderzoek en het commentaar of verweer daarop van de
aanvrager beoordeelt eerst een voorbereider en daarna een aanvraagafdeling de aanvrage opde in de artikelen 2A en 3 van de
Rijksoctrooiwet gestelde eisen.- Is de aanvraagafdeling van oordeel dat de aanvrage niet voor octrooiverlening in aanmerking
komt, hoort zij aanvrager ter zitting en kan dan besluiten tot
niet-openbaarmaking van de aanvrage. In het tegenovergestelde
geval besluit zij tot openbaarmaking. Van het besluit van de
aanvraagafdeling wordt de aanvrager kennis gegeven. Indien tot
openbaarmaking is besloten, vermeldt de Octrooiraad dit in het
door het Bureau voor de Industriele Eigendom uitgegeven blad
"De Industriele E1gendom". B1nnen vier maanden na de dagtekening
van dat blad kan een ieder tegen de verlening van het aangevraagde octrooi oppositie voeren door inzending van een met redenen omkleed bezwaarschrift, dat behandeld wordt door een oppo~
sit1e-afdeling van de Octrooiraad.
De Octrooiraad is dus een beoordelende instantie. Dit houdt o.a.
in, dat het niet op de weg van de Octrooiraad ligt om buiten
de behandeling van concrete octrooiaanvragen een mening kenbaar
te maken over de al of niet octrooieerbaarheid van het onderwerp van een vinding en daarmede te prejudicieren op een eventueel later te geven oordeel. De Octrooiraad en diens ambtenaren
zullen evenmin de vraag of een bepaald voortbrengsel of een bepaalde werkwijze al of niet nieuw is beantwoorden. Een uitvinder, die - alvorens hij een aanvrage om octrooi indient, dan wel
na kennisneming van het resultaat van het onderzoek naar de
stand van de techniek - wil weten of en in hoeverre zijn vinding
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vermoedelijk octrooieerbare materie bevat, kan zich om advies
wenden tot een octrooigemachtigde, of een deskundige instantie,
zoals de Rijksnijverheidsdi.enst, die zich met het geven van
zulke adviezen belast. Naar de mening van de Octrooiraad verclient het in bijna alle gevallen .sterke aanbeveling om een deskundig advies in te winnen alvorens stappen te ondernemen tot
het daadwerkelijk indienen van een octrooiaanvrage of - in een
later stadium - van een verzoek tot het aanspannen van de verleningsprocedure.
I

Hoofdstuk III. Over de oersonen die recht op octrooi hebben
Artikel 6 van de Rijksoctrooiwet bepaalt: Onverminderd de artikelen 9, 10 en 11 wordt de aanvrager als uitvinder beschouwd.
De uitzondering wat betreft de artikelen 9, 10 en 11 is noodzakelijk omdat in een paar gevallen de aanvrager geen aanspraak
op octrooi heeft. Deze gevallen zijn:
1. Wanneer de aanvrager de inhoud van zijn aanvrage op onrechtmatige wijze heeft ontleend aan de kennis van iemand anders
(art. 9). Degene aan wie ontleend is behoudt zijn aanspraak
op octrooi.
2. Wanneer de aanvrager werknemer is en hij een uitvincling heeft
gedaan die ligt op het gebied waarin hij werkzaam is en deze
werkzaamheid in het bijzonder gericht is op het doen van uitvindingen. In dat geval heeftin het algemeen zijn werkgever
aanspraak 'op het octrooi. Onder bepaalde omstandigheden echter kan de werkgever verplicht zijn aan de werknemer een vergoeding uit te keren voor het gemis aan octrooi (art. 10).
3. Wanneer het voortbrengsel of de werkwijze is uitgevonden
door verscheidene personen die vol gens afspraak hebben samengewerkt. In dat geval hebben zij gezamenlijk aanspraak op octrooi.
Wanneer er meerdere aanvragers voor dezelfde uitvinding zijn,
heeft diegene recht op octrooi die het eerste een aanvrage indiende. Dit beginsel is uitgewerkt in de reeds aangehaalde artikelen 2 en 2A, waarbij beslissend is de rangorde van de aanvragen, die wordt bepaald door het tijdstip van indiening (zie
echter hoofdstuk VI punt 2.3.2).
Hoofdstuk IV. Over de wijze, waaro? een aanvrage om octrooi behoort te zijn opgesteld
Met be trekking tot het indienen van een octrooiaanvrage is in
de Rijksoctrooiwet en in het Octrooireglement een aantal eisen
gesteld, waaraan door de indieners van een octrooiaanvrage dient
te worden voldaan. Deze eisen zijn te onderscheiden in drie categorieen, te weten:
•
1. Minimale vormvereisten. Wordt hieraan niet voldaan, dan is er
geen sprake van een aanvrage en worden de ingediende bescheiden niet als een aanvrage om octrooi beschouwd.
2. Vormvereisten van in hoofdzaak administratieve aard. Voldoet
een aanvrage hieraan niet, dan dient de Octrooiraad dit aan

"

de aanvrager binnen e~n maand na de indiening mede te delen
en hem in de gelegenheid te stellen voor de verbetering van
de door de Octrooiraad aangegeven gebreken (andere wijzigingen zijn niet toegelaten) zorg te dragen. Hiertoe wordt
de aanvrager-een termijn gegeven, welke eindigt vijf maanden na de indieningsdatum van de aanvrage. Worden de gevraagde verbeteringen niet binnen de geste1de termijn aangebracht,
dan wordt de aanvrage als vervallen beschouwd. Verlenging
van vorenbedoe1de in de Rijksoctrooiwet vastgestelde termijn
van vijf maanden is niet mogelijk.
3. Eisen van teehnische-en-van redaetione1e aard. Ook al vo1doet
de inhoud van een aanvrage naar de menlng van een Aanvraagafde1ing (of Afde1ing van Beroep) van de Oetrooiraad aan de
materie1e eisen van octrooieerbaarheid, dan kunnan er bezwaren
bestaan tegen de wijze, waarop de uitvinding is beschreven of
de gepretendeerde rechten zijn geformu1eerd. In dat geval
krijgt de aanvrager van de behandelende Afdeling de ge1egenheid de bezwaren op. te heffen.
In het hierna volgende worden de gestelde eisen gedetail1eerd
weergegeven en besproken. Het spreekt feite1ijk vanzelf, dat
een aanvra er moet trachten reeds bi' de indienin van zi"n aanvrage ook aan de tweede en erde categorie van eisen te vo doan.
De vormvereisten, bedoeld onder categorie 1, zijn:
1.1 Tegelijk .met het indienen van een aanvrage om oetrooi moet

een bedrag 1 } worden voldaan. Bij betaling door storting of
overschrijving op de postrekening van de Octrooiraad is de
door de Postcheque- en Girodienst aangegeven boekingsdatum
bepalend voor de dag van betaling.
.
1.2 De aanvrage moet vergezeld zijn van een in de Neder1andse
taal gestelde besehrijvin~ van de uitvinding.

De

vormvereisten, bedoeld onder eatesorie 2, zijn:

2.1
2.1.1

2.1.2
2.1. 3

2.1. 4

Het aanvraagformulier moet in tweevoud worden ingediend,
het moet zijn ondertekend door de aanvrager of diens gemaehtigde; het moet verme1den:
de naam, vpornamen en woonplaats - of, indien het een
rechtspersoon betreft, de naam en de woonplaats - van de
aanvrager, alsmede, indien geen gemachtigde is gesteld,
zijn adres;
indien een gemachtigde is gesteld, diens naam en adres,
een korte aanduiding of titel van datgene, waarop de uitvinding betrekking heefti deze mag geen fantasienaam bevatten. Indien de bij de aanvrage behorende beschrijving
aan het slot conclusies van verschillende categorieen
bevat (voortbrengse1, ~erkwijze, inrichtingof gebruik) ,
moet dit duidelijk uit de korte aanduiding blijken.
Indien het een afzonderlijke aanvrage, als bedoeld in
artike1 8A van de Rijkoctrooiwet, betreft, de datum van
indiening en het volgnummer van de oorspronkelijke aanvrage;

1) De hoogte van dit bedrag, alsmede de hoogte van andere in
dit stuk bedoelde bedragen zijn opgegeven in een bijgevoegd
kostenoverzicht.
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2.1.5 indien de aanvrage door meer dan een persoon is ingediend, moet zij een voor de aanvragers gemeenschappelijk
domicilie vermeldeni ~ndien geen gemachtigde is gesteld,
moet bovendien wprdenaangegeven door welke aanvrager
de aanvragers gemeenschappelijk vertegenwoordigd worden.
2.1.6 De aanvrage moet een opsomming der bijlagen bevatten met
vermelding van de aard van ieder stuk.
2.2

Boven de indieningstaks, genoemd bij de eisen van categorie 1, moet v~~r de octrooiaanvrage aan de Octrooiraad
een bedrag worden betaald voor iedere bladzijde van de bij
de aanvrage behorende beschrijving en tekening(en).

2.3

. Indien de aanvrager niet in het Koninkrijk woont, is hij·
verplicht in Nederland domicilie te kiezen bij een gemachtigde (zie Hoofdstuk I onder punt 1.1.1.).

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.4.5
2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

De beschrijving .moet aan het slot in een of meer conclusies
een omschrijving geven van datgene, waarvoor uitsluitend
recht (octrooi) wordt verlangd en voorts voldoen aan de
volgende vormvoorschriften:
De besehrijving moet worden ingediend in drievoud en zijn
gesteld op i§i§n zijde van i§en of meer bladen buigzaam,
sterk, wit, glad, niet-glanzend enduurzaam papier van het
formaat A4 (29,7 x 21 em).
De beschrijving dient met een donkere onuitwisbare inkt
getypt"of gedrukt te zijn, dit zodanig dat zij in een onbeperkt aantal exemplaren rechtstreeks kan worden gereproduceerd door middel van fotografie, elektrostatische
werkwijzen, foto-offset en microfilm. De bladen dienen ongekreukt e·n onqescheurd te zijn; zij mogen niet gevouwen
zijn.
.
Grafische symbolen en tekens, en chemische of wiskundige
formules kunnen zo nodig met de hand worden geschreven of
getekend. In getypte of gedrukte tekst dient l~ reqelafstand te worden gebruikt.
Aan het hoofd van de beschrijving moet de Korte aanduiding
of titel, die is vermeld in de aanvrage (het aanvraagformulier), worden herhaald.
De in de aanhef van dit punt bedoelde eonelusies moeten
beginnen op een nieuw blad en doorlopend genummerd zijn.
Elke vijfde regel van elk blad van de beschrijving behoort
te worden genummerd, waarbij de nummers moeten worden
aangebracht op de linkerzijde, aan de rechterzijde van de
marge.
\
De bladen van de besehrijving moeten doorlopend genummerd
zijn in Arabische eijfers. De nummers van de bladen moeten
worden geplaatst boven aan de bladzijden in het midden,
doch niet in de bovenm~rge.
De bladen van de beschrijvinq moe ten rondom onbesehreven
randen hebben van ten minste de volgende afmetingen:
bovenmarge 2 cm; rechtermarge 2 cm1 linkermarge 2,5 cm;
benedenmarge 2 em.
Elk blad van de besehrijv1ng dient redelijk vr1j te zijn
van raderingen en vrij te zijn van veranderingen en van
boven elkaar gesehreven en tussengeschreven woorden.
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TOELICHTING
In het voorafgaande wordt o.a. gesproken van "conelusies".
Hierover kan het volgende worden opgemerkt:
Uitsluitend recht (een octrooi) wordt gegeven v~~r een uitgevonden nieuw voortbrengsel of een uitgevonden nieuwe werkwijze. Voortbrengselen zijn bijvoorbeeld apparaten, machines,
voorwerpen, chemische verbindingen of mengsels van steffen;
werkwijzen zijn bijvoorbeeld methoden voor het vervaardigen
van een voorwerp of voor het bereiden van een stof.
Een conclusie dient het voortbrengsel of de werkwijze te omschrijven door het soortbegrip voorop te stellen, zoals dit
doorgaans in de korte aanduiding of titel is aangegeven en
daarna de bijzonderheden, factoren of elementen, te vermelden
waarvan het bereiken van het met de uitvinding beoogde doel
afhangt. Een conclusie dient dus niet alleen gericht te zijn
op het resultaat, het'doel, het effect', het voordeel, de toepassingsmogelijkheid, etc.
In feite is de term "conclusie" zoals die van oudsher in de
Nederlandse octrooipraktijk wordt gebruikt, enigszins misleidend.,
De voor het corresponderende begrip in andere tal en gebruikte
termen (zoals "Anspruch" in'het Ouits, "claim" in het Engels en
"revendication" in het Frans) geven eigenlijk beter weer wat bedoeld is.
Voor de Neder.landse octrooipraktijk wordt voor het opstellen
van conclusies zoveel mogelijk eenfermulering in twee gedeelten toegepast, waarbij in het eerste deel na de vermelding van
het soortbegrip bijzonderheden worden vermeld, die wezenlijk
zijn voor de uitvinding, maar die in dat verband reeds bekend
zijn, en waarbij in het tweede deel de nieuwe bijzonderheden
worden omschreven die wezenlijk zijn v~~r de uitvinding; de beide
delen worden gescheiden door de woorden "met het kenmerk n of
"gekenmerkt door".
2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

Bij een octrooiaanvrage eventueel behorende tekeningen
moeten voldoen aan de volgende vormvoorschriften:
De tekeningen moeten worden ingediend in drievoud en zijn
gesteld op ~~n zijde van ian of meer bladen buigzaam,
sterk I wit, glad, niet-glanzend en duurzaam papier van het
formaat A4 (29,7 x 21 em).
De tekeningen moeten in al haar onderdelen zijn uitgevoerd
in krachtige en gelijkmatig getrokken duurzame lijnen van
een enkele donkere kleur, dit zodanig, dat zij in een onbeperkt aantal exemplaren rechtstreeks kunnen worden gereproduceerd door roiddel van fotografie, elektrostatisehe
werkwijzen, foto-offset en microfilm.
De bladen dienen ongekreukt en ongescheurd te zijn.
De tekeningen rnoeten binnen de spiegel van 26,2 ern en 17 cm
worden gehouden. De bladen van de tekeningen mogen geen
rand rond de te gebruiken of gebruikte bladspiegel hebben.
De minimummarges dienen als volgt te zijn: bovenmarge
2,5 cm; rechtermarge 1,5 em; linkermarge 2,5 em; benedenmarge 1 cm.
De afzonderlijke figuren moeten duidelijk van elkaar gescheiden en doorlopend genummerd zijn.
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AANBEVELING
Sij de Octrooiraad zijn verkrijgbaar een voorgedrukt aanvraagformulier in duplo en bladen papier waarop de beschrijving en
conclusie{s} kunnen worden getypt. Bij correcte invulling van
dit aanvraagformulier voldoet een aanvrager aan de eisen, die
gesteld zijn aan de aanvrage (vermeld in punt 2.1).
Bij gebruik van het bes~~ikbaar gestelde papier voldoet de aanvrager aan de aan de beschrijving en conclusie(s) gestelde
eisen, voor zover dit betreft de aard en het formaat van het
papier (ver.meld in punt 2.4.1).
De eisen, bedoeld onder categorie 3, zijn:
3.l
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5

3.1.6

3.2

De beschrijving en conclusies moeten voldoen aan de volgende vormvoorschriften:
De beschrijving moet aangeven welke uitkomst op het gebied
van de nijverhei,d met de ui tvinding wordt beoogd, met afbakening van het nieuwe ten opzichte van de stand van de
techniek.
.
De tot de beschrijving behorende conclusies moeten datgene
wat nieuw is en waarvoor het uitsluitend recht verlangd
wordt, nauwkeurig en afzonderlijk aanwijzen.
De beschrijving en de conclusies, behorende bij een afzonderlijke aanvrage als in artikel SA van de Rijksoctrooiwet
bedoeld, moeten kunnen worden begrepen zonder raadpleging
van de ~orspronkelijke aanvrage.
De beschrijving moet nauwkeurig en juist zijn gesteld, zo
kort mogelijk en zonder nutteloze herhalingen.
Maten en gewichten moeten in de beschrijving zijn aangegeven volgens het metrieke stelsel, temperaturen in graden
Celsius, scheikundige elementen, -verbindingen en
-groothedert, alsook natuurkundige en technische grootheden
op een wijze als in de internationale praktijk is aanvaard.
De beschrijving mag geen andere figuren bevatten dan natuurwetenschappelijke, wiskundige of technische formules
en tekens. Indien deze bij het drukken te veel ruimte in
beslag zouden nemen of andere moeilijkheden zouden opleveren, moeten zij afzonderlijk als tekening worden overgelegd.
De tekeningen moeten voldoen aan de volgende vormvoor-

schriften:

3.2.1 De tekeningen moeten duidelijk zijn en mogen niet meer be-

vatten dan voor een juist begrip van de uitvinding nodig
is.
3.2.2 Dwarsdoorsneden moeten zijn aangegeven door schuine arceringen; een en ander mag niet het duidelijk onderscheiden
van verwijzingstekens en lijnen verhinderen.
3.2.3 De schaal van de tekeningen moet worden bepaald rekening
houdende met de graad van ingewikkeldheid der figuren; zij
is voldoende indien een fotografische reproduktie op twee
derde van de grootte veroorlooft de bijzonderheden zonder
moeite te zien.
3.2.4 Verwijzingstekens ter aanduiding van de onderdelen der figuren mogen alleen worden gebruikt voorzover een goed
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Degrip van de besc:hrijving zulks vereist; zij moeten
overeenkomen met die, welke in de beschrijving voorkomen. Dezelfde onderdelen in verschillende figuren moeten
overal aangegeven zijn door dezelfde verwijzingstekens.
Ingeval in de beschrijving varianten van de uitvinding
worden beschreven, mag in met deze varianten overeenkomende figuren gebruik worden gemaakt van een systeem,
waarbij dezelfde kenmerken in verschillende figuren worden aangeduid door samenhangende verwijzingscijfers (bijvoorbeeld algemeen kenmerk "15" wordt in figuur 1 aangeduid met "115 It I in figuur 2 met "215 It, enz.). Een verwi jzingsteken mag niet voor verschillende onderdelen worden
gebezigd, ook niet in verschillende figuren: bijvoeging
van accenten of cijfers bij de verwijzingstekens moet zoveel mogelijk worden vermeden.
3.2.5 De tekeningen mogen geen verklaring bevatten met uitzondering van aanduidingen als "water", "stoom", "doorsnede
II-I" I "open", "-dicht" en, v~~r wat elektrische blokschemals of fabricageschemats betreft, de aanduidingen nodig
v~~r een goed begrip daarvan. Deze aanduidingen moeten in
de Nederlandse taal zijn gesteld.
AANBEVELING
Gazien het veelvoud van vormvoorschriften wordt een aanvrager,
die zelf de beschrijving van zijn uitvinding met "conclusies opstelt, met kIem aangeraden zich a an· de hand van de teksten van
reeds verleende octrooien te orienteren over de wijze, waarop
hij de beschrijving en conclusies moet redigeren.
Daartoe kan hij in de openbare leeszaal van de Octrooiraad, die
daartoe op werkdagen - behalve zaterdags - geopend is van 9.00
tot 17.00 uur, de beschrijvingen van alle tot nu toe verleende
octrooien kosteloosinzien.
Deze beschrijvingen zijn op onderwerp gerangschikt, zodat octrooien kunnen worden gekozen, die liggen op het terrein van de
eigen vinding. Afschriften van de beschrijvingen zijn voorts
tegen betaling verkrijgbaar bij de loketten van de Octrooiraad.
Nederlandse octrooischriften kunnen eveneens kosteloos worden
geraadpleegd in de bibliotheek van de Octrooi-Afdeling van de
N.V. Nederlandse Staatsmijnen, gevestigd in het gebouw van het
Centraal Laboratorium te Galeen.
Modellen en monsters:
Bij een aanvrage mogen desgewenst modellen of monsters worden
overgelegd. De Octrooiraad kan deze weigeren, indien zij gevaar
veor de omgeving opleveren. Voorts is de Octrooiraad niet verplicht tot bewar1ng van modeilen en monsters na afloop van de
behandeling van de aanvrage, waarop zij betrekking hebben. Zij
behoeven slechts te worden teruggegeven, indien bij de indien1ng
daarom is verzocht.
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Hoofdstuk V. Over de Erocedure en de rechten en consequenties,
die aan het indienen van een octrooiaanvrage Z~Jn
verbonden
1)

