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Samenloop merk - Model
Na ‘pendule’ uitspraakHauck/Stokke
Ruime toepassingWezenlijkewaardeexceptie
‘Bounceback’ uitspraakGömböc

Gömböc HJEU 23 April 2020 C237/19 ECLI:EU:C:2020:296
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Gömböc over wezenlijke waarde
Wezenlijkewaardeexceptie louter vantoepassingindien
Vorm/kenmerkdermategroteinvloedop de aantrekkelijkheid
Dat merkrechtde mededingingverstoort
Objectiefen betrouwbaarbewijs
Dat vorm/kenmerk bepalendis voorde keuze
Suggestie:uitzonderlijkegevallen
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Gömböc over wezenlijke waarde
Bij beoordeling uitgaanvan de aangevraagdevorm;
Negeer overigeinformatieoverde vorm, zoals:
de technischekwaliteitvan vorm(kenmerk)
bekendheid van vorm (kenmerk)
ontstaansgeschiedenis;
wijze van vervaardiging,(industrieelof ambachtelijk);
materialendie zij bevatten (zeldzaamof kostbaar);
identiteitvan de ontwerper.
Welkomenuancering van Hauck/Stokke,die
Deur ietsverder opentvoorbescherminguiterlijkvan product
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Gömböc over samenloop
Wezenlijkewaardeexceptie niet van toepassing
louteromdatmerk als modelis geregistreerd;
Verschillendevormenvan rechtsbescherming
bestaannaast elkaar
Onafhankelijk,zonderdat er een hiërarchiebestaat
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Logo als model
Welkomebevestiging voorde praktijkvan
registratievan logosals model
Logo’simmuun voorwezenlijkewaarde
exceptie
Mogelijkenieuwe dreiging
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#darferdas?
#Darferdas? HJEU 12 september 2019
C-541/18 ECLI:EU:C:2019:725

Vaststellingonderscheidendvermogen woordmerk#Darferdas?
Hof: maakt brugjenaarnormaalgebruik
Suggestie:
gebruik‘op neklabel’is normaalmerkgebruik
voorzijdeT-shirt mogelijkniet
Registratielogoals modelwelkome aanvulling
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Samenloop
Domino
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Techniek en Design

Stelling:
De rol van de resultaatgerichte leer is over de gehele
(IE-)linie uitgespeeld
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De resultaatgerichte leer

•

Ratio techniekuitsluiting: technische functies behoren tot het domein van het
octrooirecht

•

De resultaatgerichte leer zegt dat de techniekuitsluiting alleen dán van toepassing
is als het technische resultaat niet op een andere manier kan worden bereikt.

•

De gedachte is dat de technische functie op zichzelf niet wordt gemonopoliseerd,
omdat deze kennelijk ook via andere verschijningsvormen kan worden
gerealiseerd.
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Merkenrecht: Hof van Justitie en Hoge Raad

•

HvJ EU Philips/Remington (2002): het bewijs dat er nog andere vormen bestaan
waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, [kan] weigering of
nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten (r.o. 84)

•

Bevestigd door HvJ EU in Lego (2010)

•

Hoge Raad Capri Sun (2019): ook een veelvoud van alternatieven zet de
techniekuitsluiting niet opzij
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Modellenrecht: HvJ EU 8 maart 2018, Doceram (C-395/16)

• Alternatieve modellen zijn niet doorslaggevend voor beoordeling technische functie:
"[…] voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische
functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is
die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve
modellen zijn." (r.o. 32)

• Maar: rekening houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het
specifieke geval, met name:

•
•
•
•

Het model
De objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom is gekozen voor bepaalde kenmerken
Gegevens over gebruik
Het bestaan van alternatieve modellen met dezelfde functie (maar dit is dus niet doorslaggevend)
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Auteursrecht: HvJ EU 11 juni 2020, Brompton (C-833/18)

