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I. Ved registrering i henhold til denne
jàv kan erhvervsdrivende opnå eneret til at

ACEYttC varemærker som særlige kendetegn
for varer eller arbejds- og tjenesteydelser,
de tilbyder i deres virksomhed (vare
mærkeret).

Varemærker kan bestå af figurer, ord eller
:ordforbindelser, herunder slagord, bogstaver

ej1er tal eller iif varers udstyr eller indpak

L: lovs bestemmelser Din varer finder
lsvarende anvendelse på arbejds- og tjene

t Bteydelser.
i § 2. Erhvervsdrivende har også uden

:regntrering varemærkeret, står mærket. er
rifldarbejdet
Lt. varentærke anses for indarbejdet, når

-Ç inden Iur vedkommende omsætnings
»eds her i landet er almindelig kendt som

tkendetegn for hidehaverens varer.
§ 3. Enhver må endvidere i sin erhvervs

tYkksomhed anvende sit navn eller firma eller
vnet på en bam tilhørende fast ejendom

varemk, for så vidt det ikke sker
I en måde, der er egnet til at fremkalde
Veksling med andres varemærker.

vMrtden mands navn, firma eller særegent
e’ på en ham tilhørende fast ejendom
t1kke uhjemlet benyttes som varemærke.

WT1 varemærke må ej heller benyttes
J9t kendetegn, der er forveksleligt med
Vatemærke, som en anden allerede bar

et I brug her i landet. Det samme gælder
Ç,ed hensyn til et varemærke, som en anden

ie har taget i brug i udlandet, såfremt
.67 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tiflægsbev.lovforslag).

i

den, der vil benytte det her i landet, kender
eller burde kende det.

§ 4 En varemærkeret i medfør af § 1-3
udelukker andre end indehaveren fra i
erhvervsvfrksomhed uhjemlet at benytte et
med varemærket forveksleligt mærke. Dette
gælder enhver benyttelse, hvad enten mær
ket anvendes på selve varen eller dens ind
pakning, i reklame, forretningspapirer eller
på anden måde, og uanset om varen er be
stemt til salg her i landet eller i udlandet.
Også uhjemlet mundtlig benyttelse af mær
ket er forbudt.

Som uhjemlet benyttelse efter i. stk.
anses det forhold, at nogen uden mærke
indehaverens tilladelse ved forhandling af
reservedele, tilbehør eller lignende til andres
varer henviser til det for disse varer be
nyttede mærke på en måde, der er egnet til
at fremkalde indtryk af, at det, der således
tilbydes, hidrører fra det pågældende mær
kes indehaver, eller at han har givet til
ladelse til dets anvendelse.

Foretager en anden end varemærkets
indehaver væsentlige forandringer ved en
med mærket forsynet vare gennem be
arbejdning, reparation eller lign., må mær
ket, hvis varen påny erhvervsmæssigt ud
bydes til salg, ej heller benyttes uden
mærkeindehaverens tilladelse, medmindre
forandringen tydeligt angives eller i øvrigt
tydeligt fremgâr af forholdene.

§ 5. En varemærkeret omfatter ikke så
danne dele af varemærket, som hovedsagelig
tilsigter at gøre varen, dens udstyr eller ind
pakning mere hensigtsmæssig i anvendelse
eller i øvrigt bar andet formål end at tjene
som kendetegn.
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Forslag
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Varemærkelov.

Fremsat den 28. oktober lQöS al handelsministeren.

Kapitel 1.
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1059 13’ I. varonierkc1ov,

§ 6. Varemærker anses kun som forveksle
lige efter denne lov, såfremt de angår varer
af samme eller lignende art.

Undtagelsesvis kan forvek.slelighed dog
også anses at foreligge,

a) når et varemærke er særlig stærkt ind
arbejdet og endvidere er så velkendt i vide
kredse her i landet, at en andens brug oS et
lignende mærke, selv for varer af anden art,
indebærer en utilbørlig udnyttelse af vare
mærkets værdi (good-will), eller

b) når et varemærke er indarbejdet, og en
andens brug af et lignende mærke for andre
varer under hensyn til disses særlige karak
ter åbenbart er egnet til at forringe det ind
arbejdede mærkes værdi væsentligt.