(}

De Erocedure
Zoals reeds in hoofdstuk II werd medegedeeld, wordt de procedure
van een octrooiaanvrage begonnen met het onderzoek naar de stand
van de techniek. Dit geschiedt echter niet automatisch. De aanvraaer zal er uitdrukkelijk om moeten verzoeken. Hi) kandit .
do en bij de indiening van zijn aanvrage, doCE hij kan dit ook
uitstellen tot ieder willekeurig tijdstip mi ts binnen een termij n
van zeven jaren na de datum van indiening van de aanvrage. Is op
dit tijdstip niet een verzoekschrift tot het verriCfiten van onderzoek naar de stand van de techniek bij de Octrooiraad ingediend, dan is de aanvrage vervallen. Voor het indienen van het
verzoekschrift moet gebruik worden gemaakt van een bij de Octrooiraad verkrijgbaar formulier (in tweevoud in te leveren, het
derde exemplaar kan worden behouden). Bij het indienen moet een
taks worden voldaan.
Wordt het verzoekschrift tegelijk met een aanvrage, welke nog
niet eerder in een ander land was ingediend, lngezonden, dan zal
getracht worden het verslag van het onderzoek naar de stand van
de techniek ongeveer 9 maanden na de indiening van de octrooiaanvrage te verstrekken. Wordt het verzoekschrift op een later
tijdstip inged1end, dan hangt het af van het aantal eerder aan
de beurt zijnde aanvragen of op een lange of korte wachttijd
vOOr de behandeling gerekend moat worden.
Een aanvrage om octrooi mag vol gens het bepaalde in artikel SA
van de Rijksoctrooiwet slechts betrekking hebben op i§n uitvinding. Indien de inhoud van een aanvrage naar de mening van de
vooronderzoeker betrekking heeft op maer dan !§n uitvinding,
zal deze zijn onderzoek slechts op e§n uitvinding richten; stelt
de aanvrager het op prijs ook over ian of maer van de niet onderzochte delen een verslag te ontvangen, dan kan hij de
Octrooiraad verzoeken het onderzoek voort te zetten over dat
(die) niet onderzochte deel (delen). Hiervoor is per onderzoek
opnieuw een taks verschuldigd.
Het is de bedoeling, dat de aanvrager zich na bestudering van
de in het resultaat van het eerste onderzoek naar voren gebrachte
literatuur bezint over de vraag of het nut heeft de aanvrage
voort te zetten dan wel!er van af te zien. Hij heeft hiertoe,
behal ve in enkele ui tzonderingsgevallen, gelegenheid tot ui terlijk zeven jaar na de indieningsdatum van de aanvrage. Deze termijn van zeven jaren is ingevoerd om de aanvrager ruimschoots
gelegenheid te geven zich ook een oordeel te vormen omtrent de
waarde van zijn vinding in de praktijk en hem ervoor te behoeden
dat hij voortijdig Kosten maakt, welke later nutteloos blijken
te zijn.
Het beoordelen van de octrooirechtelijke betekenis van het re~
sultaat van het eerste onderzoek is voor iemand, die niet over
een regelmatige ervaring met de behandeling van octrooiaanvra-
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gen beschikt, geen eenvoudige zaak. Indien de aanvrager zijn
aanvrage wenst voort te zetten, zal hij dit aan de Octrooiraad
kenbaar moeten maken door het ind1enen van een verzoekschrift
tot het nemen van een beslissing omtrent de verlening van octrooi.
Tegelijk met de indiening van dit verzoekschrift moet een taks
worden voldaan.
Het is gewenst een verzoekschrift tot het nemen van die beslissing vergezeld te doen gaan van een kommentaar op het resultaat
van het onderzoek naar de stand van de techniek en/of van voorstellen tot herziening van de tekst van de beschrijving en/of
de conclusies. Oit kommentaar of het voorstel tot herziening van
de stukken kan overigens ook worden ingediend, zander dat een
verzoek tot het nemen van een beslissing wordt gedaan. Na ontvangst van een verzoekschrift tot het nemen van een beslissing
wordt de procedure voortgezet tot de eindbeslissing.
2) Aan de indiening van een aanvrage om octrooi verbonden

~evolgen

2.1 Een aanvrager van een octrooi zal er rekening mee moeten
houden, dat de Octrooiraad vol gens de bepalingen van de
Rijksoctrooiwet de aanvrage alsmede een deel van de gewisselde stukken ter inzage meet leggen. De terinzagelegging
van voor pet eerst in Nederland ingediende aanvragen zal
plaatsvinden zo spoedig mogelijk nadat achttien maanden zijn
verlopen na de indiening van de aanvragel zij kan ook eerder
geschieden, namelijk indien de aanvrager hierom verzoekt.
Latere terinzagelegging is echter niet mogelijk.
De oorspronkelijke beschrijving en tekeningen worden gepubliceerd en zijn voor een ieder op de Octrooraad verkrijgbaar. Naast het aanvraagformulier worden ter inzage gelegd:
2.1.1 eventueel ingediende bewijzen van .een recht van voorrang en van een overgang van dit recht;
2.1.2 het resultaat van het onderzoek naar de stand van de
techniek;
2.1.3 eventueel v66r het onderzoek naar de stand van de
techniek ingediende verbeteringen;
2.1.4 een eventueel ingediend kommentaar op het resultaat
van het onderzoek naar de stand van de techniek en/of'
een ingediend , voorstel tot herziening van de stukken.
Na de terinzagelegging van een aanvrage kan - zo dit nog niet
is geschied - behalve de aanvrager ook iedere derde verzoeken
om het verrichten van een onderzoek naar de stand van de
techniek c.q. om het nemen van een beslissing omtrent verlening van octrooi. Wordt een verzoek van een derde ontvangen,
dan zal de Octrooiraad aanvrager hiervan in kennis stellen.
Betreft het verzoek van de derde een beslissing te nemen omtrent de octrooieerbaarheid van de aanvrage, dan stelt de
Octrooiraad de aanvrager in de gelegenheid te reageren op
het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek.

-14-

2.2 Van het tweede jaar na de indiening van de aanvrage af is
de aanvrager op de laatste dag van de maand van indiening
ieder jaar een bedrag aan de Octrooiraad verschuldigd tot
instandhouding van zijn aanvrage; aanvrager dient jaarlijks
dit bedrag uit eigen beweging. te voldoen zolang de aanvrage
niet is ingetrokken, vervallen of tot octrooi heeft geleid.
Is een instandhoudingstaks op de vervaldag niet voldaan,
dan is nog betaling mogelijk met een verhoging van f 10,-bij betaling binnen ~§n maand na de vervaldag of met een
verhoging van f 25,-- bij betaling later dan §§n maand doch
binnen zes maanden na de vervaldag. Bij niet-betaling binnen
de gestelde termijnen vervalt de aanvrage onherroepelijk.
De Octrooiraad zendt geen notats en is niet verplicht tevoren
een betalingsherinnering te zenden. Degenen, die een op een
vervaldag verschuldigd bedrag niet hebben voldaan, ontvangen
na de vervaldag ~enmaal een rappelbrief.
2.3 Nederland 1s toegetreden tot de Internationale Unie tot

Bescherming van de Industr1ele Eigendom. V~~r het indienen
van aanvragen om octrooi heeft dit tot gevolg:

(

2.3.1 dat, indien door een aanvrager voor zijn uitvinding

nog in geen enkel' ander land een aanvrage om octrooi
werd ingediend, op het tijdstip van de indiening van
de aanvrage in Nederland een recht van voorrang ontstaat
dat gedurende een termijn van twaal·f maanden van kracht
bli·jft. Dit recht van voo'rrang houdt in, dat de aanvrager gedurende twaalf maanden een bijzonder voorrecht
geniet met betrekking tot het indienen van met zijn
Nederlandse aanvrage om octrooi overeenkomende aanvragen in de andere bij vorenbedoelde Unie aangesloten
landen.
Dit voorrecht bestaat hierin, dati indien hij inderdaad
in een of maer andere landen binnen de gestelde termijn
octrooiaanvragen indient en hij zich daarbij beroept
op zijn voorrangsrecht, deze aanvragen o.m. voor wat
betreft de beoordeling van de nieuwheid van de uitvinding zullen worden geacht te zijn ingediend op hetzelfde tijdstip als dat, waarop hij zijn Nederlandse aanvrage indiende;
2.3.2 dat, indien door een aanvrager reeds v66r de indiening
in Nederland een aanvrage om octrooi voor dezelfde uitvinding in een van de bij vorenbedoelde Unie aangeslo-·
ten landen werd ingediend en indien sedert deze indiening in het andere land nog geen twaalf maanden zijn
verlopen, een analoog voorrangsrecht als onder 2.3.1
bedoeld kan worden ingeroepen bij de indiening van zijn
octrooiaanvrage in Nederland.
2.3.3 Een aanvrager, die,van het recht van voorrang gebruik
wil maken, moet daarop schriftelijk beroep doen bij de
indiening van de aanvrage of binnen drie maanden daarnat onder vermelding van de datum van indiening van de
aanvrage waarop hij zich beroept, en van het land,
waarin of waarvoor deze werd ingediend; binnen zestien
maanden na de indiening van de aanvrage, waarop hij
zich beroept, moet hij het nummer van die aanvrage op-

r .,

'-
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geven en het door de instantie, waarbij hij die aanvrage indiende, af te geven bewijs van het recht van
voorrang aan de Octrooiraad overleggen.
2.4 Het uitsluitende recht, zoals dit in de artikelen 30 en volgende van de Rijksoctrooiwet is omschreven, komt alleen toe
aan de houder van een verleend en van kracht zijnd octrooi.
Krachtens dit recht kan de octrooihouder optreden tegen degene, die inbreuk maakt op zijn octrooi, en van de rechter
een uitspraak kr1jgen, die aan de inbreukmaker verdere inbreuk verb1edt en hem onder bepaalde omstandigheden verplicht
tot schadevergoeding voor reeds gepleegde inbreuk. Deze mogelijkheid tot optreden voor de rechter heeft de octrooiaanvrager v66r de octrooiverlening niet, doch de Wet laat hem
toch ook niet geheel zonder rechten. Wanneer namelijk een
aanvrager, wiens aanvrage tar inzage is gelegd, een 1nbreukmaker bij deurwaardersexploit waarschuwt en de inbreuk wordt
niettemin voortgezet, kan hij nA de octrooiverlening met teruqwerkende kracht alsnog een redelijke vergoeding of schadevergoeding vorderen voor de nl net exploit voortgezette inbreuk.
Voor inbreukprocedures is deskundige bijstand een vereiste.

iarieven ingevolge de Rijksoctrooiwet en het Octrooireg1ement geldend
vanaf 1 oktober 1982.

Art.21
ROW ~
Art .. 17 .2 OR ~

taks voor de indiening van een aanvrage
am octrooi:

Art.22A.3 ROW
Art.17.3 OR

vermeerderd met een b1adzijdentaks voor
elke bladzijde van de beschrijving en
tekening

Art.220.1 ROW
Art.17.4 OR

Art.220.1 ROW
Art.17.9 OR

Art.22G.l ROW
OR

taks voor de instandhouding van een aanvrage om octrooi te voldoen zolang daarop geen octrooi is verleend voor het eerst
2 jaar na de indiening der aanvrage op de
laatste dag van de maand waarin deze heaft
plaats gevonden en verder elk volgend jaar
op die dag:
de verhoging, verschuldigd bij betaling
van de instandhoudingstaks van een aanvrage na de vervaldag, bedraagt, indien
niet·later dan een maand na de vervaldag
wordt betaald:
en bij betaling later dan een maand na
de vervaldag:

_ Art. 22 I. 1
4 en 9
ROW
Art.17.S OR
t

ROW=Rijksoctrooiwet
OR = Octrooireglement

280,--

11

6. SO

II

It

taks voor een verzoekschrift am een
voorlopig getuigenverhoor:
taks voor een verzoek tot installing van
een-onderzoek naar de stand van de tachn;ek of voortzatting van dit onderzoek:
Opmerking: deze taks is niet verschuldigd,
indien aanvrager bij zijn verzoek het resultaat overlegt van een reeds eerder door
het Europees Octrooibureau of het voorma1i geIns ti tut I nte rna ti ana 1 des Brevets
in een Qvereenkomstige octrooiaanvrage ingestald onderzoek naar de stand van de
techniek.

270,--

10,"-

25,--

taks voor een verzoeksc~rift ter bepaling
van een aanspraak of mede-aanspraak op
octrooi i~gevolge de artikelen 9, 10 of
11:

Art.22H.l ROW
Art. 17 .5 OR

f

II

355,"-

If

355,--

II

1.200,"-
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Art.22I.3
en 4
Art. 17 •5

ROW
OR

Art.22J.l
Art.17.5

ROW
OR

taks veor een verzoek am een nieuwheidsonderzoek van internatioriaal type:
taks voer een verzoek tot het nemen van
een beslissing over de verlening van
octrooi:

Art.25.l
Art.17.6

ROW
OR

taks voor de openbaarmaking van een
octrooiaanvrage:

Art.19B.2
Art.17 A (a)

ROW
OR

toezendingstaks internationale aanvrage
(peT) :

Art.29P.1,
6 en 7
Art.17.7

ROW
OR

taks, te betalen bij de indiening van
vertalingen van v~~r Nederland geldende
Europese octrooien:

Art.17A.3
Art.l7.l

ROW
OR

Taks veor een verzoekschrift tot herstel
in de vorige toe~tand:

Art.3S.1
Art. 17 .1
en 7

ROW

jaartaksen voor verleende octroeien~ Deze
.taksen zijn te voldoen voer tot 1 januari
1978 verleende octrooien op de laatste dag
van de maand, waar;n het octrooi werd gedagtekend en voor na 1 januari 1978 verleende octrooien op de laatste dag van de
maand van indiening van de octrooiaanvrage,
die tot het octrooi ·heeft geleid. De jaartaksen zijn eveneens verschuldigd voor door
het Europees Octrooibureau verleende voor
Nederland geldende Europese octrooien. De
vervaldag ;s de laatste dag van de maand
van indiening van de octrooiaanvrage. Van
de voor Europese octrooien ontvangen jaartaksen wordt 60% afgedragen aan het Europees Octrooibureau.

OR

Ie taks
2e taks
3e taks
4e taks
5e taks
6e taks
7e taks
8e taks
ge taks
lOe taks
11e taks
12e taks
13e taks
14e taks
ISe taks
16e taks
17e taks
18e taks

f

1. 200 ,--

II

625,--

II

385,--

"

110,--

II

55,-355,--

II
II

11
II
II

"
II

480,-555,-630,-700,-775, .. 875,-975,--

1.075,-1.150,-1.225,-1. 300 ,-1. 400 ,-1.600,-" 1.700,-1.775,-" 1.850,-1. 950 ,-2.025,--

II
II
II

II
II
II

II

II
II
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Art.35.4
Art.17.10

ROW
OR

de verheging verschuldigd bij betaling
van ectrooicijzen na de vervaldag bedraagt,
indien n;et later dan een maand na de
vervaldag wordt betaald:
en bij betaling later dan een maand
na de vervaldag:

f

10,--

11

50,--

Art.24A.I
Art.IS.l

ROW
OR

taks veor een memorie van grieven
(art.24A) :

II

355,--

Art.27.l
Art.lS.l

ROW
OR

taks voar een memarie van grieven
(art.27I):

II

355,"'-

Art. 25.3
Art.IS.l

ROW
OR

taks vear een bezwaarschrift:

II

355,--

Art.32.3
Art.lS.l

ROW
OR

taks vaor een verzoekschrift am voorgebruik:

Art.34.S
A"rt.lS.l

ROW
OR

taks voer een verzoekschrift om dwanglicentie:

II

Art.22B
Art. lS.2

ROW
OR

.taks voor een verzoekschrift am naamsvermelding vaar de openbaarmaking:

II

Art.25.4
Art.lS.3

ROW
OR

taks vaer een verzoekschrift om naamsvermelding na de openbaarmaking:

II

355,--

Art.33.2
Art.lS.4

ROW
OR

taks voer de inschrtjving van een licentiecantract:

II

60~--

Art.37.3
Art.lS.4

ROW
OR

taks veer de inschrijving van een akte
van overdracht

II

60,--

Art.lS.5

OR

taks vaor de inschrijving van een naamswijz;ging per ectroei of ectreeiaanvrage
doch indien de naamswijziging meer dan
5 octraeien of aanvragen betreft vear
ieder velgend octroei of iedere velgende
aanvrage:

It

24,--

II

12,--

II

60,--

II

60,--

II

12,--

1\

12,--

II

12,--

Art.lS.6

Art.17.11
Art.34.3

OR

OR
OR

taks veer de inschrijving van andere dan
in art.lS~ lid 1 tim 5 bedeelde stukken
per stuk met dien verstande, dat indien
een stuk betrekking heeft op meer dan
een octroei of aanvrage am octrooi, dit
bedrag werdt vermeerderd met voer ieder
volgend octrooi en iedere volgende aanvrage:
taks voar de verlenging van een krachtens
de Rijksoctroaiwet gestelde termijn:
gewaarmerkte uittreksels uit het Octrooiregister per octrooi of per aanvrage:
gewaarmerkt afschrift van een betalingskwitantie:

355,-355?--

- "+ -

,
Art.19B.2
Art.17A(b)

ROW
OR

gewaarmerkt afschrift van een internatiof
nale aanvrage:
vermeerderd met het aantal pagi na 's fotocopieen a:

Art.360.2

OR

fotocopieen van literatuur per pagina:
fotocopieen van beschrijvingen behorende
bij een besluit tot openbaarmaking per
pagina:

Art. 36 E

Art.36.2

OR

OR

r\

"

Art.22C.l
Art.360.1

ROW
OR

in zelfbediening middels tel1ers-vervaardiSen ,van fotocopieen per stuk:
een gedrukt exemplaar van een beschrijving met tekeningen, behorende bij een
ter inzage gelegde octrooiaanvrage:
. idem in de vorm van een microfilmvensterponskaart per octrooiaanvrage:

Art.25.1
Art.360.1

ROW
OR

een gedrukt exemplaar van een openbaargemaakte octrooiaanvrage of octrooi:
idem in de vorm van' een microfi1mvensterper octrooi:
een jaarabonnement op al1e gedrukte ter
inzage gelegde beschrijv;ngen met tekeningen per exemplaar:
in klassen- of namenabonnement in microfi lmvensterponskaartvorm"·p.e.r.-'octroo; ~
-aanvrage:
een jaarabonnement op al1e gedrukte
exemplaren openbaargemaakte octrooiaanvrage of octrooien, per exemp 1aar:
in kl asse-of namenabonnementin mi crof; 1mvens terponskaartvorm~. per octrooi:
ponskaa~t

r·

'. -

een bewijs van het recht van voorrang:
vermeerderd met het aantal pag; na I s fotocopieen a:

..

Art.22C.l
Art.360.1
Art.25.1
Art.36D.l

ROW
OR
ROW
OR

een couponboekje bevattend 50 coupons voor
het afnemen van gedrukte ter inzage gelegde beschrijvingen en tekeningen:
een couponboekje bevattend 50 coupons voor
het afnemen van gedrukte openbaargemaakte
octrooiaanvragen en octrooien:

12,--

II

1,--

II

1,--

II

0,50

II

12,--

II

0,50

II

0,50

II

5,--

II

2,50

11

5,--

II

2,--

/I

4,50

II

2,"'-

II

4,50

II

1,50

II

250,--

1/

250,--

('
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,
Art.2S.1

ROW

abonnement op "De
met Jaarregister

Indust~iele

Eigendom

abonnement op het "Bijblad bij de Industriele Eigendom" met Jaarreg;ster:
Art.34.2

OR

taks voor een inl;chting uit het openbare
reg; s ter:
indien de inlichtingen betrekking hebben
op meer dan een octrooi of aanvrage, is
voor ieder octrooi en veor iedere aanvrage, waarop de ;nl;chtingen betrekking
hebben, verschuldigd:
Jaarverslag van de Octrooiraad,
per exemplaar:
Octrooigemachtigdenexarnen (deelneming):
Examenopgaven van het Octrooigemachtigdenexamen, per pagina:

f

350,--

II

80,--

II

7,--

1\

3,50

II

"

15,-100,--

"

1,--
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Zahlungsmogfichkeiten I Methods of payment I ModaUtes de. paiement
Nach Art. 5 der GebUhrenordnung konnen die Gebuhren wie folgt entrichtet werden:
Under Art. 5 of the Rules relating to Fees the fees may be paid as follows:
Aux termes de I'article 5 du Reglement relatif aux taxes, les tax.e5 peuvent etre acquittees comme suit:
<I) durch Einzahlung oder Oberweisung auf ein Bankkanto des Amts,
by payment or transfer to a bank account held by the Office,
par versement au virement a un compte bancaire de "Office,
b) dUTch Einzahlung oder Oberweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,
by payment or transfer to a giro account held by the Office,
par versement au virement a un compte de cheques postaux de l'Office,
c) durch Postanweisung I by money order I par mandat postal
d) durch Obergabe oder Obersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten,
by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office,
par remise ou envoi de cheques etablis a ,'ordre de "Office,
e) durch Barzahlung I by cash payment! par paiement en especes, au
f) durch Abbuchung von einem laufenden Konto beim Amt.
by debiting a deposit account held with the Office.
par prelevement sur un compte courant ouvert aupres de l'Office.
Die Zahlungswahrung rlchtet sich nach der Wahrung des Staats, in dem das Kanto gefilhrt wi rd.
The currency for payment is determined by the currency of the State in which the account is held.
Le paiement dolt etTe effectue dans la monnaie de "Etat au Ie compte est ouvert.
Der Betrag ist "ohne Kosten fur den Empfanger" zu uberweisen.
The fee is to be transferred" at no cost to the payee".
Le virement doit se faire"sans frais pour Ie destinataire".

Verzeichnis der fur die EPO eraffn&ten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswahrungen

List of bank and giro accounts
opened in the name of the EPO
and corresponding currencies
for payment

Bankkonten
Bank accounts
Comptlilll benc.aires

Posucheckkontlln
Giro accounts
Comptes de ch4lques postaux

Liste des comptes bancaires et
de cheques postaux ouverts au
nom de I'OEB et monnaies de
paiement correspondantes
Zahlungswihrung •
Currency for pavmentMonnaie de paiement-

NO

333880000
Orudner Bank (BLZ 700 800 00)
Promenildeplatt 7
0-8000 Mijndlen 2

NO

62050 314
Barclays Bank Intemational Ltd.
Goodenough House
33 Old Broad Street
London eC2P 2JE/Oreat Britain

Pound Sterling

0567-200 204/63

Franc franc;.ais
IFF)

;
NO

NO

300-S00
Postscheckamt Munchl!f1
(BLZ 700 10080)
0-8000 Munchen

(I!.)