• Originaliteit (vrije en creatieve keuzes van de maker) en uitsluitend technische
functie sluiten elkaar uit (r.o. 33, 34)
• Het bestaan van alternatieve verschijningsvormen is niet doorslaggevend voor het
vaststellen of vrije en creatieve keuzes zijn gemaakt:
"[…] gezien het feit dat alleen de oorspronkelijkheid van het betrokken product moet worden
beoordeeld, wijst het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde
technische resultaat kan worden bereikt, weliswaar erop dat er keuzemogelijkheden zijn, doch dit is
niet doorslaggevend voor de beoordeling van de factoren die de keuze van de maker hebben
beïnvloed." (r.o. 35)

• Analoge toepassing van Doceram
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Poll 1:
Techniek en Design

Poll inzake de stelling:
De rol van de resultaatgerichte leer is over de gehele
(IE-)linie uitgespeeld
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Nederland:
gidsland
het Associatietrauma revisited
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Onderwerp 2: Samenloop
Model & Auteursrecht:
Visie op Cofemel

Stelling:
Nederland gidsland voor de EU: Uit Cofemel volgt een
geharmoniseerd werkbegrip en een ‘lage drempel’
voor de auteursrechtelijke bescherming van industriële
vormgeving.
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Onderwerp 2: Samenloop
Model & Auteursrecht:
Visie op Cofemel

Stelling:
Ook na Cofemel is het auteursrecht niet zonder
meer geschikt voor de bescherming van
industriële vormgeving

26
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HvJ EU 12 september 2019, Cofemel (C-683/17)

•

Cumulatie van auteursrecht en modellenrecht is in principe mogelijk (r.o. 43, 47)

•

Maar: modellen dienen auteursrechtelijke bescherming te 'verdienen' en cumulatie
is slechts mogelijk in 'bepaalde gevallen' (r.o. 50, 52)

• Modellenrecht en auteursrecht streven fundamenteel verschillende doelstellingen
na en zijn aan verschillende regelingen onderwerpen (r.o. 50)

• Modelbescherming voor:
-

Voorwerpen die nieuw, geïndividualiseerd en utilistisch van karakter zijn en bedoeld zijn voor
productie op grote schaal
Beperkte maar voldoende lange beschermingsduur om investeringen te laten renderen zonder
te grote belemmering van concurrentie

• Auteursrechtelijke bescherming voor:
-

Voorwerpen die de kwalificatie als werk 'verdienen'
Aanzienlijk langere beschermingsduur
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De ratio van het auteursrecht

• Auteursrecht is bedoeld voor werken van letterkunde, wetenschap of kunst
Artikel 1 Auteurswet
"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of
kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens
de beperkingen, bij de wet gesteld."
Artikel 1 Berner Conventie
"De landen waarvoor deze Conventie geldt, vormen een Unie voor de bescherming van de rechten der
auteurs op hun werken van letterkunde en kunst"

• Een bureaustoel ≠ Mona Lisa
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Lange beschermingsduur onwenselijk voor de meeste massaproducten

•

Auteursrecht kent een beschermingsduur van minstens 70 jaar

Start: ontstaan van het
werk
Bijv. leeftijd auteur ±35 jaar

Overlijden auteur
± 82 jaar

Vanaf overlijden
+ 70 jaar

47 jaar

•

+ 70 jaar

= ± 117 jaar

Ter vergelijking: maximaal 25 jaar in het modellenrecht

Start:
inschrijving

5 jaar

5 jaar

4 x verlengen
+5 jaar
+20 jaar

= 25 jaar
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Modellen zijn (dus) niet zonder meer auteursrechtelijk beschermd
• De 'werk' drempel: modellen voldoen niet in alle gevallen aan de benodigde
oorspronkelijkheid
• De oorspronkelijkheidstoets (EIS) laat ruimte voor nationale opvattingen

→ Zie ook artikel 96 lid 2 GMVo/17 MoR:
"Een model dat wordt beschermd door een Gemeenschapsmodel, kan tevens worden beschermd door
het auteursrecht van lidstaten vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd.
Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het
vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid."

• De Nederlandse praktijk is door Cofemel niet geharmoniseerd
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Poll 2:
Visie op Cofemel

Poll inzake de stelling:
Moet de Nederlandse praktijk nu voor de gehele EU gelden?
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