§ 7. Kræver to eller flere hver for sig vare
mærkeret til kendetegn, der er forvekslelige,
har den først opståede ret fortrin, for så vidt
ikke andet følger af de nedenfor anførte
bestemmelser

§ 8. En yngre ret til et registreret vare
mærke kan bestå ved siden oS en ældre ret
til et dermed forveksleligt mærke, forudsat
at anmeldelseu er indgivet i god tro, og at 5
år er heugået fra registreringsdagen, uden at
sag om registreringens ophævelse er anlagt.

§ 9. En yngre ret til et varemærke kan
også bestå ved siden af en ældre ret til et
dermed forveksleligt mærke,

a) såfremt indehaveren af det ældre mærke
ikke inden rimelig tid har taget tie nød
vendige skridt for at hindre brugen oS det
yngre mærke,

b) såfremt retten til mærkerne er erhvervet
ved brug inden for forskellige dele af landet,
og det skønnes, at begge fremdeles kan an
vendes som hidtil uden væsentlig skade for
indehaveren af den ældre ret.

§ 10. I de i § 8-9 omhandlede tilfælde kan
domstolene, for så vidt det findes rimeligt,
bestemme, at ét af mærkerne eller begge kun
må anvendes på særlig måde, f. eks. i en vis
udførelsesform eller med tilføjelse af en

stedsangivelse eller anden tydeliggørelse.

§ 11. Ved udgivelse afleksika, håndbøger,
lærebøger eller lignende skrifter af fagligt
indhold er forfatteren, udgiveren og forlæg
geren på begæring af indehaveren af et
registreret varemærke pligtig at iåse, at
(lette ikke gengives uden angivelse al, at
(let er el; registreret rai.emflhj.lce

Forsømmer nogen, hvad der påhviler ha
efter denne paragrafs 1. stk., er han pligV
at bekoste en berigtigende bekendtgørel
herom på den måde, (let findes rimeligt.

Kapitel TT.

§ 12. Varemærkeregistret føres af direk.
tøren for patent- og varemærkevæsenet
Direktøren udgiver en registreringstiden
i hvilken såvel de stedfundne registrering
som senere tilforsler til registret hekc
gøres.

§ 13. Et varemærke skal for at kun
registreres være egnet til at adskille mærke
indehaverens varer fra andres. Et mærké
der udelukkende eller med knn uvæsentli
ændringer eller tilføjelser angiver varens a,
beskaffenhed, mængde, anvendelse, pris e!’
oprindelse eller tidspunktet for dens fre
stilling, skal ikke i sig selv anses for at lia
fornødent særpræg. Det samme gælder
mærke, der udelukkende består at ikke
ligt udformede bogstaver eller tal.

Ved bedømmelsen af, om et mærke b
det fornødne særpræg, skal der tages hens,
til alle foreliggende forhold, herunder særl’
den tid og det omfang, hvori mærket h
været anvendt.

§ 14. Et varemærke må ikke registrer
I) når mærket nU emlet inde holder sta

kendetegn, officielle internationale hen?
tegn, danske kommunale kendetegn, eL
cielle kontrol- og garantitegn, særlige
nævnelser for kendetegn som de anførte e
noget, der kan forveksles hermed. Forbud
omfatter kun officielle kontrol- og garaq’
tegn, såfremt mærket hegæres registu -

for de samme eller lignende varearter s
dem, for hvilke disse tegn benyttes,

2) når mærket er egnet til at vildlede,
3) når mærket i øvrigt strider mod

eller offentlig orden eller er egnet til e
vække forargelse, 11

4) når mærket indeholder noget, der
egnet til at opfattes som anden nia
firma eller som anden mands navn
portræt, og <ler ikke derved sigtes til fo
længst afdøde personer, eller når det iH
holder særegent navn på eller afbiIdning
iniden mcii ds faste ejendom,

Om registrering a varemærker.
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• 5) når mærket indeholder noget, der er

egnet til at opfattes som særegen titel på

en andens beskyttede litterære eller kunst

neriske værk, eller når det krænker en

andens ophavsret til sådant værk eller en

andens patentret, monsterret eller ret til

fotografisk billede,
6) når mærket er forveksleligt med et her

* i landet efter en tidligere anmeldelse registre

ret varemærke eller med et varemærke, der

er taget i brug her i landet på det tidspunkt,

da anmeldelsen om registrering indgives, og

som vedvarende anvendes her,

7) når mærket er forveksleligt med et

varemærke, der er taget i brug i udlandet på

det tidspunkt, da anmeldelsen om registre

ring indgives, og som vedvarende anvendes

dér, og anmelderen på anmeldelsestids

punktet kendte eller burde kende dette.
Uanset bestemmelserne under 4), 5), 6)

og 7) kan registrering finde sted, såfremt

fornøden hjemmel foreligger, og der ikke er
anledning til at antage, at registreringen vil

r virke vildledende.
4 16. Ben ved registrering opnåede vare

mærkerot omfatter ikke sådanne dele af

• mærket, som ikke særskilt kan registreres.