Sanque Nationale de Paris
Agence France-Et1'llnger

2 Place de l'Opera
1:'-75002 PARIS
No • ~~~z,*i~c~e ~a~k~seIiSchaft

Deutsche Mark
10M)

I

-

NO

30 30796- 1
Postscheckamt Sern
CH-3000 Bern

CH-8021 Zurich
NO

513638547
Algemene Bank Nederland NV
Kneuterdijk 1. Postbus 165
2514 EM-Den Haag/Nederland

NO

4012627
Postcheque-en Girodienst
6800 MA Arnhem
Nederland

NO

99-40747379
Svenska Handelsbanken
8-103 28 Stockholm

NO

741 53-8
Postgirot
S-105 06 Stockholm

NO

310....Q449878-7S etr.conll.
Banque Bruxeiles Lambert
B.P.948
BRU 5

NO

OQO.1154426-29
Office des Cheques Postal.:x
B-11oo Bruxeiles

1-108/9134/200 etT. conv.
Banque internationaie a
Luxembourg
Bd Royal 2-BP 2205
LuxemboullJ

NO

25421-37
Administration des P. & T.
Cheques Postaux
BP 2500
Luxembourg

37 527 "lire interne"
Sanca Nazionale del uvoro
Via Biuolad 2
1-00187 Rome -Italia

NO

Franc suiue
Isfd
Gulden
(Mil

Svenska kronor
(skrl
Franc beige
(FBI

8-1050 8RUXELLES
NO

NO

NO 130-111-755/01
Osterreichische Landerbank A.G.
Am Hof2
A-1010Wien

NO

10568277
Centro Compartimentale SeNtz!
Bancoposta per Ie Lombardla
Piazza Vesuvio, 6
1-20100 Mllino
7451.030
OstelTeichische PosuparkllS$e
Georg Coch.f'tatt 2
A-1018 Wlen

,

Franc beige
(FB)

l.i ra i taliane
(Lid

Osterr. Schillings
(S)

·1 01. Zahlungswihrunll rlehu't slch nach der Wiihrunll elM Staats, In dem das Kon'to gefuhrt wird (Artlkel 6 Abllltz 1 Gaouhre"Ordnung).
Th. cur ...."ey for payment must be the currency at thllt State In which the accoum: Is ketlt (Artlela 6, parallraph 1, Rules relating to F_l.
La monnaie de paiement est calle du pay, dant lequel I. compte....: au",," (arncle 6, paragraphe 1 du r*;ll.ment ratulf !lux tax .. l.

"'2

e.. aUe" Zahlun\lltn muB daher sleherg....:aUt werdan, deS d., SetrlH;l .... t dem KOMO In dar rle!'ltill8n wilnrung (ao Ziffar 11 unci In dar rlchtlgen
1'101'1. "n\jlln1:. / When""., payments .r. made, theretore, Steps must be uk.n to .nsura met ma correc:t amount In m. correct c::urntf'lcy (s..
point 11 i, paid into the account. III con"lent donc da s'anurer, Ion da chaQu. pa;"mem, Qua ca compte ..t erGdlt' du montan't exact dans I.
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Varzeichnis der Gebiihren, Auslagen und Verkautspreise des EPA (in der ab 9. Januar 1984 geltandan Fassung)*
Schedule 01 tees, costs and prices of the EPO (effective as from 9 January 1984)*
Darema des taxes, frais at tarifs de vente de rOEB (applicable compter du 9 janvier 1984)*

a

1. Sutrage dUl Gebiillfen. die yom EPA nach den Artikelll 2 und 6141 11m Gebiihnmordnull{j erhQbcn wOlden
Amounts 0' feos levwd bV the EPO under Articles 2 and 6(41 01 the Aulos relating to feos
Montants des t"xes poq;ues pM !'OEB on application dcs di!'positioJls des articles 2 et 6(41 <lu (I~glement reluli. <lUX Hlxeli

or fHE FEE / NATUHE DE LA lAXE

GWUllflENAflT / NATURE

2

:2:l1~1

..

~

..•...

BElHAG j AMOUNT / MONIANT
..-.-~

ff
.....•.

sIr
I-~·-·--

hll

skI

--- -.-

fB
BeIO}LlIx .

lit

oS

1600

430

600

1580

10600

319000

3760

Hm;hcl chcllgulltllu/StJiJfCh lee in reslwel ol/T axe de
wdu:H!.;l\c

2. I

tJillc curopilische Accilerchc mitlf tlille erUi.inLefl(le
cIlfopal5chc HucilCiche
a [wopciln 01 SlIJlpitlmenWIY EUlopeall sl:lilrch
P,H r.H:lwldw elllOpeUlllltl Oll • uchtlfche tlu(opeenne
complDIl H)' llillfC

1670

454

5150

1360

1920

5070

33900

1025000

12070

h,r &11lt: inl!:malllJllnlc Rccllerchc'l
an in!clllatiwldl search"
par [tJcl.elche 1l1lemaiIOIlaiu II

1100

462

5240

1410

1960

5160

34 tiOO

1043000

12280

260

71

BOO

220

300

790

5300

160000

1880

260

71

800

220

300

790

5300

160 000

1860
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Zuschlagsgebuhr Zllr Anmeldegebuhr. zur
Recherchengelliihr oder zu einer 6enennungsgebuhr (Regel
85a}: 50% der betrcftenden Gebuhr oder Gebuhren.
hbchstens jedoch insgesaml:
3b Surcharge on the filing fee. the search fee or a designation
fee (Rule 85a): 50% of the relevant fee or fees. but not to
exceed a total of:
3ter Surtaxe a la taxe de depot, ala taxe de recherche ou
une taxe de designation (regie 85bis): 50% de la taxe
ou des taxes concernees. sans que Ie montant IOtal
puisse depasser:

..

OM

(

fF

sfr

hit

skr

F6
6elg/lux.

lit
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1035

281

3190

860

1 190

3140

21 DOD

635 000

7480

430

117

1 330

360

500

1300

8700

264 000

3 110

3b

a

4

Jahresgebilhren fur die europiiische Patentanmeldung
Renewal fees for European patent applications
Taxes annuelles pour la demamie de brevet european

4,1

- liJf das 3, Jahr. gerechnet vom Anmeldetag an
---- for the 3rd year. calculated from the date of filing of
the application
pour la 3e. annee calculee compter du jour du aepot
de la demande

a

~-

4,2

570

155

1 760

470

660

1730

11600

350000

4120

fur dus 5, Jahl. gerecilnel vom Anmeldelag an
lor the 51h year, calculated from Ihe date 01 filing of
Ihe application
--- pour la 5e annee calcuiee a compler du jour du depol
de la demande

720

196

2220

600

830

2180

14600

442000

5200

B. Jahr. gerechnel vom Anmeldetan all
the 61h year.. calculated from the date of filing of
the application
pour la Be annee calculee a compter du jour du depill
• de la demande

880

239

2710

730

1010

2670

17900

540000

6360

.-- hir elas 7, Jahr. flerechnel vorn Anmeldelag an
lor the 7th year, calculated from the date of filing of
the application
~. pour la 7e annee calculee a compter du jOllr du depot
de la demande

1040

282

3210

860

1 200

3160

21 100

638000

7510

_

..

I

4,3

fur

4.4

.~--

4,5

,

liir das 4. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an
for the 4th yeal. calculated from the date of filing of
the application
pour la 4e annee ca!cutee a compler dll jour dll depot
de la demande
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BETAAG I AMOUNT I MONTANT
GEBUtiBENART I NATURE OF THE fEE I NATURE DE LA TAXE
---~

4.6

4.7
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-._- fur das B Jalif. gcrcchnel 110m Anmeidetag an
--- IOf tho Sth year. calculated ffOm the dale of tiling 01
Iho apiJlicalton
pour la Be i1IUJee calculee a compler du jour du depol
de ia demande
--- lur dil:; 9. Jalle, gerechnel vom Anmuldclag an
lor Ihe HIll yeill. calculawd hom Ihe dale olliling 01
Ille applicauoll

la ge annet: calculee a COmpltH du jour dll depot
de li.I delllilllde
4.8 -- tilr das 10. Jallr und jedes weilere Jail(. gerechneillom
Allmeldelag ~n
.- to! Ihe 10lh ami each sulJsequeru year. calculated hom
Iho dille of filing of Ihe applicalion
pOUl 1£1 10e annee et chacune des annees suillanltls
caiculeos a comptor du JOIl( du depot de la demallde
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1270

345

3910

1050

1 460

3850

25800

779000

9 180

1500

407

4620

1240

1 730

4550

30500

920000

io 840

1620

494

5610

1510

2100

5520

37000

1 117 000
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Zllschlagsgebuhr fur die verspi.ilele Zahlung einer
Jahresgeblihr tur die europaische Patentanmeldung
Additional fee for belated payment of a renewal fee for
Ihe European palent application
Surlaxe pour relard de paiement d'une taxe annueUe
pour une demande de brevet europeen

6

Priilungsgebiihr!Examination feeIT axe d'examen

6a

Zuschlagsgebuhr fiJr die verspatete Siellung des
Pnifungsanlrags (Hegel B5bl

6a

Surcharge for law filing of the request for examination
(Hule 85bl

6tlis Surlaxe pour presentation tardive de 13 requete en examen
(r(Jgl(J 85ter)
7

Erteilungsgebuhr/Fee for grantITaxe de delivrance du
brevet

8

Druckkostengebuhr fur die europaische Parentschritl:
fur jede Seile der Amnelclung in der fur die Verot#enll'ichung
heslimmten Form
Fee for printing the European patent specification:
for each page ollhe application in Ihe form in which it is
to be printed
Taxe d'impression du fascicule de brevet europeen pour
chaque page de la demande dans la forme dans laqueUe
ellt:l sera imprimee

9

Druckkostengeblihr hir eine neue europiiische
P auschalgebiihr
Pawntschrifl
Fee for printiny a new specification of lhe European
tlal~rate fee
pawn!
Taxe (j'impression (fun nouveau lascicule de brevet
europeen .... laxe forfail3ire

10% der verspii\e t gezahlten Jahresgebuhr
10% of the belated renewal let!
10% de la laxe annuelle payile en retard
1980

I

538

I

6 100

I

1640

I

2280

I

6010

I

40200

/12150001

14310

50% der Pri.ilungsgebuhr

50% of the examination fee

.

50% de la taxe d'examer.
430

117

12

1 330

360

500

1300

8700

264000

31\0

3.30

37

10

14

36

245

7400

87

60

16

180

50

70

180

1200

37000

430

I

10

Einspruchsgebuhr/Opposi.tion leeITaxe d'opposilion

520

141

1600

430

600

1580

10600

319000

3760

11

Beschwerdegebiihl/Fee for appeal/TaKe de recours

630

171

1 940

520

730

1910

12800

387000

4550

12

Weilerbehandlungsgebuhr/F(Je lor further processing!
1<")(6 de poursuite de la procedure

115

350

100

130

350

2300

71 000

630
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oS

350

100

130

360

2300

71000

830

16

1£10

60

70

180

1200

37000

430

6a

16

180

60

70

180

t 200

37 000

430

Koslenfes!SellUllgsgelJuhr/feo lor the awarding of costsl
Taxe de fixation lle~ II ais

6'a

16

180

60

70

180

1200

37 000

430

17

BeweissiclltJrungsgelJilhr/fee for the cOllservation of
evideflce/T axe de conservation de la preuve

6a

16

180

50

70

180

1 200

37000

430

18

Uhurmilliungsgebillir 'ur aine imemalionale Anmeldung
Twflsminal fee 101 an intemalional application
Taxe Lie tran:;>missioll pour une demanLie inlernalionale
de brevet

17 a

46

520

140

200

520

3500

104000

1230

Nationale Gebilhr hir eine inlernalionale Anmeldung
National lee lor an internalional application
laxa nationale I}OUI une dernandu intemalionale

52 a

141

1600

430

600

1580

10600

319 000

3760

115 a

312

3540

950

1330

3490

23400

706 000

B 310

13

WiedefCinselwn!JSU"lJtilu/Fee lor re-establishment 01
rights/Taxll (ie (estitutio in inl!!!Jwm

15

14

UmwamJltlllgtigcbiJlu/ConverslOn loe/T axe de
\l 1lHslonnalion

6'a

15

AnsjJruchsgulJlihr lur den eHum und jeden weileren
PatenlansJl(uch
Claims Ille 10/ the eleventh and each subsequent claim
Taxe pour chilque revendication a parlir de la omieme

16

19

20

Gebuhr lur die vorlauhge Prulung ainer imernationalen
Anllleiduny
Fee lor the preliminary eKamination 01 an Internalional
application
.
Taxe (j'examen prAliminaire d'une demanda illlarnationale

.-----------~------------------.l--.-
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2.

Gebuhren, Auslagtln und Verkauispreise, die nach Artikel 3 der Gebuhrenordnung vom Prlisidenten des EPA festgesetzt werden
fees, costs and prices laid down bV the President of the EPO, in accordance with Article J of the Rules relating to Fees
Taxes, 'rais at tarl's liKeS par Ie President de I'OES conformement a I'article 3 du reglement relatif aux taxes
2,1 VerwahulIgsgebilhren
Administrative fees
Taxes d'administration
.~r-

EPO/AO
GEBUHRENART / NATURE OF FEE / NATUAE DE LA TAXE EPC/IR
CBE/RE

2

3

4

5

6

.-.
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FF
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Belg./lux,
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Einlra gung von Rechtsubergangen
Regist ering of transfer
Inscrip tion des transferts

R 20(21

115

31

350

100

130

350

2300

71000

830

Eintra gung von Lizenzen und anderen Rechten
Regist ering of licences and other rights
Inscrip tion de licences et d'autres droits

A2liH

115

31

350

100

130

350

2300

71 000

830

A 21(2)

115

31

350

100

130

350

2300

71000

830

Zusalz liche Ausfertigungen der Urkunde uber das
europa"ische Patenl
Duplic ale copies of the European palenl certilicalfl R 54(2)
Duplic ata supplement aires du certi/lcat de brevet
europe en

60

16

180

50

70

180

1200

37000

430

R 92(3)

30

8

90

25

35

90

600

18000

215

R 94(1)

30

8

90

25

35

90

600

18000

215

A 94(3)

30

8

90

25

35

90

600

18000

215

Losch ung der Einlragung einer Lizenz und anderer
Rechte
Cance lIation of entry in respect of licences and
other r ights
Radiat ion d'une inscription de licence el d'autres
droils

AUSlU 9

aus dem europaischen Palentregister
Extrac ts from the Regisler 01 European Patents
Extra;t au Regis!re europeen des brevets

Gewal)fung von Einsicht in die Aklen einer
europa"ischen Palenlanmeldung
Inspec lion of the files 01 a European palent
applic alion
Inspec lion publique du dossier (fune demande de
brevet europeen

7 1 Akten einsicht durch Erteilung von Kopien
Inspec'lion of the files by means of issuing copies
Inspec'lion puhlique etlecluee au moyen de la
delivra nee de copies
• Geget;cncnfaHs lUluylH..:tl (Ser Po(toko~u!n, went) das Schdftstuck
auf WunSCh deb ABU a~J~l(dle(s flIchi mit der normiden Post versandt
Wild

. --.BETRAG·; AMOUNT- / MONTANP
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., Whefe appiicaule, tho costs of 'orWatd1flg DIner than by rUYli'af f)O~L
'BCUHCd at llie fequesl of the applicant tOI traHsnultal ot d document.

Me 10 be added to the anl:Ounts trujicatcd.

It

l~
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cas echeanl, Ics tri.U~ d'expE!<httnn ete i,;OUHICr auUe qu'ou1mdJte
1.1 ft:queU} l1u (1emumlcur pour la Ifan~miss.lOn du

engage~

a

dOCUCHcH' S·djoutena dl,1( nu,lIHdiHS, ciles.

EP(j/AO

GlBUI-iRENAfIf I NAlUflE OF FEE / NATURE DE LA TAXE EPC/lf!
CBEIRE
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9, I

lUlliUhch pro 5eiItJ A4 oder kleiner
plus per A4 paue Of smallHl
en plus par leuille de toanat A4 OU plus pel'l

AusstcliullH cincr lJeulaubiUlctl Kopie einer
clIIolm'schell PiJlclllanmeldung oder einer
inltJmauon"lclI AnllleldullU
IS~1I1l of a cll/tilicd copy 01 a Eurojltlan palent
application or an intHlllational application
Oelivrancu (rUne ,;opiu Ltlltiliee conloime d'une
demande de IJruvet eUlOpeen Oll d'une demande
illlCillationalt,

1,2 0

0.30

3,70

1

lAO

3.60

25

70o

B,10

R94141
R 38(3)
PCT
A 17l1bl
R20.9

30

8

90

25

35

90

600

1800o

215

R95

30

8

90

25

35

90

600

1800o

2)5

6'0

16

180

50

70

180

1200

3700o

430

Zuschlau lUI die UlJermilllllllO mit felllschreiber,
wenn tliese Uhcrmilllullgsart vom ArlIr agsltlUllr
gcwlinschl wild
('Ibm dill talsikhlicheo
Auslagun hUliIuS
Additiollal chalue lor information sent by lelex, if
tho applicanl wishl.:s lilal melhoo to lJe used
Olle! amI abuve Ihe aClual cosl
SlipplenHlIII tluman<ie l)Oul la Iransm1ssioo par
telex 5i II.: <lclllanfielir III :c;ouhaite
ell plus
tIos Irals ",UHculs
Gehlihr lur dill UlwrsHlzung einer inlellialionalen
Anmcldwl\j, pro 100 Worte im Originallexl
fee lor the If anSlil!ion 01 an InttJrnauonal
applicalion per 100 wordS III Ihe original
Taxe relative a la tra<iuction (fU(lEI (femande
intcrnalionalu. pour 100 mOls du lexle original

11

oS

Auskunttsoneilung aus dun Akten einer eUfOpilischen
PillUIlianmohhHI9

Communicatioll 01 inlormalion contained in the files
of a Europcalll1iJ1cnt application
ComllHlnicaliol) <rinlormalio(ls contenuu:.; dans Ie
dOSSIIl( d·u/lt.; defllandu de l.)I'uvel eUlopeen
9.2

Lil

------- - - -

,---- - - - - - 1-72

fB
Bely.ilux.
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Mitteilung des Prasidenten des
EPA vom 20. November 1981
uber die Neuverlautbarung der
Vorschriften iiber das laufende
Konto·

Notice of the President of the
EPO dated 20 November 1981
concerning the publication of a
consolidated version of the
arrangements for deposit
accounts·

Communique du President de
rOEB du 20 novembre 1981
relatif it la publication d'une
nouvelle edition du texte de la
reglementation applicable aux
comptes courants"

Die Anlage 3 der Mitteilung betreffend
die zur OurchfUhrung der Artikel 5
bis 8 der Gebuhrenordnung der EPO
gelroffenen
Maf.!.nahmen
tAmtSblatt
4/1978, S, 259 bis 269) in der Fassung
der Mitteilungen vom 22, Februar 1979
~Amtsblatt 3i1979, S. 89 bis 92) und
vom 23, Dezember 1980 IAmtsblatt
2 1981 S. 34 bis 36) und des 8eschlusses vom 20. November 1981 (Amtsblatt 1 '1982, S. 14) wird durch nachstehende Mitteilung ersetzt:

Annex 3 to the notice on the measures
taken to implement Articles 5 to 8 of the
EPO Rules relating to Fees iOfficial
Journal 4(1978, pp, 259 to 2691.
amended by the notices of 22 February
1979 (Official Journal 3/1979, pp, 89 to
92) and 23 December 1980 I Official
Journal 2/1981, pp, 34 to 36\ ana by the
decision dated 20 November 1981
IOfficial Journal 1 1982. p, 14) is
replaced by the following text:

Le communique sUivanr rem place rAnnexe
3 a la communication portant sur
les mesures prises pour r aoolication
des articles 5 a 8 du reglement relatif
aux taxes de I'Organisation europeenne
des brevets (Journal officiel nO 411979,
pp, 259 a 2691. modifiee par les
communrcations en date des 22 fevrier
1979 iJournal officlel nO 3/1979. pp, 89
a 92) et 23 decemore 1980 Uoumal
officiel nO 2/1981 pp. 34 a 361 ainsi que
par la deciSion en date du 20 novembre
1981 (JournaloHiciel 1. 1982. p. 141

Vorschriften uber das laufende Konto

Arrangements for deposit accounts

1, Allgemeine Bestimmungen

1 , General provisions
Under Article 5. paragraph 2, of its Rules
relating to Fees, the EPO has decided to
open, in the name of any natural or legal
person, or any body equivalent to a legal
person by virtue of its relevam law, who
so desires. deposit accounts for the
settlement of the fees payable under the
Rules.

Reglementation applicable aux
comptes courants
1 . Dispositions generales

Das EP A hat aufgrund von Aftikel 5
Absatz 2 der Gebuhrenordnung beschlossen. fur interessierte naturliche
oder juristische Personen sowle fur
Gesellschaften, die nach dem fur sie
maBgebenden Recht eioer juristischen
Person gleichgestellt sind, laufende Konten fur die Entrichtung der nach der
Gebuhrenordnung zu zahlenden Gebuhren zu eroffnen.
Oiese Konten konnen auch fUr die 8egleichung der Kosten benutzt werden,
die fUr andere Dienstleistungen des EPA
anfallen.

These accounts can also be used for the
payment of the costs of other services
provided by the EPO,

En vertu du paragraphe 2 de ['article 5
de son reglement re!atif aux taxes, I'OES a
decide d'ouvrir, sur demande, au nom de
personnes physiques ou morales ou de
SOClt3tes assimilees a des personnes
morales en vertu du droit dont elles
relevent, des comptes courants destines
au reglemenr des taxes a verser en
application de ce reglement.
Ces comptes peuvent egalement iHre
utilises pour Ie regJement du prix
d'autres prestatlons fournles par I'OEB.

2. Formvorschriften fUr die Eroffnung
eines laufendes Kontos

2. Formalities for the opening of a
deposit account

2. Formalites tJ'ouverture du compte
courant

2,1 Voraussetzung fur die Eroffnung
eines laufenden Kontos ist die Einrelchung eines unterzeichneten ):!..ntrags
auf Eroifnung elnes Kontos: mit dem An·
trag ,st eme erste Einzahlung zu ieisten,

2.1 In order to open a deposit account. a
Signed request for the opening of an
account must be filed together with the
payment of an initial deposit.

2,1 L'ouverture d'un compte courant est
subordonnee au deoot d' une demande
signee d' ouverture de compte assortie
du versement d'une provision initiale.

2.2 The request for the opening of an
account must be sent to the following
address:

2,2 La demande d'ouverture de compte
doit etre envoyee a I adresse suivante:

2.2 Der Antrag auf Eroffnung eines
Kontos ist an die nachstehende Anschrift
zu flchlen'
EUROPAISCHES PATENTAMT
Relerat Kassen- und Rechnungswesen
Erhardtstrasse 27
0-8000 Munchen 2
Er hal aile lweckdienlichen Angaben
wber die Person, den 8eruf und die Anschnft desJenigen zu enthalten, fUr den
das Konto eroHnet werden soiL
2.3 Die Hohe der ersten Einzahlung be5tlmmt der Amragsteller entsprechend
selnen 8edurfnissen und mit Rucksicht
daraul. in welcnen Abstanden er das
Komo autzufullen beabslchtigt.

EUROPE.il.N PATENT OFFICE
Cash and Accounts Department
Erhardtstrasse 27
D-8000 Miinchen 2
It must contain all the necessary
particulars of the identity, occupation
and address of the perSOn in whose
name the acCOunt is to be opened.
2,3 The amount of the initial deposit
should be determined by the person
making the request iil the light of his
requirements and his schedule for
replenishing the account in Question.

OFFICE EUROPEAN DES BREVETS
8urea~ 'Caisse at comptabilite"
Erhardtstrasse 27
D-8000 Munchen 2
Elle doit comporter taus renseignements
utites concernant I'idenri!!!' la profeSSion
et I' adresse de la personne au nom de
laquelle Ie compte doit etre ouvert,

a

2.3 Le mOntant de la provision initiale
verser est fixe par Ie demandeur en
fonctlon de ses besoins et de son
calenarier de reapprovisionnemenr de
compte envisage,

3. Tenue des comptes courants

3. Fuhrung der laufenden Konten

3. Administration
accounts

Die laufenden Konten werden am SilZ
des EPA in Munchen ausschliel1lich in
Deutschen Mark gefLihrt,

The deposit accounts will be kept in
Deutsche Mark only at the headquarters
of the EPO in Munich,

Les comptes courants SOnt tenus
uniquement en Deutsche Mark au siege
de i'OES a Munich,

• D"rGh~,ese 'Jeuverlau{tlarung werden die
Vorscnnften uOer das lauiende KonlO ,nl'laltlich
n'chl geander!

consolidaled lexl conta,,,s no suDstamllte

amendmems to the arrangements lor aapos.!

• CelIe edlt'o,. n apporte pas de modificanons de
fond 11 la reglemematJon aoplicaOle aux comPtes
courams.

acCOutHS,

of

the

deposit

4. AuffilUung des·lautanden Kontos

4. Sttrvicing of tne deposit account

4.

Approvisionnement
courant

du

compte

Die erste Einzahlung sowie die spateren
Einzahlungen w( AuHuliung des Kamas
haoen grundscitzlich in Deutschen Mark
zu eriolgen. Zahlunge" in ainer anderen
Wiihrung werden I'1uf ange.nommen.
wenn die berreifende Wah rung frei in
Deutsche Mark konvertierbar 1St: der etngezahlte Betrag wird dann fur die Gutschrin: aut dem laurenden Konta umer
Zugrundelegung des tatsachlich erzielten Wecnselkurses oder, wenn die
Zanlung auf etn Konto der EPO .n einem
anderen t.and als der Bundesrepuolik
DeutsChland eriolgt 1St. untef Zugrunoeegung des Wechselkurses am Tage der
GutsChrin: auf dem genann!en Komo .n
Deutsche Mark umgerechnet.

The payment at the initial oeposit and
Subsequent ;Jaymems replenishing the
account mus! in prinCople be effected in
Deuesche Mark. If (Mev are effected in a
currancy orner than tha Deutsche Mark,
they will be acceoted provided that the
currency in auestlon is freely convert!ble
into Deutsche Mark and the amount of
the payment Will thsn be converted, for
entry on the aeoosi! account. Into
Deutsche Mark at the rate of exchange
obtained or. where payment has been
made intO one or the accounts opened in
tha name of the EPa in coumnes other
than the Federal Republic of Germany.
the rate of excnange pertaining on the
day on which tnat account is credited.

La versement de la provision initiale ainSi
que les '1ersemems ulterieurs de
r~aoprov,sionnement du comOte dolvent
en pr.ncipe ~tre faits en Deutsche Mark.
S'ils sont eifectues dans une monna!e
autre que Ie Deutscne Mark, i1s sam
acceotes 51 cene monnale est !Ibremen!
convertible en Deutscne 'v1ark et Ie
montant du versemeor es, .lIars. Pour
inscrionon au credit du comete courant.
convert! en Deutsche :'vlark sur :a base
au COutS du change realIse ou. !orsque Ie
versemenr a ete fait a I' un des cometes
ouver,s au nom de I'OES dans des Oa'l5
autres que la Republloue federale
d Allemagne, du coutS du change du iour
de I inSCription al.4 credit de ce compte,

5. Funktionieren des laulendan Kontos

5. Conditions of
deposit account

of the

S. Conditions de fonctionnement du
compte courant

5.1 Nach Eroffnung des laufenden
KontoS wird dem Kontoinnatle( die
Nummer des Kontos mitgeteilt; diese
Nummer ist bet allen Zanlungen anzugeben,

5.1 As soon as a ClepOSH account has
been opened. ItS l'1umoer will be
communicated :0 {~e holder who must
mennon ie when maklf'g payments.

S. 1 Des qu un compte courant est
oUl/en. son numero est I'1otifie au
mu/,we qui s y referera a i'occasion de
ses n?glements.

S.2 The deposlC account holder must

5.2 Der Kontoinhaber hat rechtzeitig
dafur zu sorgen. aar.. auf dem Konto
stets eine ausreichende Deckung vorhanden ist. Artikel 8 Absacze 1 und 3
der Gebuhrenordnung 1St aut Zanlungen
ZU( Auffullung des laufenoen Kontos em·
sprechend anzuwenden,

take measures in good (lme to ;nsure,
that the account is in creole at ail times.
Article 8, paragraohs 1 and 3, of the
Rules relating to Fees wiil apoly mutatis
mutanOis to oavments servrRg to
reoientsh the deoosil account.

5.2 II apoartient au citulaire du compte
de prendre en temps utile routes les
dispositions necessalres pour quii y ait
en permanence une croviSlon sulfisante.
Par analogie. !'artic!e g, paragraphes (1)
at 13) elu reglemem relarif :lUX taxes est
applicable .lux versements destines
r aoproviSlonnemenr du compte courant.

5.3 Die Lastschriften werden in der
chronologischen Reiheniolge, in der die
schrin:lichen oder rernschnftlichen Abbuchungsauitrage beim EPA eingehen,
auf dem Konta verbuctn; bei Abouchungsauftragen die sich aut menrere
Zahlungsvargange beziehen, wird die
Reihenroige, in der diese Vorgange
auf dem Abbuchungsauftrag angegeben
sind. t::IerUcksichtigt.

deposit
account
in
Chronological
sequence of receiOt by :he EPO of ,he
wfltten or telexed oroers taking 'ntO
account, in the case of an oroer
concerning a l'1umoer of transactions, me
sequence of entries ,on that document.

S.~ Der KontOlnhaber erhat! am Anfang
eines jeoen Manats eine ganaue Auf5tellung wber Gle 8uchungen, Clie im
'1orhergehenden Monae auf dem Konto
'1orgenommen worden Sind, Stellt er
annano seiner eigenen Umerlagen Fehlar
in oef AufsteHung rest, so ,ellt er dies
Clem EPA unverzuglich mit.

6. BelasttJng des lau/enden Kontos
6.1 Das laulende Konto kann nur mit Becragen belastet werden. die stch aut aie
EntriChtung 'Ion Gebuhren oder Auslagen fUr Veroffentilchungen und Dienstielstungen Cles EPA bezienen.
6.2 Die 8elastung des laufenden Kontos
ertolgt nur gegen Vorlage eines '10m
Kontoinhaber unterzeichneten schnn:lichen Abbuchungsauitrages oder gegebenenfalls aufgrund eines fernschrin:lic ..,en AOtluchungsaun:rages.

0"3 DerAbbuchungsauftrag nat die notwendlgen Angaoen "ber den Zweck Cler
Zahlung sowle aie ·\Jummer des zu
belastenden Kontos Zu emhalten. Sobald der Abbuchungsaun:rag beim EPA
eingen!, Wlra sr mit elnem Scemoel
I/ersenen. aus dem der Tag des Eingangs
ersichtlich 1St. Sofern auf dem Konto
Elina ausreichende Oeckung vorhanden
ist. ~':t dia Zahlung alS an dlesem Tag
eri")lgt.

operation

5,3 Debits shall be entered on the

5.4 The holoef of the deposit account
will receive at the beginning of each
month a decalied statement of the
transactions recorded in respect of tne
acCOunt during :ne orece<:lIng montn" He
must immediately inform me EPO 01 any
error wnich he may nonce In tne light of
his own records.

6. Debiting the deposit accolJnt
6.1 The account mey only be aetmed for
payment of fees or costs incurred in
respect of publications and services
which are due to the EPa,

6.2 A deposit account can Or'lly be
deoited on the oasIs of a debit oraer
made Out in Writing and signed by :he
account holder, or, where aOOfooriate.
on the basis of a telex,
6,3 The aebit oroer must contain the
parTiculars necessary to Identlfv the
purpose of the oayment 3nd must
indicate the numoer of the account
wn.ch is to be deoiteo. Upon receipt by
the EPa, the debit oroer w,jj be stamped
witn the date of recetpt. PrOVIded that
there is a sufficient amount in the
deoosit account to cover the total debit.
this Clare Will be conSldereo as [he date
on which payment is made.
6,4 if. on tne date of reCeipt of a debit

a

5.3 L.es debits sont inscrits au compte
courant dans I" orere ChronologiQue de
reception a I'OES des ordres scms ou
(ransmis par rei ex, compte tenu, Ie cas
echeant, lorSQU il s agit d' un ordre de
debit felarif a plusieurs ooerations, de
I'ordre d'inscription sur ce document.
SA La (itulaire du compte courant recoit,
du debut de chaque mois, un releve
derail Ie des operations constatees sur ':e
compte au cours du :nois precedent, !I
signale ,mmeoiatemenr a rOES route
erreui cui! oourralt eventueilemem
remarquer au vu de ses oropres
ecn:ures.

6, Debit du compte courant

5.! Les operanons oe debit du co mote
c;ourant r1e oeuvent sa raoporter quO a des
regiemencs de taxes ou de frais encourus
oour ces publications dt des pres,ations.
.3 verser a I"OES.
6,2 La ceblt oun compte COurant na lieu
quO au vu d un ordre de debit donne par Ie
Cltula,re du comote oar ecr!! signa ou. ie
cas ecneant. par telex.

63 Lordre de debit dOit pOrter !es
.jpnnees requisas oermettant d"iaentlfier
!' 001":( ou paiement et Ie numero au
compte 3 deblter. Oes sa n!ceotlon a
iOES, i'ordre oe debit est reveru CI un
cacner portant la oale oa cene
reception. A la condition quil eXlste au
compte courant une provis;on suffisante
pour la couverture torale du debit, cette
dale est caile a laqueile Ie regiement est
reoute eHectue.
6.4 Si, a Ie date de reception de i' ordre

,
6.4 Reichl das GUlhaben des laufandan
Kontos am Tage des Eingangs eines Abbuchungs8uftrages fur die Zahlung einer
Gebuhr nicht aus (Fehlbetrag). 50 wird
dies dam Kontoinhaber mitgeteilt. Die
Mitteilung kann auch famschriftlich arfolgen.
6.5 Wird das laufende Konto innerhalb
ainer Fri5t von einem Monat nach Zustellung der Mitteilung nach Nummer
6.4 so aufgefullt. dal1 die Gebuhr abgebucht
werden
kann
und
wird
innerhalb derselben Frist aine Varwaltungsgabuhr nach Nummer 6.6 entrichter. so gilt der Tag des Eingangs
des Abbuchungsauftrags als Tag, an
dem die Zahlung als eingegangen gilt:
die Vorschriften der Nummern 6.8 und
6.10 sind auf die Rechrzeirigkeit dieses
Abbuchungsauftrags anzuwenden.
6.6 Die Verwaltungsgebi.ihr berragr 30%
des Fehlbetrages. jedoch mindestens
100.- OM und hOchstens 600,- DM,
Wird die Verwaltungsgebuhr durch Abbuchungsaufuag vom laufendan Konto
entrichlet. so mul1 das Konto spatestens
zum Zeitpunkt des Ablaufs dar einmonatigen Frist nach Nummer 6.5 fUr
die Abbuchung der Verwaltungsgebuhr
ausreichende Deckung aufweisen.
6.7 Wird eine Verwaltungsgebuhr nach
Nummern 6.5 und 6.6 niCht rechtzeitig
entrichtet. so gilt die Zahlung als an dem
Tag bewirkt. an dem das lautende Konto
emsprechend aufgefullt worden ist.
'13.8 Geh! der schriftliche Abbuchungsauf trag erst nach Ablauf einer Frist beim
EPA em. so gilt diese Frist gemal1 Arlikel 8 Absatz 3 der GebuhrenordnlJng
als eingenalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird. daB der Einzahler spatestans zehn Tage vor Ablauf der genannten Fris! einem Postamt in einem
Venragsstaat einen an das EPA gerichreten 8rief ubergeben hat. in dem der
Abbuchungsauftrag enthalten ist, sofem
tum ZeitPunkr des Fristablaufs eine
ausreichende OecKung auf dem Konto
vorhanden war. Zur 8eweissicherung
soil ten derartlge 8riete als Einschreiben
aufgegeben werden.
69 Wird die europaische Patentanmeldung nach Artikel 75 Absatz
1 EPtj bei der zustandigen nationalen
Behorde elngereicht. so kann der Abbuchungsaultrag. der sich auf die Entricntung der in Artikel 78 Absatz 2.
Artikel 79 Absatz 2 sowie Regel 31 Absarz 1 EPU vorgesehenen Gebuhren belleh!. dieser Anmeldung beigefugt werden.

6.10 Geht der gemal1 Nummer 6.9 erteilte Abbuchungsauftrag erst nach Ablauf der fur die Entrichtung der Gebuhren vorgesehenen Frist beim EPA
em so gilt dlese Fris! als eingehalten,
wenn der Nachweis vorliegt oder dem
EP A erbracht wird. daB der Abbuchungsauf trag gleichzeitig mit del' Anmeldung bei der lustandigen BehOrde des
Vertragsstaats eingereicht worden ist,
sofern zum Zeitpunkt des Fristablauts
elne ausreichende Deckung aut dem
Konto vornanden war.

order, there are insufficient funds in
deposit account for the payment of a
this fact shall be communicated to
holder. The communication may
made by telex.

the
fee.
the
be

6.5 If, within one month atter notification of
the communication provided for in point
6.4, the deposit account is sufficiently
replenished to enable the fee, and the
administrative fee provided for in point
6.6. to be debited. the date of receipt of
the debit order shall be deemed to be the
date on which payment was effected:
the prOVIsions of pOims 6.8 and 6.10 shail
determine whether or not the debit order
was received in due time.
6.6 The administrative fee shall be 30%
of the amount not covered by the
account. but shall not be less than DM 100
or more than OM 600. If the administrative fee is paid by debiting the deposit
account. there must be sufficient funds
in the account at fhe latest by the time
the one-month period under POint 6.5
expires to enable the administrative fee
to be debited.
6.7
If an
administrative
fee
in
accordance with points 6.5 and 6.6 is
not paid in due time, payment shall be
deemed to have been effected on the
date on which the deposit account was
duly replenished,
6.8 If the written debit order is received
by the EPO after the expIry of a time
limit. that time limit will be deemed to
have been met in accordance with
Article 8. paragraph 3. of the Rules
relating to Fees if evidence is provided to
the Office that the person who made the
payment dispatched at a post office
within the territory of a Contracting
State. not later than ten days before the
expiry of such time !imit. a letter bearing
the address of the EPO containing the
order, provided that there is a sufficient
amount In the account on tMe date on
which the time ilmlt expires. For the
purpose of secunng evidence. letters
should be dispatched by registered mail.
6.9 If the European patent applIcation
has been filed in accordance with Article
75, paragraph 1. EPC with a competent
national authority, the debit order for the
fees provided far in Article 78, paragraph
2. Article 79. paragraph 2 and Rule 31.
paragraph 1, EPC may be attached to
the apf)iicatlon.

6.10 If a debit order remitted In
accordance with point 6.9 is received by
the EPO after the expiry of the time limit
laid down for payment of a fee, such
time limIt shall be considered to have
been observed if evidence exists or :3
supplied to the EPO that the debit order
was filed with the competent authority
of the Contracting State together with
the application, provided that there was
a sufficient amount in the account on the
date of expiry of the tlme limit.

de debit. Ie credit du compte courant ne
suffit pas it couvrir Ie paiement d'une
taxe (montant restant dul. notification en
est faite au titulaire du compte. Cette
notification
peut
egalement
etre
effectuee par telex.
6,5
Si
Ie
compte
courant
est
approvisionne dans Ie delai d'un mois
suivant la signification de la notification
prevue au point 6.4. de telle sorte qu·il
est possible de debiter la taxe et 51, dans
Ie me me delai. une taxe d'admtnistration
est
acquittee conformament
aux
dispositions du point 6.6. la date de
reception de I'ordre de debit est celie il
laquelle Ie reglement est reoute effectue:
les dispositions des points 6.8 et 6,10
som applicables lorsqu' on verifie si
I'ordre de debit a ere donne en temps
utile,
6.6 La taxe d' administration s' elElVe it
du momant reslant dU, sans
100
tou tefois pouvoir iHre inferieure
OM oU superieure a 600 OM. Lorsque
la taxe ct' administration est acquittee
au moyen a'un ardre de debit du compte
courant. ce compte doit ihre suffisamment approvisionne. au plus tard a
I'expiration du dejai d'un mois prevu
au point 6.5. pour permettre Ie debit.

30%

a

6.7 Sj la taxe d'administrarion visee aux
points 6.5 et 6.6 n'est pas acquittee
dans Ie delai. Ie reglement est repute
effectue
la date
laquelle Ie compte
courant
a
ete
suffisammenr
approvisionne.

a

a

a

6.8 5i r ordre de debit eerit parvient
rOES apres I'expiration d'un delai. ce
delai est considere comme respeete.
conformement rartlcle 8, paragraphe 3
du reglement relatif aux taxes, si la
preuve est apponee
rOffice que la
personne qui a effectue Ie paiement a.
dix jours au plus lard avant I' expiration
dudit delai. depose dans un bureau de
poste sltue sur Ie terriloire d'un Etat
contractant une leHre portant I'adresse
de IOE8 et camenant ledit ordre.
condition toutefols que Ie compte
presente une provision suHisante a la
dare d' expiration du delai. Aux fins de
conservation de ia preuve, les lettres
devraient etre expedi!~es sous pli
recommande.

a

a

a

69 5i la demande de brevet europeen
est deposee conformement a i'article 75.
paragraphe 1 de la C8E aupres d'un
service national comeetent. I'ordre de
debit concernant les taxes prevues par
larticle 78. paragraphe 2, I'article 79.
paragraphe 2 et la regie 31. paragraphe
cette
1 de la CSE eeut etre joint
demande.

a

6.10 Si I'ordre de debit donne
conformement au point 6.9 parvient
rOES apres I' expiration du delai prevu
pour Ie paiement des taxes. ce delal est
considere comme respecte si la preuve
existe ou est apportee rOES que I'ordre
de debit a ete depose aupres du service
competent de rEtat COntractant en
meme temps que la demande,
condition tautefois que Ie compte
present& une provision suffisante
la
date d' expiration du delai.

a

a

a

a

7. Auitosung des lautenden Kontos
7.1 Oas lautende Konto wird auf schriftlichen Antrag des Komoinhabers oder
gegebenenfalls seiner Rechtsnacnfolger
auigel6st.

7,2 Oas EPA behalt sieh jedoeh vor,
Komen, bei denen die Vorschriften
uoter Nummer 5.2 rlicht eingehalten
werden, von Amt! wegen aufzulosen.
7,3

Bei Auflosung des Kontos wird

der Guthabensaldo mittels Scheck oder
dutch Ubetweisung an den Kontoinhaber
oder seine Rechtsnachfolger zurucker-

Slatter.

7. Closure of me de.,osit account
7,1 The decosit account may be closed
upon written request by the holder or, if
appropnate. by Mis successors in title.

7.1 La cloture d'un compte courant
imerviem sur demande ecrite du titulaire
au. Ie cas echeam, de ses avant!; cause.

7.2 However, the EPO reserves the right
to clOSe, on its own initiative. any
account for which :he proviSions set out
in. point 5.2 are not fulfiiled.

7,2 L'OES se reserve toutefois Ie droit de
proceder a :a cloture d'office de tout
compte pour leQuel les dispositions du
POint 5.2 ne seraiem pas resoecrees.

7,3 Where an account is closed, tt'le
credit balance Will be refunded by
cheque or by transfer made out to the
holder of the account or his successors
in title.

7,3 En cas de cloture du comote. Ie sOlde
crE!direur est rem bourse par emission
d'un cheQue au execution d'un virement
au pfofic du titulalre elu comote au de SeS

7. Cl6tura du comQta courant

ayants cause.

Extrait du reglement relatif aux
taxes

Extract from the Rules relating
to Fees

Auszug aus der Gebuhrenordnung

ArtikelS

AnicleS

Article 8

MaQ.geberuJf1f Za"'vngs/ag

Date 10 be considered as (he dille on which
paymltnl is made

Oare a laquelle Ie Qaiemem est repulli elfectue

l!l Ais Tag des Eingangs einer Zaniung belm Amt
gilt:

111 The dale on which any payment shall be con·
Sidered to nave been made to Ihe Office snail Ce
as follows:

al ,m Fall des An;i(els 5 Absetz 1 Buchstaben a und
b oe' Tag. an Clem aer elngezahlte Oder \Jeer·
w.esene Betrag aut e,nem Bank· oder F'ostscheclt·
kontO des Amts gutgeschrieben wlfd:

iaJ .n Ihe cases referred to in ArtiCle 5, paragraph
IIal and Ibl: tne cate on which the amount ot tne
payment or of the (ransfer is entered in a ban.
account or a Gird account held bv tne Office:

bl ,m Fall des A(flkels 5 Ab$lltz I 8uchslI.lben c und
e de, Tag des e,ngangs des Betrags der POStanWEll sung Oder def Einzahlung des Bargeldbetrag$
ode, de, Tag. an dem de, Setrag der Postanwei sung aul einem Pos!5checkkonto des A.mts gu!'
gesch"eben wtrd:

IbJ tn the cases relerred to in Aorticle 5, paragrapn
lie) and Ie): the date of receIpt of the amount of
the money order or at the cash payment or the
date on wh,ch the amount ot tne money order 1$
entered in a Giro account held by tne Office:

bj dans les cas vises a rarticte 5, oaragrapne I.
lettres cl al "I: dare de !'encaissem'!nl du monIan! du mandaI poslal 01.1 des especes. ou date Ii
laauelle Ie mont an! du mandaI postal est POrte au
credit d'un compte de el'leQues pOsraux de rOffiee:

c)

.m Fall dasArtikels 5 Absatz I Buchstabe d def
Tag. an dem der Scheck beim AmI elngeht. solllrn
dleser Scneck eingelost wird.

Ic) in me case referred to in Article 5, paragraph
lid): the date of reeeipt of Ine cheque at the Office.
prOVided that ttle cneque is met.

cl dans Ie cas vise a I'articie 5. paragrapne 1 leme
dl: date de receotlon <:Iu cl'lf!cQue f)ar rOffice SOUS
reserve de I' encalssem"nt de ce cheque.

La~t de, President des Amts gemall A'tiltei 5
Absiltz Z zu, da~ dIe Gebuhren aul andllre An als
in Artlkel 5 Allsat: 1 vorgesehen entrichte! werden, so besllmmt e, aueh den rag. an dem diese
Zanlung als elngegangen gilt.

12)· Where the President ot the Office allows. in
accordance Wlln tne proviSIons at Article 5. paragrach 2. other mett'tods of paving lees tl'la.,.. those
Set out .n Arncle 5, paragraph 1, he shall also lay
down Ihe date on wnich sucn payments shall be
conSidered to have been made,

12)" LOr5aue Ie President de rOffll:e aulorise.
contormem@nt aux dispositions de r anicle 5, paragrapne 2. Ie paiement des lues par d' autres
moyens Clue ceux prevus au paragrache I dudit
art.cle, il fixe .igalement 113 dare II laqueile ee
paiement est repute effectue.

[ll- Gill eine Geblih'enzshlung gema~ den AbS31Zen lund 2 erSt naeh Ablaul de, FriSI als e"'~gangen, ,nne,halb der 51e hatle eriolgen mussen.
so gIlt dlese Frist als eingehalten, wenn dem AmI
n3cngew.esen wird, da~ def Einzahler SpateSlens
ann Tage vor Allisul der genann,en FriSl in einem
VertfagsS!aal:

[31': Where, unoer the provisions at paragraphs 1
ano 2, payment ot a fee is nOI conSidered to nave
been made until after tnlll expiry 01 tne period in
wMicl'l It should have been made. it snail be con·
sldered mat lhis period has been Obser"ed II
ev.dence is provided to Ihe Office IMat the person
who made tne paym'!nt fulfilled one of the follow·
;"Ig conditions In II Contracting Stllte not later than
len days belore the expiry of such perIod:

131· Lorsaue. en'vertu des diSpOsitions des paragraohes 1 et 2. Ie e3'emem d'une laxe n'est repute
effectue au apra, r expiration du delai dans lequet
,I aural! du ,"!ervenir, ce delai est considere
cqmme respecui si la preulle est apponee a
IOfficl! aue la personne Clui a effectu' Ie paiement
dans un Eta! contractant a remllii au plus tard dix
,ours avant rel<ptration dudit deilli rune des cendltions ci-apres:

aj d.e ZaMlung des 13elrags be; einem Ban~,"smut
Oder pos!am! ¥eranla~t rial Oder

(al he effected the payment through
es!alliishmenl or a pOSt office:

ban"ing

al avoir effectue Ie paiement aupres d'un elablissement banC3tre 0 .. d'un bureau de poste;

zu enuien·
tenoen "!!!rags !llnem ElanKlnSll1ut oder POStscnec~am!
formgerechl
IInellt
Mat
ode,

(b) he duly gave an order to a oank.ng establish·
ment or a pOst office to transfer me amount 01 the
payment:

bl avo" donne un orare <le .iremen!, en bon"e

Cl dem Postamt e,nen an das AmI gerichleten Brief

(cl he dispatcned at a post office a letter beanog
the address of the Office and COntaining II cheQue
wllhin the meaning 01 Aortic!e 5, paragrapn lldl,
prol/lded ttlat ttle cneque is met.

c; avo" depose dans un bureau de pOsle u"e

(2)"

bl e,nen Auhrag lur Uberweisung des

ubergeben hal .• n dem eln dem Arllkel 5 Allsat2 1
Elucnstabe d enlsPtllchender Scheck enlhalten ist,
so/ern (lIeSer Scheck eingelost w"d,

Oas Amt .ann den Einzahler auffordern, innerhalb
emer vom Amt xu bestlmmenden Frist diesen
NachweiS lU erbringen. Kommt der Einzahler
a.ese, Aufforde,ung nic/It nacl'l oder ist der Nachwe.s ungenvgend, so g,1! die Zanlungsfrist als

"efSauml,

.. O~t Z.1htvngsla9 bel Abbuchvfl:g von etnem laufet1d80
1(0""0 hestlmmf $ICh: .,ac" Nt ftJ en$ 6.10 der Vcr·

leM"nen uCle' das laulenCiO

Kor:" lAIR 1/82. S, 161,

a

The Office may request Ihe person who made the
payment 10 produce such eVidence wlltlJn SuCI'I
perIOd as .t may specify, If he fails to complv WIth
Inis reQuest Of it the evidence is insufficient. (ne
petlod for pavment Shall be considered not to have
t:>een ooserved.

«>

The dlH! ot payment wne" debntog a depotU account
is determlt'Htd by POInts 0,3 to 6, t 0 of the: Arrangemen.s lor depos.t accoun.slOJ 1:8.2. g. 18),

Anlage/Annex/Annexe Form 1137, 1213

.(11.82)

1) La dare a laQuelle tout palemen! est repute
effectue iUpn!S de rOHice est lixee comme SUIt:

i

<I) dans les cas Vises a rartiCle 5, oaragraohe
lettres 31 et OJ' dale a laquelle le montam du versemen! OU du v"emen! est DOne au credit d'..,n
compte oanca"" 01.1 d'un comote de cneQues
PoslaU' de rOffie,,:

a

at due forme. du momant du paiement un etablissement banca;re ou
un bureau de cheQues
postaux:

a

lettre Donant r adresse du siege de rOffice et
cornena", un cheoue vise rartlcle 5. parag,aOhe
I, "uve d), sous reserve de l'encaissem'!nt de ce
cheaue, L' Office peut inviter la personne Qui a
effectue Ie paiement a en apporte, 13 preuve. danS
Ie delal qu'il determine. S'il nest pas donne suite
a certe Invitation 01.1 !Ii 13 preuve apportlie n' est
pas suffisante, Ie delai de paiement est conSider.
comme n' avant oas ete respecte.

a

• La date de pa'emerrt est determ,,,ee, en ca$ de debit;
,'un como!e courant, $"Ion Ie. paintS 6.3 a 6. I 0 do la
tegh?mentiUlon aQptu:aott!' aUJt comOtls coutant's (J.O.
n< li82. p. HII.
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R.

Patent Cooperation Treaty
Rule(s) of the Implementing Regulations to the EPC

A. General
I.

Introduction

1

The "Guide for Applicants" is intended to give firms, inventors and their representatives an
outline of the European procedure for the grant of patents and, by giving practical hints, to
smooth the way to a European patent

2

This Guide cannot go into aU the details of the European procedure for the grant of patents
or the extensive developments of that procedure in particular cases. Nor does it represent
an official commentary on the European Patent Convention and its Implementing
Regulations. The annexed flowcharts and tables (see Annexes II and X) are intended to
assist the applicant in monitoring the time limits which he must keep to and the steps
which he is required to take; however, the provisions of the Convention and the
Implementing Regulations alone are authoritative.

3

The provisions of the EPC, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees,
passages from the Guidelines for examination in the European Patent Offica and items in
the Official Journal referred to in the Guide are indica~ed in the left-hand margin. These
provisions should be consulted by the applicant before taking any decisions in practice.

The authentic texts of the EPC and the Guidelines are contalned in the EPO
publications entitled "European Patent Convention (2nd edition, June 1981)" and
"Guidelines for examination in the European Patent OffICe (text as at October 1981)".
A selection of the more important decisions of the EPO's Boards of Appeal (see points
152-159) is published in the OJ. The relevant decisions should, therefore, also be
consulted when questions regarding the interpretation of particular provisions of the EPC
arise. A list of decisions of the Boards of Appeal published in the OJ up to 31.12.1982
appears in Annex XII; additionally, some of these decisions are referred to in the margin of
the Guide.
4

As in any other patent grant procedure and particularly those involving prior examination,
applicants must be thoroughly familiar with patent matters if they are to negotiate
successfully the European patent grant procedure. Applicants not having the requisite
experience are therefore advised to enlist the services of a professional representative
before the EPO (see points 54-61).

5

Detailed information regarding the regulations and requirements in the Contractmg States
concerning European patent applications and patents is given in an EPO brochure entitled
"National law relating to the EPC". Th$ brochure, which is free of charge, is a valuable
supplement to this Guide.

II.

Nature and purpose of the European Patent
Convention

6

The aim of the EPC is to make the protection of inventions in the Contracting States
easier, cheaper and more reliable by creating a single European procedure for the grant of
patents on the basis of a uniform body of substantive patent law.

Art. 64

7

A European patent confers on its proprietor, in each Contracting State for which it is
granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.
If the SUbject-matter of the European Patent is a process, the protection conferred by the
patent extends to the products directly obtained by that process. Any infringement of a
European patent is dealt with by national law.

Art. 67

8

Published European patent applications provide provisional protection which cannot be
less than that conferred by a Contracting State for a published national application and
which must at least include the right to reasonable compensation in the event of
infringement.

Art. 63

9

The term of the European patent is 20 years as from the date of filing of the application.

3

III. Relationship to other international conventions
10

The EPC constitutes a special agreement within the meaning of the Paris Convention for
the Protection of Industrial Property.
This means, in particular, that the provisions of the Paris Convention on clalming priority
and the principle whereby foreign applicants are treated as nationals apply also in the
European procedure and to European patent applications.

11

The EPC is also a regional patent treaty within the meaning' of Article 45 of the Patent
Cooperation Treaty. European patents can be granted on the basis of an international
application filed in accordance with the PCT. The EPa will act as a receiving Office,
designated Office and elected Office and as an International Searching and Preliminary
Examining Authority under the PCT.l

12

Finally, the EPC forms the basis for the Convention for the European patent for the
common market signed on 15 December 1975. That Convention provides for a uniform
effect of European patents in the Member States of the European Communities. It has yet
to enter into force.

IV. Choosing between the European and national
procedures
13

The creation of the European patent grant procedure does not affect the existence of the
national grant procedures. The applicant therefore has the choica in seeking patent
protection in one or more Contracting States between the traditional route via the national
procedure in each State for which he desires protection, and the European route which, in
a single procedure. confers protection in aU designated Contracting States.
In making this choice, the decisive factors will be the value of the protection offered by a
European patent, the prospects of obtalning patent protection and the convenience of the
procedure.

Value of the protection offered by a European patent

Art. 2, 118

14

The European patent is an examined patent. With the introduction of the European patent
grant procedure, the patent examination system has been extended to cover aU the
Contracting States. This extension means that the rights of the patent proprietor are better
safeguarded and it could considerably enhance the commercial value of an invention.

15

A considerable advantage of the protection offered by a European patent is its uniform
character. Although the European patent has, in the Contracting States for whicn it is
granted, the effects of a national patent, these effects derive from a uniform legal title, with
uniform extent and length of protection, thus making for easier administration and
improved exploitation of the patent.

Art. 167 (2)

With regard to uniformity of the extent of protection, only Austria has availed itself of the
reservations provided for in Article 167 (2) EPC whereby European patents are ineffective
or revocable in the territory of a Contracting State in so far as they confer protection on
chemical, pharmaceutical or food products as such (see point 94(b)).

Art. 118, 138, 139

The unitary character of the European patent is also an asset where the patent has to
be defended before the national courts, particularly as the EPC lays down uniform
grounds, for all the Contracting States, on which a European patent may be revoked by
the competent national authOrities. For the most part, these grounds are those which
preclude the grant of a European patent (however, see point 94(c).

Requirements for obtaining European patents
OJ 1980, 124

16

The EPC introduces some new features regarding the patentability of inventions.
However, since on this point the Contracting States are aligning their laws with the EPC on

I See alsO !he PCT AopIicanI'. Guide published by !he WoI1d 1 _ f'tOp8tty OrganiUtion (WIPe,. 34 -

a-S-and.

4

des

CoIomOetIes.

the basis of the Strasbourg Convention on the Unification of Certain POints of Substantive
Law on Patents for Invention, the pate.ntaiJility requirements under European and national
law are or will be more or less the same.
17

The procedural requirements for obtaining a European patent are the usual ones
operating in countries having examination systems. In drawing up the EPC and the
Implementing Regulations, care was taken to protect applicants from the consequences of
formal deficiencies or failure to meet time limits. The applicant's attention is usually drawn
to formal deficiencies and he is given an opportunity to correct them. The provisions
regarding further processing of European patent applications and re-establishment of
rights afford him a large measure of protection against loss of rights through failure to
meet a time limit (see points 113-177).

Costs
18

The fees to be paid during the European grant procedure have been calculated in such a
way that the cost of obtaining a European patent, taking into account the cost of
representation (before the EPO and national patent offices respectively) and the fact that
the proceedings are conducted in one language, will normally be less than the cost of
obtaining three corresponding national patents (however, see point 20).

19

In choosing between the national and European procedures, applicants will, of course,·
take into account, as weil as the level of fees and representation costs, the fact that they
wiD have to devote substantially less time and effort to a single European procedure than
to several national procedures.

20

A particular advantage of the European procedure lies in the language provisions. The
applicant can opt for the language of proceedings of his preference from among the three
official languages of the EPO (English, French and German). Applicants from Contracting
States whose language is not one of the EPO official languages enjoy the language and
fee privileges provided for in Article 14 (2) EPC and Article 12 FR (see points 40-42).
The translations of the patent required by certain Contracting States do not have to be
produced until the European patent has finally been granted (see point 146). Before grant,
the Contracting States can only require a translation of the claims (see point 132).

21

The separation of the search and substantive examination has particular advantages for
the applicant. The European search is comprehensive and very thorough. The European

search report accordingly provides the applicant with a reliable basis for deciding whether
it is worth pressing ahead with all or only part of his application thus avoiding needless
expense (see points 110,112, 134).

22

Applicants who wish to claim priority on the basis of national patent applications can add
to these advantages by requesting the EPO, either direct or in accordance with their
national procedure, to carry out a search on the national application before filing the
European palent application.
Such searches are performed by the EPO on the same principles and with the same
care as European searches. If the search report reveals that the invention is not new or
does not involve an inventive step, the Inventor will have saved the costs of the European
procedure and will be free to decide as he pleases on how to proceed. However, if it
emerges from the search report that the invention is new and involves an inventive step
and a European patent application is subsequently filed, the European search fee will be
refunded to the applicant fully or in part (see point 62).

Art. 10 FR
OJ 1980, 112
23

The separation of the search and the substantive examination has the further advantage
of the considerable degree of harmonisation and full compatibility existing between the
European procedure and the intemational filing procedure under the peT. Thus,
intemational applications may be filed in which a European patent is sought and such
applications flow naturally into the European patent grant procedure.

24

Finally. the substantive examination stage has been planned in such a way that the
procedure is carried out as quickly and cheaply as possible. Although in the interests of a
uniform application of the law, decisions on the grant of a patent are taken by an
Examining Division consisting of three examiners, the applicant (or his representative) is
normally in contact with only one member of the Division up to the decision. Oral
proceedings before the Examining Division which are not requested by the applicant will
be the exception rather than the rule, and will largely be replaced by informal contacts (by
telephone for example - see point 112).

Art. 150

5

In cases in which the applicant files his request for examination before or shortly after
publication of the European search report and does not bring about delays himself
(through failure to meet time limits and appeals, for example). he can anticipate that the
whole grant procedure will be completed some two years after filing the European patent
application.

25

6

Summing up, it can be said that because of the advantages of the unitary grant procedure
and the uniform patent, the European route will in some cases be worthwhile even when
the applicant is only seeking protection in two Contracting States.

8. Patentability
Art. 52-57

2S

The requIrements for patentability are outlined in Part II of the fPC. With few exceptions,
they closely follow Articles 1 to 5 of the Strasbourg Convention on the Unification of
Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention and it is therefore assumed
that readers will already be broadly familiar with them. Thus, although patentability is the
keystone of any patent system, it will be touched upon only briefly in these pages.

Art. 52 (1)

27

European patents are granted for any inventions which are susceptible of industrial
application, which are new and which involve an inventive step.

I.

Invention

28

The EPC does not define the term "invention" but contains a (non-exhaustive) list of items
which cannot be regarded as inventions.

Art. 52 (2)

Two items from this list deserve particular attention:

Guid. C·IV, 2.1,2.2

29

The first of these is programs for computers. The exclusion of such programs from
patentability reflects the widespread view in professional circles that such SUbject-matter
is not suited to patent protection. However, there will be difficult borderline cases. The
exclusion, of course, applies irrespective of the way in which such protection is claimed
but the circumstances in which, for example, a computer-controlled machine tool, whose
novelty largely depends on its use in a particular combination with a speCifiC computer
program, is patentable, is a matter that will have to be settled by case law.

Art. 52 (4)
Guid. CoIV, 4.3

30

The second significant exception is methods for treatment of the human or animal body by
surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body. It
must be stressed that this exclusion does not cover products, substances or compositions
for use in any of these methods, e.g. medicines or surgical instruments. In fact, such
substances and compoSitions are singled out for special treatment in the EPC as regards
the novelty requirement: even a substance or a composition that is already known can be
patented for its first medical or veterinary use,

II.

Novelty

Art. 54 (5)
Guid. C-IV, 4.2

Basic principles
Art. 54 (1)
Art. 54 (2)

31

An invention is considered to be new if it does not form part of the state of the art.
The definition of the state of the art in the EPC amounts to absolute novelty, Le. the
state of the art is held to comprise everything made available to the public by means of a
written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing (or priority
date).

Art. 55
R.23
Guid. A-IV, 3

An earlier disclosure is not prejudicial, however, if it occurs no earlier than six months
preceding the filing of the European patent application and was due to an evident abuse in
relation to the applicant or to display at an official or officially recognised exhibition falling
within the terms of the Convention on intemational exhibitions signed at Paris on 22
November 1928 and last revised on 30 November 1972. Apart from these two special
cases, any disclosure of the invention before the date of filing, whether or not by the
applicant himself, may be invoked against him as being comprised in the state of the art.

OJ 1983, 37

Prior rights
Art. 54 (3), (4)
Guid. C-IV,Sj
B-VI,4

32

Additionally, the content of European patent applications filed prior to the date of filing or
priority date and published on, or after that date is considered as comprised in the state of
the art in so far as a Contracting State designated in respect of the later application was
also designated in the earlier application as published.
The whole contents of the earlier application as filed is prejudicial to novelty ("whole
contents approach").

Art. 139 (2)

The effect of any prior national rights on the patentability of the invention in the
designated States is assessed by the competent national courts after grant of the
European patent (see also point 94(c».

7

33

There is little danger of collision between two European applications. This is because the
content of the eariier application as disclosed is referred to for assessing novelty but is not
considered in deciding whether there has been an inventive step in the later application.
The claims in the later application can therefore usually be drafted in such a way that the
contents of the earlier application do not constitute relevant prior art.

34

Nonetheless, the applicant may discover in certain cases that the subject-matter of his
claims is not new on account of the disclosed contents of an earlier application which he
himself has filed. If this kind of "self-collision" is to be avoided, European patent
applications should not contain vague or speculative matter which might subsequently
become the subject of future developments for which protection might be sought in a later
European patent application.

Art. 56

III. Inventive step
Art. 56

35

An invention will be considered as involving an inventive step if, having regard to the state

of the art (not including prior rights, see points 32-33), it is not obvious to a person skilled

Guid. c.fY. 9

8

in the art
The inventive step requirement is intended to prevent exclusive rights forming barriers
to normal and routine technical development.
It is already evident from the Guidelines for examination in the EPO and the approach
adopted in practice since substantive examination began at the EPO that the Office is
seeking to achieve a controlled and balanced approach in the light of the experience
gained by the patent' offices and courts of the Contracting States. This approach is
confirmed by the earlier decisions of the Technical Boards of Appeal. For the decisions
published on this question up to 31 December 1982, see Annex XII.

C. Drawing up and filing a European
patent application
I.

Formal aspects
Who can file a European patent application?

Art. 58, 59,118
Guld. A-II, 2

36

A European patent application may be flied by any natural or legal person or any body
equivalent to a legal person, regardless of nationality or place of residence or business.
A European patent application may also be filed either by joint applicants or by two or
more applicants designating different Contracting States; different applicants in respect of
different designated Contracting States are regarded as joint applicants for the purposes
of proceedings before the EPa (see also point 59).

For which States may European patent applications be filed?
Art. 79

37

OJ 1980,407

OJ 1980,395

When filing a European patent application, the applicant must indicate (designate) the
Contracting States in which he wishes his invention to be protected.
Only States for which the EPC has entered into force by the date of filing the European
patent application may be designated in the application.
On 1 January 1982 these States were as follows: Austria. Belgium, Federal Republic of
Germany, France. Italy. Liechtenstein, Luxembourg. Netherlands, Sweden, Switzerland
and United Kingdom.
Under the terms of an agreement concluded between Switzerland and Liechtenstein,
which constitutes a special agreement within the meaning of Article 142 EPC and which
entered into force on , April 1980, a European patent cannot. from that date on, be
obtained for Switzerland and Liechtenstein other than as a. joint designation; a designation
of either one will automatically become a joint designation of the two States.
The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of
the European patent; however, no Contracting State not designated in the request for
grant may be designated subsequently.
To reduce the risk of loss of rights, the form for the request for grant of a European
patent (see point 44 and Annex III) provides, in Section XVII, for the designation of all the
EPC Contracting States as a precautionary measure. Inasmuch as the EPC does not
allow a State to be designated after the date of filing and the designation of a State is
deemed to be withdrawn jf the designation fee in respect of that State has not been paid
within the time limits (see point 104), the applicant has until expiry of the time limits for
payment of the designation fees to make up his mind as to the States for which he wishes
to obtain a European patent.

Language of the European patent application
Art. 14 (1)

38

The official languages of the EPO are English. French and German.

Art. 14 (1)

39

European patent applications must be filed in one of the official languages of the EPO (see
point 40, however).
The language chosen becomes the language of the proceedings and must be used
throughout the European procedure. apart from certain exceptions provided for in the
Implementing Regulations. All application documents must be drawn up in that language.
See point 163 as regards divisional applications.

Art. 14 (3,
R.1-3
Guld. A-VIII, 1.2

Language arrangements to assist applicants from certain Contracting States
Art. 14 (2)
R. 6 (1)
Guld. A-VIII, 1.1, 5.2

40

Applicants having their residence or principal place of business in a Contracting State
having a language other than English, French or German as an official language, and
nationals of that State who are resident abroad may file European patent applications in
an official langua.ge of that State.
Nevertheless. a translation in one of the official languages of the EPO. which becomes
the language of the proceedings, must be filed within 3 months after the filing of the
application; if the applicant has claimed one or more priorities, the translation must be
supplied not later than thirteen months after the earliest priority date. If the translation is
not filed in due time, the European patent application is deemed to be withdrawn.

9

See point 163 as regards divisional applications.
This translation may be brought into conformity with the original language at any time
during proceedings before the EPO.

Art. 14 (4)
R. 6 (2)

41

For the entirety of the procedure subsequent to filing, the applicants referred to in point 40
may file documents which have to be filed within a time limit in a language of the
Contracting State concerned. They must, however, file a translation in the language of the
proceedings within one month. If a translation is not filed within this time limit, the
document is deemed not to have been received.

42

Applicants who avail themselves of the options referred to in point 40 or 41 are entitled to a
20% reduction in the filing fee, examination fee and, where applicable, the fee for appeal.

Art. 14 (5)
Guid. A-VIII, 3.2
R. 6 (3)
Art. 12 FR

Items making up the European patent application
Art. 78 (1)

43

A European patent application must contain a request for the grant of a European patent,
a description of the invention, one or more claims, any drawings referred to in the
description or the claims and an abstract.

The request for grant
R.26
Guid. Mil, 4
OJ 1981, 502; 1982, 161

44

The request must be filed on an EPO form obtainable from the EPO and national industrial
property offices. The request form is reproduced in Annex III and may, in an emergency,
be used to make copies.
Once this form has been completed, the applicant has met ali the mandatory
requirements regarding information to be supplied in the request for grant. The request
must be duly signed. If a representative is appointed, the request may be signed by him.
Where the request is signed on behalf of a legal person (I.e. a firm, for example), the
capacity in which the person is signing must be indicated.

Designation of the inventor
Art. 81

45

R. 17, 36 (4)
Guid. A-III, 5

46

European patent applications must designate the inventor.
If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation of the inventor
, must be filed in a separate document from the request. The document must indicate the
origin of the applicant's right to the European patent. The document must be filed in the
same number of copies as inventors have been designated because the EPO must notify
a copy to the inventor or inventors.
Forms for designation of the inventor (see Annex IV) may be obtained from the EPO or
the national industrial property offices (see Annex VII for addresses).

R. 18 (1), (3), 92 (1) (g)
Art. 129 (a)

47

The person designated as the inventor will be mentioned in the published European
patent application and the European patent specification, in the Register of European
Patents and in the European Patent Bulletin unless he has renounced his titte as inventor.

Art. 91 (5)

48

If the designation of the inventor is not filed together with the European patent application,
it may stili be filed within sixteen months after the date of filing or of the earliest priority. If
this time limit is not observed, the application will be deemed to be withdrawn.

R. 42 (1)

Claim to priOrity
Art. 87
Guid. A-III, 6.1, 6.2
OJ 1981, 213

49

Priority may be claimed for a European patent application by a person, or the successors
in title of a person, who, in the twelve months prior to the filing of the European patent
application, has filed an application for a patent or for the registration of a utility model or
for a utility certificate or for an inventor's certificate in respect of the same invention. in or
for any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. There
is no legal remedy in the event of failure to comply with this twelve-month time limit (see
point 175).

Art. 88 (1)

50

An applicant wishing to claim priority must indicate: the State, date of filing and the file
number of the previous application. He must aiso supply the priority document, I.e. a copy
of the previous application, certified as a true copy by the authority which received the
previous application. and a certificate issued by that authority stating the date of filing of

R. 38 (1), (3)
OJ 1982, 386 (SA)

10

the previous application. If the previous application is a European patent application or an
international application filed with the EPO. the applicant may, instead of filing the priority
document, request the EPO, before the end of the prescribed time limit (see point 52). to
add this document to the file of the application for which priority is claimed; the
administrative fee for issue of a priority document must be paid.

R. 94 (4)

If the language of the previous application is not an official language of the EPO, a
translation in an official language must be filed.

Art. 88 (2)

51

More than one priority - even from different States - can be claimed for a European patent
application and more than one priority can be claimed for a single claim. If more than one
priority is claimed, time limits computed from the priority date will be computed from the
earliest priority date.

R. 26 (2) (g), 38 (2H4)
Guid. A-III, 6.7, 6.9

52

The date and State of the previous application must be stated at the time of filing the
European patent application.

The file number of the previous application and the priority document must be supplied
within sixteen months after the earliest priority date.
The final deadline for filing the translation is twenty-one months after the earliest
priority date.
Failure to comply with these requirements will result in loss of the right to priority (see,
however, point 121).

Art. 91 (3)

Art. 89,
54 (2), (3). 60 (2)

53

Where priority is validly claimed. the priority date will count as the date of filing of the
European patent application for the purposes of the prior art which may be used to
challenge the application.

Representation
Art. 133 (1)

54

Applicants having their residence or their principal place of business in one of the
Contracting States may act on their own behalf in proceedings before the EPO (however,
see point 4).

Art. 133 (2)

55

Applicants not having either a residence or their principal place of business in a
Contracting State must be represented by a representative and act through him before the
EPO in all proceedings, other than in filing the European petent application.

Art. 134 (1), (7)

56

Representation before the EPO is undertaken by professional representatives entered on
a list maintained for that purpose by the EPO or by legal practitioners entitled to act before
the EPO. The directory of profeSSional representatives can be purchased from the EPO
(Munich).

R. 101 (1), (4), (8)

57

. The representative must, within three months atter his appointment is communicated to
the EPa, file a signed authorisation.
If the authorisation is not filed within this period, any procedural step, other than filing
the European patent application, taken by the representative will be deemed not to have
been taken.

If several representatives are designated, they can act before the EPO either jointly or
singly. This applies even it the authorisation provides otherwise.

R. 101 (2)

Representatives can be authorised either by individual authorisation or by general
authorisation. The relevant forms, to which alterations are permitted, can be obtained from
the EPa and national industrial property offices.

OJ 1982, 470

General authorisations, which have proved to be of particular benefit to all concerned,
are registered at the EPO.

Art. 133 (3),
first sentence
OJ 1978, 281 point 3

58

Applicants having their principal place of business or residence in a Contracting State may
also be represented by their employees. Such employees need nol be professional
representatives.
Any employee acting on behalf of his employer must have an authorisation complying
with the same requirements as those mentioned in point 57.

Art. 133 (4)
R. 26 (3), 100 (1)

59

If there is more than one applicant, the request for grant of a European patent should
preferably name one of them or a professional representative as common representative,
Otherwise, the applicant first named in the request will be considered to be the common
representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional
representative, this representative will be considered to be the common representative
unless the first named applicant has appointed a professional representative.

11

R. 92 (1) (h)
Art. 129 (a'
R. 49 (1)
OJ 1979, 92 point 2(b), (e)

60

The particulars in the request for grant regarding the name and address of the place of
business of the representative are entered in the Register of European Patents, published
in the European Patent Bul/etin and indicated when the European patent application and
the European patent are published. Where more than one representative has been
authorised. the particulars of one of them should be entered in the request for grant adding
the term "et at." after his name. This information appears in the Register, the Bulletin and
the published versions of the European patent application and the European patent

R•. 78-82

61

Documents notified by the EPO (communications, decisions and summonses) are
addressed:
(a) either to the representative listed in the Register of European Patents;
(b) or. where no representative is appointed, to the applicant; this is in particular the case
when the applicant is represented by an employee.
Where an applicant's business operates from different locations (i.e. comprises
structural subdivisions with no separate legal personality) and he wishes notifications in
proceedings before the EPO to be sent to the department dealing with the application and
to have a different address, such as the firm's Head OffIce. used in EPa publications and
the Register of European Patents. he must state this separately in the request form (see
point 44 and Annex III), in Section I (Applicant) where a separate box (Address for
correspondence) is provided for this purpose.

R.81

OJ 1980, 397

Refund of the fee for the European search report
Art. 10 (1). (3) FA
OJ 1980. 112

62

The search fee will be refunded fully or In part if the European search report is based on an
earlier search report already prepared by the EPa on an application whose priority is
claimed.
In order to be eligible for this benefit the applicant must supply details of the earlier
search report when filing the European patent application.

Applications relating to micro-organisms
Art. 53 (b)
R. 28 (1) (a). (3)
OJ 1982, 19

63

If the invention concems a microbiological process or the product thereof involving the use
of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in
the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried
out by a person skilled in the art, the applicant must deposit a culture of the microorganism in a culture collection of a depositary institution recognised by the EPO, not later
than the date of filing the application. Recognised institutions are the intemational
depository authorities under the Budapest Treaty on the Intemational Recognition of the
Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure and other institutions
designated by the President of the EPa.
The list of recognised depositary institutions is published in the OJ (see Annex VI).

64·

The application as flied must also give such relevant information as is available to the
applicant on the characteristics of the micro-organlsm.

R. 28 (1) (e), (2)

65

The applicant is required to state the depositary institution he has selected and the file
number of the culture depOSit, generally within a period of sixteen months from the date
of fiUng or. if priority is claimed, from the earliest priority date.

R. 28 (3)

65

From the date of publication of the European patent application (see point 129). the
deposited culture will be available to the public, upon request. provided that the requester
undertakes. vis-a-vis the applicant for or proprietor of the patent, to restrict the use of the
culture.
Until the date on which the technical preparations for publication of the application are
deemed to have been completed, the applicant may inform the EPa that. for a given
period of time. the deposited culture will be made availabie only through the agency of an
expert

R. 28 (9)

R. 28 (1) (b)

R. 28 (4), (5), (9)
OJ 1978,312

OJ 1981, 358

Filing of documents by telegram or telex
R. 38 (5)
Guid. A-IX, 2.5; VIII, 3.2

12

67

Documents filed with the EPa after filing of the European patent application may be sent
by telegram or telex. However. a document complying with the Implementing Regulations
and reproducing the contents of the telegram or telex must be filed within two weeks as
from the receipt of the telegram or telex. if this document is not filed in due time, the
telegram or telex will be deemed not to have been recejved.

II.

Presentation of the invention
Disclosure of the invention

Art. 83, 84, 89 (1)

Guid. C-II, 4.1; c-m, 1 and 6

68

The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear
and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.
The description accompanied. where appropriate, by the drawings forms the basis for
the claims. whose terms determine the extent of the protection conferred by a European
patent. The description and drawings are also used to interpret the claims.

Art. 123 (2)

69

Guid. C-VI, 5.7
OJ 1982. 95 (BA)

After the European patent application has been filed, the description, claims or drawings
may not be amended in such a way that they extend beyond the content of the application
as filed. It is therefore inadmissible to insert subsequently examples or features with a
view to rectifying deficiencies of disclosure. It is also inadmiSSible to broaden claims. e.g.
by deleting certain features, unless there is a clear basis for doing so in the application as
filed. The applicant must, then, ensure that the claims as filed give a clear and accurate
definition of the invention for which protection is sought.

Unity of invention
Art. 82; R. 29 (2), 30

Guld.

c-m, 7

70

The European patent application must relate to a single invention only or to a group of
inventions so linked as to form a single generai inventive concept.

OJ 1982, 306 (BA)

General requirements

R.27-35

71

The general requirements to be met by the description, claims, drawings and abstract are
set out in the provisions governing the application in Rules 27 to 35. Rules 32 to 35 list the
formai requirements which the documents making up the application must comply with,
while Rule 36 lists those to be met by documents filed subsequently. Rules 27, 29, 30 and
32 to 36 are reproduced in Annex I.
It should be noted that the documents making up the European patent application, with
the exception of the request for grant, must be fired in three copies.
Under Rule 34 (1). the application must not contain statements or other matler contrary
to "ordre public" or morality. Furthermore, it may not contain statements disparaging the
products or processes of any partiClJlar person other than the applicant, or the merits or
vaiidity of applications or patents of any such person. However, mere comparisons with
the prior art are not considered disparaging per S8. Statements or other matter obviously
irrelevant or unnecessary under the circumstances should also be avoided.

n

An example of how a European patent application is set out appears in Annex V.

R. 35 (2), 36 (1)

Guid. A-III, 8; C-II, 7

Description
R.27
R. 27 (1) (a)
R. 27 (1) (b)

R. 27 (1) (e)

R. 27 (1) (d)

Guld.

c-n, 4.6

73

The description must include:
(a) firstly the title of the invention as appearing in the request for grant of a European
patent;
(b) an indication of the technical field to which the invention relates; this can also be
indicated, for example, by repeating fully or in substance the first ("prior art") portion of
the independent claim or claims or by simply referring to it;
(c) an account of the background art which, as far as known to the applicant, can be
regarded as useful for understanding the invention. The documents reflecting that art
Should also be cited wherever possible; this particularly applies to the background art
according to the "prior art" portion of the independent claim or claims. The indication of
the aforementioned documents must be sufficiently complete to enable them to be
consulted, i.e., in the case of patent specifications, giving the country and number, in
the case of books, the author, title, publisher, edition, place of publication and year plus
the page numbers and, in the case of periodicals, the title, year, issue and page
numbers;
(d) the disclosure of the invention as claimed;
This disclosure must be such that the technical problem (even if not expressly stated
as such) and its solution can be understood.
In order for the solution as given in the independent claim or claims to be
understood, the characterising portion of the independent claim or claims can be
13

repeated or referred to (see example) or the features of the solution can be set out in a
form which corresponds in substance to the relevant claims.
Details of the elaborations of the invention as given in the dependent claims need to
be elucidated at this stage of the deSCription only if this is not done in the description of
the way or ways of carrying out the invention as claimed or of the figures in the
drawings.

R:27 (1)(d)

Any advantageous effects of the invention vis-a-vis the background art should be
stated.
As regards the disclosure of the invention in the case of microbiological processes or
products, see points 63-66.
(e) a brief description of the figures in any drawings,indicating their numbers:
(f) a detailed account of at least one way of carrying out the invention claimed;

R. 27 (1) (e)
R. 27 (1) (f)

This is usually done by means of examples by referring to any drawings and by
using the reference signs contained therein.
(g) a statement of how the invention is capable of industrial application within the meaning
of Article 57.

R. 27 (1) (g)

R. 27 (2)

74

In exceptional cases, the description may be set out in a different manner and sequence to
that described above if this would afford a better understanding and a more economic
presentation.

Guld. coon, 4.16, 4.17

75

Proper names or similar words may not be used to refer to articles unless they would
thereby be identified unambiguously. Even if such a word is used the product must be
sufficiently identified, without reliance upon the word, to enable the invention to be carried
out by the skilled person. If such proper names or similar words are registered trade
marks, that fact must be mentioned.

Claims
Art. 84; R. 29 (1)
Guld. Colli, 1.1-1.3, 5, 6
OJ 1982, 149(SA) and 211 (SA)
R. 29 (1) (a), (b)
Guid. Colli, 2.2
OJ 1982, 183 (SA)

76

The claims must define the matter for which protection is sought in terms of its technical
features. They must be clear and concise and be supported by the description.

77

Wherever appropriate, the claims must comprise two parts (see example in Annex V): a
first ("prior art") portion and a characterising portion. The first claim and any further
independent claims must contain, in the first part, the designation of the subject-matter of
the invention and the technical features necessary to define it but which. in combination,
are part of the prior art. The characterising portion deSignates the technical features
which, in combination with the features in the first part of the claim, it is desired to protect.

R. 29 (3)
Guid. coon" 3.4
R. 29 (3)

78

An independent claim must contain all the essential features of the invention.

79

Any independent claim can be fonowed by one or more dependent claims concerning
particular embodiments of the invention.

80

Dependent claims contain all the features of the claim or claims to which they belong. A
dependent claim should contain. if possible at the beginning, a reference to the other claim
(which can also be a dependent claim) and then state the additional features which it is
desired to protect.

R. 29 (4)
Guid. Com, 3.5

R. 29 (4)

All dependent claims referring back to one or more of the preceding claims must be
grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

R. 29 (5)

81

Claims must be numbered consecutively in arabic numerals and their number must be
reasonable in consideration of the nature of the invention claimed (see points 83 and 94).

R. 29 (6)
OJ 1982, 109

82

References to the description or drawings and in particular references such as: "as
described in part ... of the description". or "as illustrated in figure. : . of the drawings"
may not be used.

R. 29 (7)
OJ 1982, 109

R.30, 29 (2)

R.29 (5)
Guid. C·IlI, 3, 5.1

14

However. if the European patent appliCation contains drawings, the technical features
mentioned in the claims should preferably, if the intelligibility of the claim can thereby be
increased. be followed by reference signs relating to these features and placed between
parentheses. Such signs are not construed as limiting the claim.
83

Subject to unity of invention. a European patent application can contain independent
claims in different categories (e.g. product or process) as well as more than one
independent claim in the same category (see point 70). However, because the claims
have to be concise in accordance with Article 84. a requirement which applies both to the
claims as a whole and to each individually. the number of claims must be reasonable,

bearing in mind the nature of the invention for whiCh protection is sought; therefore,
excessive repetition, resulting from the use of independent claims in one and the same
category or from a proliferation of dependent claims, should be avoided.
84

Exceptionally, a European patent application or

a

European patent may contain different

sets of claims for some designated States (see point 94).

Claims incurring fees
R. 31 (1)
Gulet A-III, 9

85

If an application comprises more than one set of claims (see point 94), a claims fee is
payable only for claims over and above the tenth in each set.

OJ 1979, 292

R.31 (3)

Any European patent application comprising more than ten claims at the time of filing
incurs payment of a claims fee in respect of each claim over and above that number. The
claims fee is payable within one month after the filing of the application.

86

If the claims fee for any claim is not paid in due time, the claim concerned is deemed to be
abandoned. Any claims fee duly paid is refunded only in the exceptional circumstances
described in point 101.

Drawings
R. 32 (2) (I)
Guid. A-X, 7.5

87

Reference signs not mentioned in the description and claims may not appear in the
drawings and vice-versa. The same features, when denoted by reference signs, must,
throughout the application, be denoted by the same signs.

R. 32 (2) (j)
Guid. A-X, 8

88

The drawings must not contain text matter, except, when absolutely indispensable, a
single word or words such as "water", "steam", "open", "closed", "section on AS", and, in
the case of electriC circuits and block schematic or flow sheet diagrams, a few short
catchwords indispensable for understanding. Any such words must be placed in such a
way that, if required, they can be replaced by their translations without interfering with any
lines of the drawings.

R. 32 (3l

89

Flow sheets and diagrams are considered drawings.

Abstract
Art. 85
Guid. B-XI. 1

90

The abstract will merely serve for use as technical information; it cannot be taken into
account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of
the protection sought nor for the purpose of applying Article 54(3).

R. 33 (1H3)

91

The abstract, preceded by the title of the invention, must contain a concise summary
(preferably in not more than 150 words) of the disclosure as contained in the description,
the claims and any drawings. It should indicate the technical field to which the invention
pertains, unless this is already clear from the title, and should be drafted in a way which
allows a clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that
problem through the invention and the principal use of the invention,

R. 33 (4)

92

If the European patent application contains drawings, the applicant must indicate the
figure or, exceptionally, the figures of the drawings which he suggests Should accompany
the published abstract. In such cases, each main feature mentioned in the abstract and
illustrated by the drawings must be followed by the corresponding reference sign placed
between parentheses.

R.33 (5)
OJ 1982,357

93

The abstract must be so drafted that it constitutes an efficient instrument for purposes of
searching in the particular technical field, particularly by making it possible to assess
whether there is a need for consulting the European patent application itself.

Guld. B-XI, 4

Unity of the European patent application or European patent
Art. 118

94

As a rule, a European application and a European patent have a unitary character, Le. the
text and drawings, if any, are uniform for all designated Contracting States.
The exceptions to this principle are as follows:

R.87

(a) If, in respect of one or some of the designated Contracting States, the content of an
earlier European patent application forms part of the state of the art pursuant to Article
54 (3) and (4) (see point 32), the European patent application and European patent

15

may contain for such State or States sets of claims and, if the Examining Division
considers it necessary, a description and drawings which are different from those for
the other designated Contracting States.

Guid. C-III, 8.3
OJ 1919,289

(b) Where a Contracting State has entered reservations in accordance with Article 167
(2)(a), European patent applications and European patents in respect of chemical,
pharmaceuticai or food products as such, may include different sets of claims for that
State and for the other designated States respectively. To date, such a reservation has
been made only by Austria (see point 15).
!c) Prior national rights are not comprised in the state of the art to be taken into account by
the EPa when carrying out an examination for patentability (see point 32. final
paragraph) .

Guld. C-III, 8.4
OJ 1981, 68

However, during substantive examination (see point 142) or opposition proceedings
(see point 149) an applicant may, on his own initiative, submit different claims for those
deSignated Contracting States in which pertinent prior national rights exist, provided he
supplies the Examining or Oppositon Division with evidence of their existence. In such a
case, only the question of the admissibility of separate claims is examined by the
Examining or Opposition Division; it does not have to decide whether the applicant has
limited the scope of his application with regard to the prior national right to the extent
required; however, the competent Division checks that the invention defined in the
separate claims meets the patentability requirements of the EPC.

III. Filing a European patent application
Where to file?
Art. 15 (1). (2)

95

European patent applications may be filed:
(a) at the EPa at Munich or its branch at The Hague, or
(b) if the law of a Contracting State so permits or prescribes, at the centrai industrial
property office or other competent authority of that State.

96

Annex VII lists the addresses for filing with the EPa and the competent authorities in the
Contracting States, and sets out the national provisions governing compulsory or optional
filing with such authorities. For further details, it is recom~nded that the information
brochure "Nationai law relating to the EPC" be consulted (see point 5).

How to file?
R. 24 (1)

97

Applications may be filed either directly or by post.

Receipt
R. 24 (2), (3)

98

The authority with which the applicant files his application immediately issues a receipt. If
the application is filed with a national authority, this authority informs the EPa without
delay of receipt of the documents.

Forwarding to the EPO of applications filed with

R. 24 (4)

Art.

n

(5)

99

When a European patent application filed with a national authority has been forwarded by
the latter to the EPa, the EPa will inform the applicant. indicating the date at its receipt.

100

Until the information referred to in point 99 has been received, the applicant may file any
document relating to the European patent application with either the national authority or
the EPa (preferably the branch at The Hague). subject to any restrictions under national
legislation. However, fees may be paid only to the EPa (see points 103-109).

101

If an application has not reached the EPa before the end of the fourteenth month after
the date of filing or the earliest priority date, it is deemed to be withdrawn. The applicant
will be notified accordingly by the EPa and can convert the application into national patent
applications.

102

The request for conversion must be filed with the central industrial property office of the
State in which the application was filed. within three months after the notification by the
EPa. For further details. it is recommended that the information brochure "National law
relating to the EPC" be consulted (see point 5).

Guid. A-II, 1.2
OJ 1980, 92 (SA)

Art. 135 (2), 136 (2)

16

a national authority

Fees

Art. 78 (2)

103

The following fees are payable upon filing of a European patent application:
(a) filing fee,
(b) search fee,
(c) where appropriate, claims fees (see points 85-86),
(d) designation fees (one fee per designated State, with the exception of jOint designation
of Switzerland and Liechtenstein, see point 31).

104

The filing fee and search fee must be paid within one month after the filing of the
application.
The designation fees must be paid within twe4ve months after filing the application or, if
priority has been claimed, after the earliest priority date. In the latter case, payment may
still be made up to the expiry of a period of one month after the date of filing if that period
expires later.
The applicant will not be requested by the EPO to comply with the above-mentioned
time limits for fee payment.
If the filing fee, the search fee or a designation fee have not been paid within the
appropriate time limit above, they may still be validly paid within a period of grace of two
months after expiry of the time limit, provided that within this period a surcharge is paid.
If the· filing and search fees are not paid in due time, the application is deemed to be
withdrawn.
Where the designation fee is not paid in due time in respect of any Contracting State,
the designation of that State is deemed to be withdrawn (see point 31, last paragraph).
Where no designation fee is paid in due time, the application is deemed to be withdrawn.

105

The claims fee in respect of each ciaim over ten (see point 85) must be paid within one
month after the filing of the application.
If the fee for any claim is not paid in due time, the claim concerned is deemed to be
abandoned (see point 86).

106

Where a European divisional application (see points 160-164) is filed, the aforementioned
fees must be paid within one month after filing of the divisional application. Payment of
the designation fees may still be made up to the expiry of the period specified for the
designation fees in respect of the earlier application (see point 104) if that period expires
after the period referred to in the first sentence.

107

The applicant must exercise the greatest possible care in complying with the above-

Art. 79 (2)

R.85a
Art. 90 (3)
Art. 91 (4)
Art. 79 (3)

R.31 (1)
R.31 (3)

A. 25 (3), 31 (1)

mentioned time limits for fee payment since, if he fails to pay the filing, search and
designation fees in due time, there is no possibility of him having his rights re-established
or of the application being further processed (see point 175).

Art; 121, 122 (5)

Amounts of fees and payment procedure
108

The amounts of the fees and the procedure for paying them are laid down

In the Rules
relating to Fees of the European Patent Organisation and In the measures adopted by the
President of the EPO implementing certain provisions of those Rules.

The current version of the schedule of fees, costs and prices of the EPO is reproduced
in an insert to this Guide. For additonal information, applicants are referred to Annex XI of
the Guide.
Guidance concerning fees is published in each issue of the Official Journal of the EPO.
Any changes to the information given in this Guide can therefore be found by consulting
the latest issue of the OffIcJal Journal.

109
Art. 5 FR

Some information and recommendations regarding the payment ot fees to the EPO are
set out below.
(a) All fees must be paid direct to the EPO, even if the European patent application is filed
with a national authority. Payment may be effected either by payment or transfer to a
bank account held by the Office, by payment or transfer to a Giro account held by the
Office, by money order, by delivery or remittance of cheques made payable to the
Office, by cash payment or by debiting a deposit account opened with the Office.
(b) It is recommended that payment be made as promptly as possible.
Where the fees due on filing are not paid at the time of filing or where any other fee is
involved, applicants should remember, whatever the method of payment used, that if

11

Art. 8 (3) FR

payment is not considered to have been made untii after the expiry of the period in which it
should have been made, it will be considered that this period has been observed if
evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of
the following conditions in a Contracting State not later than ten days before the expiry of
such period:
(i) he effected the payment through a banking establishment or post office;
(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the
amount of the payment;

(iii) he dispatched at a post office a letter bearing the address of the Office and
containing a cheque, or an order debiting a deposit account opened with the EPO,
provided that the cheque is met or that there are suffiCient funds in the deposit account
on the date of expiry of the period.
(c) The EPO accepts telexed orders debiting a deposit account opened with the EPO.
(d) Where the applicant effects payment through a banking establishment. he may use the
banking establishment of his choice provided that the payment or the transfer order is
made payable to one of the accounts opened in the name of the organisation in the
•
currency of the State where the account is opened.
(e) Where the European patent application is filed with the EPO (Munich or The Hague),
or with the industrial property office of a Contracting State. and the appUcant has a
deposit account opened with the EPO (see Annex XI, section IV). a simple and secure
way of paying fees due on filing is to attach to the application documents the fee
payment order debiting. the depoSit account and mention it in the request for grant of a
European patent (see Annex III. Section XVIII).
Where the application is filed with the industrial property office of a Contracting State,
the period laid down for the payment of the fees is considered to have been observed,
even if the debit order thus given reaches the EPO after the expiry of that period,
provided that the deposit· account contains sufficient funds on the date of expiry (see
Annex XI, section IV, points 6.9 and 6.10).
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D. Survey of the European procedure for
the grant of patents
I.

General

110

The EtJropean procedure for the grant of patents is an examination procedure beginning
with a formalities examination and a mandatory search report.
This first part of the procedure concludes with the publication of the European patent
application and the search report.
The second part, substantive examination, takes place only at the applicant's request.
Where opposition proceedings have to be held, these follow grant of the patent thereby
constituting a third part of the procedure.

Art. 16, 17, 90-93
R.39-43

111

The first part of the procedure is carried out in the EPO branch at The Hague and the
Berlin sub-office. It comprises the examination on filing. the formalities examination, the
preparation of the European search report and the publication of the application and the
search report. This is handled by the Receiving Section and one of the Search Divisions.
For a transitional period until 31 May 1993, searching in respect of a specific number of
applications has been entrusted to the Austrian Patent Office. With a view to harmonising
search activities under the PCT, arrangements have a/so been made for co-operation
between the EPO and the Swedish Patent Office in this field.

112

The second part of the procedure, which is handled by the Examining Divisions in Munich,
comprises substantive examination and grant of the patent. An Examining Division
consists of three technical examiners who may be joined by a legally qualified examiner if
necessary. Nevertheless, the processing of the application prior to a final deciSion is
normally entrusted entirely to one technical examiner. This examiner issues the necessary
communications and keeps in touch with the applicant, normally in writing, but also orally
by telephone and in informal discussions. However, if the applicant requests oral
proceedings or if they are held (in exceptional cases) on the initiative of the Office, they will
take place before the Examining Division. The final decision on the grant of the patent will
also be taken by the Examining Division.

113

The third part of the procedure consists of the opposition proceedings in whiCh, for the first
time during the procedure, third parties (competitors) take part. The examination of
oppositions is handled by the Opposition Divisions in Munich. Their composition is on the
same basis as that of the Examining Divisions but only one member of the Opposition
Division may have taken part in the earlier proceedings for the grant of the patent. This
member may not be the Chairman of the Opposition Division.

114

The appeals procedure constitutes a special procedural step. Appeals can be filed during
the three aforementioned parts of the procedure against decisions of the Receiving
Section, the Examining Divisions, the Opposition Divisions and the Legal Division. A
decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be
appealed together with the final decision, unless separate appeal is allowed in the
decision.

115

Decisions regarding appeals are taken by the Boards of Appeal, also situated in Munich.
These consist of three legaUy qualified members in the case of appeals against the
Receiving Section. In most other cases they consist of two technically qualified members
and one legally qualified member.

Protocol on
Centralisation I (3),
III (2). IV (2)

Art. 18, 94-98

R.51-54
Guid. C-VI, 4.4 and 6

Art. 116
Guld. e-III
OJ 1982, 264

Art. 19, 99-105

R.55-f3

Art. 106-112

R.64-67

Art. 21

Art. 23

Members of the Boards may not belong to the Receiving Section, the Examining
Divisions, the Opposition Divisions or the Legal Division.

Art. 23 (3)
Art. 23.(4), R. 11
OJ 1983, 7

In their decisions the members of the Boards of Appeal are not bound by any
instructions and must comply only with the provisions of the EPC. The procedure of the
Boards is regulated in the Rules of Procedure of the Boards of Appeal.

Art. 22, 112

OJ 1983, 3

116

In order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises. the
Board of Appeal, either of its own motion or following a request from a party to the appeal,
refers certain questions to the Enlarged Board of Appeal.
The President of the EPO may also refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal
where two Boards of Appeal have given different decisions on that question. The Enlarged
Board consists of five legally qualified members and two technically qualified members.
The procedure of the Enlarged Board of Appeal is regulated in its Rules of Procedure.
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II.

The procedure up to publication of the application
/Examination on filing

Art. 90, 80

117

• an indication that a European patent is sought.
• the designation of at least one Contracting State.
• information identifying the applicant.
• a description and one or more claims in one of the languages in which applications
may be filed.

OJ 1981, 137 (BA)

Art. 90 (2)

When the application is filed. the Receiving Section examines whether it satisfies the
requirements for the accordance of a date of filing.
To be accorded a date of filing the application must contain:

118

If a date of flling cannot be accorded because the deficiencies discovered have not been
corrected in due time, the application is not dealt with as a European patent application.

119

The Receiving Section then examines whether the filing and search fees have been paid
in time and whether (if appropriate) the translation of the application in the language of the
proceedings has been filed in time (see points 103-104, 38-42).
If the fees have not been paid in time or the translation has not been filed in time, the
application is deemed to be withdrawn.

R.39

Art. 90 (3)

Formalities examination
Art. 91 (1H3), 120 (5)
R. 40, 41 (1), 42, 84

120

If a date of tiling has been accorded and the application is not deemed to be withdrawn.
the Receiving Section will check for compliance with other mandatory application
requirements regarding representation (see points 54-61), formal requirements (see point
71), filing the abstract (see points 43, 90-93). contents of the request for grant of a
European patent (see point 44). any priority claimed (see points 49-53). payment of
designation fees (see point 1(4), designation of the inventor (see points 45-48) and the
date of filing any drawings. Where the Receiving Section notes that there are defiCiencies
which may be corrected, it will give the applicant an opportunity to do so; if the applicant
does not remedy the deficiencies, the legal consequences provided for in the EPC take
effect, I.e. the application is deemed to be withdrawn or will be refused or certain
designations are deemed to be withdrawn.

Art. 91 (1' (eI), 121 (3)
R.41 (2), (3)
OJ 1980,289 (BA)

121

In particular if the deficiencies relate to the claim to priority and cannot be corrected or the
applicant fails to correct them even though invited to do so, the right of priority is lost
It is necessary to distinguish between failure to indicate the date or country of the prior
application or applications when filing the European patent application and other
requirements. It is only deficiencies in respect of these other requirements that the
applicant may correct.

Art. 91 (1) (g), (6)

122

If any drawings referred to in the description or the claims are not received on the date of
filing, the applicant can choose between the !'&-dating of the applicatiOn to the date on
which the drawings are filed or the deletion of the late-filed drawings and the references to
the drawings in the application.

123

As regards formal requirements for documents produced after the European patent
application has been filed, see points 67 and 145.

R.43
OJ 1981,65 (BA); 1982,293 (BA)

R.36

Drawing up the European search report
Art. 92

124

The search is performed at the same time as the formalities examination. The European
search report is drawn up on the basis of the claims with due regard to the description and
any drawings. It mentions those documents available to the EPO at the time of drawing up
the report which may be taken into consideration in assessing novelty and inventive step.
The European search report does not contain any reasoning and expresses no opinion
whatever as to the patentability of the invention covered by the application.

125

Immediately after it has been drawn up. the European search report is transmitted to the
applicant together with a copy of any cited documents. If the applicant wishes, he can
obtain a second copy of cited documents by requesting it when filing the application by
checking the appropriate box on the form for the request for grant (see point 44 and Annex
III, Section XIII) and by paying the appropriate administrative fee.

R.44
Guid. B

Art. 92 (2)

20

R. 46

126

Upon receipt of the search report, the applicant can withdraw the application if he
considers that there is little point In taking it further. If he decides to pursue the patent grant
procedure, he may amend the application to take account of the results of the search (see
points 140-145).

127

If the Search Division considers that the European patent application does not comply with
the requirement as to unity of invention, it will draw up a partial European search report on
those parts of the application which relate to the invention or the group of inventions first
mentioned in the claims. The search will be extended to the other inventions only if an
extra search fee is paid by the applicant for each Invention concerned within a specified
period of at least two and not more than six weeks.
If the applicant does not take this opportunity to have the search results on the other
inventions included in the search report he is taken to have elected for the application to
proceed with reference to the invention which has been searched. If, subsequently, the
Examining Division agrees with the Search Division that the application contains more
than one invention, it will then require deletion of all of them other than the invention which
has been searched (see points 160-164, however).
Any extra search fee paid will be refunded on request if it emerges during examination
proceedings that the Search Division's payment demand was not justified.

128

At the same time as drawing up the European search report, the Search Division
determines the definitive content of the abstract.

Guld. C-III, 7.10

R. 47, 44 (6)
OJ 1982., 3S7

III. Publication of the European patent application
Art. 93

129

A European patent application is published as soon as possible after the expiry of a period
of eighteen months from the date of filing or from the earliest date ot priority. It may
however be published earlier upon request by the applicant.
The published version contains the description, the claims and any drawings as filed
and the abstract and, in an annex, the European search report in so far as it is available in
time. Otherwise the search report will be published separately.
If the applicant has amended the claims between the date on which he receives the
European search report and the termination of the technical preparations for publication,
the amended claims will be published in addition to the original claims.

130

The European patent application will not be published if it has been finally refused or
withdrawn or deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations
for publication.

R.5O

131

The EPa communicates to the applicant the date on which the European Patent Bulletin
mentions the publication of the European search report and draws his attention to the time
limit beginning on that date within"which the request for examination must be filed (see
point 134). The applicant may not invoke the omission of this communication.

67

132

See point 8 regarding the provisional protection conferred by the European patent
application.
Any Contracting State in which the language of the proceedings is not an official
language can prescribe that provisional protection will not be effective until such time as a
translation of the claims in one of its official languages, at the option 01 the applicant Of,
where the State has prescribed the use of one specific official language, in that language
(a) has been made available to the public in the manner prescribed by national law, or
(b) has been communicated to the person using the invention in that State.
The requirements of the individual Contracting States in this respect are set out in
Annex VIII. For further details, it is recommended that the information brochure "National
law relating to the EPC" be consulted (see point 5).

Art. 128 (1H4)
R.93
Art. 127
R.92
Art. 129

133

As from the date of publication of the European patent application, the file relating to the
application is available for inspection.
Also as from that date, the public has access to bibliographic data and information about
the procedure in respect of the application via the European Patent Register.
Additonai information about the form in which patent applications and European patents
are published and about periodicals published by the EPO is given in Annex XIII.

OJ 1981, 380

R. 49 (3)
OJ 1978, 312

R. 48 (2)
OJ 1982, 155 (SA)

Art,

21

IV. Examination procedure
Request tor examination
Art. 94 (2)

134

The request for examination can be filed by the applicant up to the end of six months after
the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European
search report. The request must be filed in writing. It will not be deemed to be filed until
after the examination fee has been paid. The request may not be withdrawn.

Art. 96 (1)
OJ 1979, 61

If the applicant has already filed the request for examination before transmission of the
European search report, the Receiving Section will invite him to indicate within the abovementioned time limit of six months whether he intends to proceed further with the
European patent application. If he does not comply with that request within the time limit,
the application is deemed to be withdrawn and the examination fee is refunded.

R.85b

If the written request for examination is not filed and/or the examination fee is not paid
within the above-mentioned time limit, these steps can still be validly completed within a
period of grace of two months after the expiry of the time limit, provided that within this
period a surcharge is paid.

Art. 94 (3)

If no valid request for examination has been filed by the end of the periods referred to
above. the application is deemed to be withdrawn.

Art. 122 (5)

It should be noted that there is no legal remedy in the event of failure to comply with this
time limit (see point 175).
To assist applicants, Section XIV of the form for the request for grant of a European
patent (see point 44 and Annex III) contains the text of the request for examination. Buttor
a request for examination to be valid, the applicant must also pay the examination fee
within the time limits mentioned above.

OJ 1979,61

Stages of the procedure
Art. 94 (1)

135

After the request for examination has been made, the EPO examines whether the
European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of
the EPC, and in particular whether the invention is patentable (see points 26-35).

136

If this is not the case, the Examining Division invites the applicant in reasoned
communications to file his observations and, where appropriate, to amend the description,
the claims and the drawings (see point 112). If the applicant fails to reply to such an
invitation within the specified time limit, the application is deemed to be withdrawn
(however, see point 176).

Art. 97 (1)

137

If. after examining the observations filed by the applicant, the Examining Division
considers that a European patent cannot be granted, it will refuse the application.

Art. 97 (2)
R.51 (4H6)
Guld. CoVI, 2.5, 4, 6, 7, 15

138

If the Examining DiviSion considers that the application and the invention to which it
relates meet the requirements of the EPC it will decide to grant a European patent,
provided that the applicant approves the text in which it Is intended to grant the patent, that
the fees due (fees for grant and printing and, where appropriate, renewal fees) have been
paid in time and that a translation of the claims in the other two official languages of the
EPa has been filed in time.

Guld. CoVl, 2.1, 2.2

Art. 96 (2), (3)
R. 51 (2), (3)
Guld. C·VI, 2.4, 3.3-3.11

OJ 1982, 249 (BA)

Guid. C- VI, 15.1

However, the Examining Division will first inform the applicant, by way of an advance
notice, of the text in which it is intended to grant the patent. The final communication under
Rule 51(4) follows only if the applicant has not communicated his disapproval of this text
within a time limit fixed by the EPO. This communication alone forms the basis for
computing the time limits for payment of fees and filing the prescribed translations (see
also point 146). The advance notice therefore gives more time to the applicant to have
these translations prepared.
The time limit for payment of the fees for grant and printing and filing of the translation of
the claims is three months from notification that the patent can be granted. ff the fees are
not paid or the translation is not filed in due time, the application is deemed to be
withdrawn.

Art. 97 (3), (5).

Art. 97 (4), 98
R.54
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139

The grant of a European patent does not take effect until the date on which the European
Patent Bulletin mentions the grant. At the same time as it publishes the mention of the
grant the EPa publishes a specification of the European patent containing the description,
the claims and any drawings. The proprietor of the patent wi!! also receive a certificate for
a European patent to which the specification is annexed.

Amendments to the application before and during the examination
proceedings
Fl. 86 (1)

140

Before receiving the European search report the applicant may not amend the description,
claims or drawings.

Fl. 86 (2)

141

After receiving the European search report and before receipt of the first communication
from the Examining Division the applicant may. of his own volition, amend the description.
claims and drawings.

Fl. 86 (3)
Guld. C-VI, 4.7
OJ 1982, 296 (SA)

142

After receipt of the first communication from the Examining Division, the ::tpplicant can
amend the description, claims and drawings only once more of his own I/olition viz. at the
same time as the reply to the communication. Further amendment can only be made if the
Examining Division gives its consent.

Art. 123 (2)
OJ 1982, 95 (SA)

143

Under no circumstances can a European patent application be amended in such a way
that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as
filed. However, examples or statements of advantage of the invention filed subsequently
may be taken into account by the examiner as evidence in support of the patentabiiity of
the invention. This technical information will, as a rule, be added to the part of the file
which is open to public inspection (see point 133). From the date at which the information
is added to the open part of the file, it forms part of the state of the art within the meaning of
Article 54 (2) EPC (see point 31). In order to ajert the public to the existence of such
technical information in the file but not in the specification (see point 139), an appropriate
mention will be printed on the cover page of the patent specification.

e-l.

144

Amendments to the European patent application must be made in one of the following
ways:
(a) By filing replacement pages. This method should be used only where the amendments
are both extensive and complex. Where the nature or derivation of an amendment is
not obvious, this should be made clear either in the margin of the replacement pages
or in a separate explanation.
(b) By annotation of a copy of one or more pages of the application. This method is
preferred where the amendments are not too extensive as it simplifies checking. The
amendments may be handwritten or in typescript; if they are handwritten, care should
be taken to ensure that the amendments are clearly legible so as to avoid printing
errors.
(c) By stating the amendments in a letter. This form is suitable, for example where pages
are to be removed or whole paragraphs or drawings deleted.

Fl. 36 (3)

145

All documents, with the exception of annexed documents, filed after filing of the European
patent application must be signed. If a document has not been Signed, the EPO will invite
the party concemed to do so within a time limit to be laid down by the Office. If signed in
due time, the document retains its original date of receipt; otherwise it is deemed not to
have been received.

Guld. C-Vl, 5

R. 93 (d)

Guld.

Requirements of national law regarding translation of the European
patent
Art. 65

146

Any Contracting State may prescribe that. if the European patent is not granted in one of
its official languages, patent protection is contingent upon the applicant filing a translation
of the European patent specification in one of the official languages or in a specific official
language of that State. The Contracting States can also prescribe that the applicant must
pay the publication costs of the translation in whole or in part.
The relevant requirements of the Contracting States are given in Annex IX. For further
details it is recommended that the information brochure "Nationa! law relating to the EPC"
be consulted (see point 5).
Most careful attention should be given to these requirements, especially to the
varying time limits for the 11ling of the translations, In order not to endanger the
effect of the European patent In those designated States which require the filing of
a transfatlon.

V.

Opposition procedure

147

Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European
patent, any person may give notice to the EPO of opposition to the European patent
granted.

Art. 65 (3)

Art. 99
Fl. 1 (1)
Guid.o-I
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Art. 100

148

A.55
Guld. o-w

Guld.

A. 57 (1)
D-tV, 5.2

(see points 26-35);

149

OJ 1982, 57
A. 57 (3)
Guld. D-IV. 5.28-5.4

Art. 101
A. 58 (1H3)
Guld. O-V, VI

•

the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and
complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

•

the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the
application as filed (in the case of divisional applications: of the earlier application as
filed).

If the opposition is admissible, it will be communicated to the proprietor of the patent who
will be invited to file his observations and, where appropriate, to file amendments to the
description, claims and drawings.
These observations and
may reply.

any amendments will be communicated to the opponent who

150

Once these preparatory steps have been completed, the Opposition Division will examine
whether the grounds for opposition prejudice the maintenance of the European patent. If it
sees fit, it will invite the parties to file observations, within a period fixed by It. on
communications from another party or issued by Itself. If a date has to be fixed for oral
proceedings. either at the request of one party or, where the EPO sees a need, of the
EPO's own motion, the parties will be summoned to the oral proceedings as soon as
possible.

151

If the OppoSition Division concludes that the grounds for opposition prejudice the
maintenance of the European patent. It will revoke the patent. If it concludes that the
grounds for opposition do not prejudice the maintenance of the patent, it will reject the

Art. 118 (1)
A. 2 (1'

Guld. o-.V, 5.4
Art. 102

Opposition can only be filed on the grounds that:·
• the subject-matter of the patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57

A. 58(4H7)
Guld. o-VIII

opposition.
If the proprietor of the patent makes amendments during the opposition proceedings In
the light of the grounds for opposition and If the Opposition Division concludes that the
patent so amended meets the requirements of the Convention, it will decide to maintain
the patent as amended provided the proprietor of the patent approves the new text. pays
the printing fee for the new specification within the prescribed period and files in time a
translation of the amended claims In the other two official languages of the EPO.

OJ 1982,57

Art. 65

The Contracting States may lay down translation requirements regarding the amended
text equivalent to those laid down for the patent at the time of grant (see point 146 and

Annex IX).

VI. Appeals procedure
Lodging an appeal
Art. 108

152

DecIsions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the
Legal Division are subject to appeal.

Art. 108
OJ 1982, 256 (SA)

153

Notice of appeal must be filed in writing within two months after the date of notification of
the decision appealed from. It is not deemed to have been filed until after the fee for
appeal has been paid.

R.64-65

154

The notice must contain:
(a) the name and address of the appellant In accordance with the provisions of Rule 26
(2)(c) EPC;
(b) a statement Identifying the decision which is Impugned and the extent
amendment or cancellation of the decision is requested.

Art. 108

OJ 1981, 176

155

which

Within four months after the date of notification of the decision. a written statement
setting out the grounds of appeal must be filed.
The statement of grounds should be a succinct but full statement of an appeliant's
arguments in the appeal. As, in practice, the appeal procedure Is primarily a written
procedure, arguments should always be fully developed in writing and not be reserved for
a possible oral hearing. The submission of any aml'ndments to the application or the
patent is regulated by Article 123 and Rule 86(3) in Conjunction with Rule 86(1) (see point

143).

24

to

Interlocutory revision
Art. 109
Guld. E-Xl, 7

156

The appeal is referred to the department whose decision is contested and, if it considers it
to be admissible and well founded, it may rectify its decision within one month after
receipt of the statement of grounds of appeal. If the said department does not allow the
appeal, it is remitted to the Board of Appeal without delay.
Interlocutory revision does not apply to appeals against decisions of the Opposition
Divisions.

S~esof~e~u,e

R. 66 (1)

157

mutandis.
After the statement of grounds and any observations by opponents have been
examined, the Board of Appeal will give the appellant any necessary directions for the
filing of further observations.

OJ 1981, 178

Art. 116

158

Where oral proceedings take place. they will be as brief and as concentrated as the nature
of the case allows and should lead to a situation in which the case will be ready for
decision at the conclusion of the oral proceedings.

159

When the Board decides on the appeal, it may either exercise any power within the
competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit
the case to that department for further prosecution. In the latter case, that department is
bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same.

OJ 1983, 7;1981,176;1982.,264
Art. 111

As a general rule, the provisions relating to proceedings before the department which has
made the decision from which the appeal is brought apply to appeal proceedings mutatis

OJ 1983, 7

VII. Divisional applications
160

A European divisional application usually has to be filed if an eartier application does not
satisfy the requirements as to unity of i:wention and the applicant must limit it but does not
wish to jose protection for certain subject-matter.

161

The divisional application can be filed only in respect of subject-matter which does not
extend beyond the content of the eartier application. If it complies with this requirement, it
has the same date of filing and, where applicable, priority date as the eartier application.
Only Contracting States designated in the eartier application can be designated.

162

On the applicant's initiative, a divisional application can be filed at any time prior to receipt
of the first communication from the Examining Division regarding the eartier application
and from then on only within the period prescribed in the communication or, after that
period, if the Examining Division-considers it to be justified.
If the Examining Division invites the applicant to limit the eartier application on account
of lack of unity, the divisional application must be filed within two months following the
limitation of the eartier application.

Art. 78 (1)
R. 4, 6 (1)

163

A divisional application must be filed directly with the EPa. The application or, in the case
referred to in Article 14 (2) the translation (see point 40) must be filed in the original
language of the proceedings. The time limits given in point 40 apply to the filing of the
translation, with the proviSO that it may be validly filed at any time within one month of the
filing of the divisional application, if this time limit expires later.

R.25 (3)

164

See points 103-109 regarding the fees payable in respect of a European divisional
application, the time limits for payment and the legal consequences of failure to observe
such time limits.
The search fee will be fully or partly refunded if the search can be based on the search
for the eartier application.
If more than two yea... have elapsed between the filing of the earlier application and
filing of the divisional application, the applicant must pay the outstanding renewal fees
(see points 165-170) within tour months after filing of the divisional application.

Art. 82., 78

R.a

Guld. A-IV, 1

R. 37 (3)

25

VIII. Renewal fees
Art. 86

165

Renewal fees must be paid to the EPO in respect of European patent applications. These
fees are due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the
date of filing of the application.

R. 37 (1)

166

Renewal fees in respect of the coming year are due on the last day of the month
containing the anniversary of the date of filing of the European patent application.

Art. 86 (2)

167

Payment can be validly made within six months following the due date provided that an
additional fee is paid within the sarne period.

Art. 86 (3)

168

If the renewal fee and any additional fee have not been paid within the lime limits, the
application is deemed to be withdrawn.

Art. 86 (4)

169

The last renewal fee payable in respect of a European patent application is that for the
year in which the mention of the grant of the patent is published.

Art. 63, 141

170

Renewal fees for subsequent years during the term of the European patent, which in all
Contracting States is twenty years as from the date of filing of the application, must be
paid to the national industrial property office of each designated State (see Annex VII). For
further details, it is recommended that the information brochure "National law relating to
the EPC" be consulted (see point 5).

OJ 1980, 101

A. 37 (2a)

OJ 1980, 101
OJ 1980,358

IX. General Provisions governing time limits
Calculation and duration
R.83-85b

171

OJ 1980,149

Annex X contains the general provisions of the EPC governing the calculation, duration
and extension of time limits and a chart illustrating steps to be taken by the applicant within
Specific time limits laid down in the Convention itself.

R. 83 (2)

For the purpose of calculating time limits, the principie is that every time limit starts on
the day following the day on which the relevant event occurred. Where the procedural steP
is a notification, the event considered is the receipt of the document notified, subject to the

A.71-82
Art. 119
A. 78 (1)

provisions regarding notification, the generally applicable procedure for which is indicated
below. Decisions, summonses and communications incurring a time limit are notified.
Notifications are effected by registered letter where the addressee has a residence or
his principal place of business within the territory of one of the Contracting States.
NotifIcation is deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its
posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him at a later
date.
However, where the addressee has neither a residence nor his principal place of
business within the territory of one of the Contracting States and he has not appointed a
representative (see points 54-61), notifications are effected by posting the document to be
notified as an ordinary letter and are deemed to have been made when despatch has
taken place.

A.78 (3)

A. 78 (2)

Failure to observe time limits

R. 69 (1)
Guld. E·VIII, 1.8.2
R. 69 (2)

26

172

Failure to observe a time limit entails legal disadvantages for the applicant, i.e. the
application is refused or a loss of rights occurs without the Office taking a dacision. This is,
for instance, the case where the claim to priority lapses due to failure to file the copy of the
priority application in time or if the application is deemed to be withdrawn due to failure to
reply to a communication from the EPO in time.

173

In all cases where a loss of rights occurs without the Epa taking a decision, the EPO will
notify the applicant of the loss of rights.
If the person concemed considers that the notification of fosl!! of rights by the Epa is
unjustified, he can, within two months after receipt of the notification, apply for a decision.
Such a decision wiH be given only if the EPO adheres to its opinion. The decision can be
appealed.

Completion of the omitted act
174

Depending on the type of time limit which has not been observed, the Convention makes
.
provision for the omitted act to be completed.

Art. 122 (5)

175

Under no circumstances can the omitted act be completed in the case of failure to meet
the time limit for paying the filing fee. search fee and designation fee (allowing for the
period of grace referred to in Rule 8Sa, see point 104). for claiming priority and for filing the
request for examination (allowing for the period of grace referred to in Rule 85b, see point
134) or the application for re-establishment of rights (see points 177-178).

Art. 121

176

The possibility of completing the omitted act applies particularly in the case of time limits to
be met by the applicant which are not laid down directly by the Convention. but which are
set by the EPO procedural departments, e.g. the Receiving Section or the Examining
Oivisions.

OJ 1982, 196

Art. 122

In this case. it is sufficient for the applicant to request further processing for the
application. The request must be filed in writing within two months ot the date on which
either the decision to refuse the European patent application or the communication that
the application is deemed to be withdrawn was notified. The omitted act must be
completed within this time limit. The request is not deemed to have been filed until the fee
for further processing has been paid. The request need not be reasoned.

177

OJ 1981,343 (BA)

OJ 1980, 93 (BA)

178

In the event of failure to meet any time limit other than those mentioned in point 175, an
application for re-establishment of rights can be filed. However, it will be granted only if the
applicant (or proprietor) was unable to observe the time limit in spite of a/l due care
required by the circumstances.

The application must be filed in writing within two months from the removal of the cause

of non-compliance with the time limit. The omitted act must be completed within this
period. The application is only admiSSible within the year immediately following the expiry

of the unobserved time limit. In the case of non-payment of a renewai fee, the period
specified in Article 86 (2) is deducted from the period of one year.

The application must state the grounds on which it is based. and must set out the facts
on which it relies. It is not deemed to be filed until after the fee for re-establishment of
rights has been paid.
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A.27(1)(a)
TItle of the Invention as
appearing In the request
for grant and first part
(prior art portion) of the
Independent claim or
ctalms

-

A tool for coal cutters and similarly acting

mining machines

A. 27 (1) (b)

Technical fIejd to which
the Invention relates
(with reference to the first
part of the Independent
ctalm(s»; word·for"WOfd
reproduction of the first
part of the Independent
ctalm(s) or analogous
brief descrlptton of features of the Independent
clalm(8) belonging to the
background art

A. 27 (1) (c)
Background art and ettatIon of relevant d0cu-

1 -

I

The invention relates to a tool for coal
cutters and similarly acting mining machines
comprising a removable tip connected by a
tenon and mortise joint to a tool carrier and
5 secured to the latter by fastening means.
Coal cutters make it ·possible to extract the
coal by a planing process in which they are
drawn along and simultaneously pressed against
1 0 the face by an endless cable or chain.

ments

A coal cutter is known in accordance with the
prior art portion of Claim 1 (German utility
model No . . . . ) in which the head has a dove15 tailed mortise the sides of which are uniformly
spaced along their length. A tool head" (removable top) with a correspondingly shaped
tenon is inserted into this mortise until its
face contacts an abutment and is held in po20 sition by a pin which passes through the tenon
and mortise. The abutment is formed by an inclined plane at the end of the dove-tailed
mortise.
As8essment of the
background art

25 With an abutment of this kind, considerable
shearing stress has to be borne by the pin of
which there is only one. This causes (1) immediate distortion and damage to the pin and
(2) enlargement of the bore-hole in which the
30 pin is mounted. In addition, it is much more
difficult to replace the cutting edge or bit
if the pin becomes distorted .
• "" _ _
__
"'_on_""IIIa __
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- 2 R. 27 (1) (d)
Disclosure of the invention, as claimed, In such
terms that problem and
solution can be understood

The invention as claimed is intended to remedy these drawbacks. It solves the problem
of how to design a tool for coal cutters and
similarly acting mining machines in which the
5 stresses transmitted to the tool in operation
are taken up exclusively by the support surfaces between the removable tip and the tool
carrier, thereby averting any risk of damage
to the fastening means.
10

R. 27 (1) (d)

Advantageous effects of
the invention with reference to the background

art

The advantages 0ffered by the inve'ntion are
mainly that the fastening means, e.g. pins or
bolts, are not subjected to shearing stress
during operation; they serve solely as secur15 ing devices. Damage to the fastening means
is avoided; therefore the tool head does not
jam and can be easily replaced at any time,
nor does it lose in effectiveness. All in
all, the tool is extremely durable.
20

One way of carrying out the invention is
described in detail below with reference to
drawings which illustrate only one specific
embodiment, in which:

R. 27 (1) (el and (1)
Description of at least
one way of carrying out
the Invention by reference to the drawings

25

Figure 1 is a perspective view of a tool
in accordance with the invention with the
removable tip detached from the tool carrier,
Figure 2 is a side view on a reduced scale
30 of the tool when assembled.
The figures show a tool for coal cutters and
similarly acting mining machines comprising
essentially a tool carrier 21 with a tenon 22
35 and a removable tip 1 with a mortise 3 having
a cutting edge 2, the tenon 22 and the sides

-

3 -

of the mortise 3 being apertured at 23, 24 and 6 to 9 for
the passage of fastening means (e.g. pins or bolts 32 and
34) with which the removable. tip 1 is fixed on to the tool
carrier 21.
5

In accordance with the invention, the sides of the mortise
3 of the removable tip 1 have extensions 4 and 5 with
faces 12 and 13, and the tool carrier 21 into which these
extensions are mounted also comprises a flange 25 with the
10 downward facing surfaces 27 and 28 for the faces 12 and
13. In addition, the removable tip 1 and the tool carrier
21 have flat abutment surfaces 10 and 29 at right angles
to the faces 12 and 13 and the downward facing surfaces 27
and 28.
15

In accordance with a preferred embodiment of the. invention,
the abutment surface 29 on the tool carrier 21 is on the
front side of the flange 25. These flat abutment faces
limit the engagement of the tenon 22 in the mortise 3 and
20 lie at right angles to the longitudinal direction of ~he
mortise and tenon joint. The faces 12 and 13 and downward
facing surfaces 27 and 28, and the mortise base 11, together with the corresponding upper face 26 of the tenon
22 lie parallel to each other at right angles to the flat
25 abutment surfaces 10 and 29.

Ii

I BdAlB!

- 4 Claims:

Art. 84

R. 29 (1) (a)

First part (prior art portion) of the Independent
ctalm(s), wherever appro-

priate

5

10

R. 29 (1) (b)
Characterising portion

15

20

25

R. 29 (3) and (4)
Dependent ctalm

1. Tool for coal cutters and similarly acting
mining machines, comprising a tool carrier
(21) and a removable tip (1) mounted on the
latter, which are mountable together by a
tenon and mortise joint running substantially
in alignment with the tool carrier, wherein
apertures (23, 24 corresponding respectively
to 6, 7 and 8, 9) are provided for in the
tenon (22) and in the sides of the mortise (3)
for the passage of fastening means (32, 34),
such as pins or bolts, and wherein the removable tip (1) when mounted together with the
tool carrier rests with one flat abutment surface against an abutment surface (29) of the
tool carrier (21), characterised in that the
abutment surfaces (10,29) lie at right angles
to the longitudinal direction of the tenon and
mortise joint, that the sides of the mortise
(3) in the removable tip (1) have rearward
projecting extensions (4, 5) with faces (12, 13)
lying parallel to the base of the mortise (11)
and that the tool carrier (21) into which these
extensions are mounted comprises a flange (25)
with downward facing surfaces (27, 28) for
sliding contact with the faces (12, 13) of the
extensions (4, 5).

2. A tool as claimed in claim 1, wherein the
abutment surface (29) on the tool carrier (21)
30 is on the front side of the flange (25).

- 5 -

Abstract*:
R. 33 (1)
TItle of the Invention

R. 33 (2) and (5)
COntent

of the abstract

A tool for coal cutters or similarly acting
mining machines
A tool carrier (21) is inserted by means of a
tenon (22) into the mortise (3) of a removable tip
(1) until the abutment surfaces are in contact and
secured therein by means of fastening means, which
5 are situated in apertures (23, 24; 6 to 9) in the
mortise and tenon joint.
In order to prevent the fastening means from being
subjected to shearing stress in operation, the abut10 ment surfaces (10, 29) which are in contact with
each other on the removable tip and the tool carrier
are at right angles to the longitudinal direction of
the mortise and tenon joint and the sides of the
mortise (3) have extensions (4, 5) fitting into a
15 flange (25) o:fi. the tool head in such'a way that
when the tip is mounted the faces (12, 13) of the
extensions (4, 5) parallel to the base of the mortise come into contact with the downward facing
surfaces (27, 28) bounding the flange (25) .

• R, 33 (4) - _ point 91, In tile _
exart1!'4e. tile aop;icanI WOIIIndIcaIe in tile 'Request for 9'811! 01. European patent' {see ...,,,,,.111, Sec:tlon XI)
_ lie _ _ _ flgute 1 be pubIisi'Ied willi tile ilbP'act