• Indeholder et mærke bestanddele som de
ii. stk, omhandlede, og er der særlig anled
ning til at antage, at mærkets registrering
kan medføre tvivl med hensyn til vare

mærk-erettens omfang, kan sådanne bestand
dele ved registreringen udtrykkelig und

fr tages fra beskyttelsen.
Viser det sig senere, at dele af mærket,

som er blevet undtaget fra beskyttelsen, er
blevet registrerhare, kan en ny registrering

foretages af disse dele eller af selve mærket
uden den i 2. stk. angivne begrænsning.

§ 16. Varemærker registreres i én eller
L•:: flere vareklasser. Tnddelingen i vareldasser

fastqætt5 ved en af liancielsini iiisteieii ud
færdiget bekendtgørelse.

§ 17. Anmeldelse af et varemærke til
registrering indgives skriftligt til direktora
tet for patent- og varemærkevæsenet. An
meldelsen skal indeholde en gengivelse at
mærket, oplysning om annieldereiis navn
eller britta sanit om hans erhverv, Anineldel—
sen skal endvidere indeholde oplysninger om

de varearter eller vareldasser, for hvilke
mærket ønskes registreret, saint i øvrigt
være affattet i overensstemmelse med de i

rnedfl4r af 43 ndfærdigedi este.intneLer.
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§ XL Når et varemærke første gang er
anvendt for varer, udstillet på en af handels

ministeren godkendt national eller inter
national udstilling her i landet, og mærket

senest 6 måneder efter dets indførelse på ud

stillingen anmeldes til registrering her, skal

anmeldelsen i forhold til senere indtrufne

omstændigheder, såsom andre anmeldelser

eller andres benyttelse af mærket, anses som

sket samtidig med dets indførelse på ud

stillingen.
Ved bekendtgørelse fra handelsministeren,

jfr. § 46, kan det — under forudsætning af

gensidighed — bestemmes, at tilsvarende

regler skal gælde varemærker, der første

gang er anvendt på officielle eller officielt

i anerkendte internationale udstillinger uden

for landet.
§ 19. Har anmelderea ikke iagttaget de

om anmeldelse givne forskrifter, eller finder

direktoratet for patent- og varemærke

væsenet, at der i øvrigt er noget til hinder

for at godkende anmeldelsen, giver direkto

ratet anmelderen en af grunde ledsaget

meddelelse herom og fastsætter en frist,

inden hvis udløb anmeldei’en Ii ar adgang til

at ytre sig.
Ved fristens udløb tager direktoratet

stilling til anmeldelsen, medmindre der gives

anmelderen udgang til en fornyet udtalelse.

Direktoratets afgørelse kan at anmeldereti

indbringes for handelsministeren el ler (lulu i —

stolene efter reglerne i § 44.

§ 20. Er anmeldelsen i behørig orden, og

ci’ intet fundet til hinder for registreringen,

foretager direktoratet for patent- og vare

mærkevæsenet bekendtgørelse herom i Regi

streringstidende. Bekendtgørelsen skal inde

holde oplysning om anmeldelsens væsent

Jige indhold og gengive mærket.
Indsigelser mod mærkets registrering skal

fremsættes skriftligt med behørig begrun

delse inden 2 måneder fra bekeitdtgorelses

(lagen.
§ 21. Efter udløbet at den i § 20 fastsatte

frist optager direktoratet anmeldelsen til

fortsat behandling i overensstemmelse med

§ ‘9.
Godkendes anmeldelsen, indføres mærket

i registret. og bekendtgørelse sker i Registre

ii ngsth le ude..
Afslås en anmeldelse, som er bekendt

gjort i heuhoki til § 20, bekendtgøres at—

slaget.
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Direktoratets afgørelse kan af anmelderen
indbringes for handelsministeren eller dom
stolene efter reglerne i § 44.

§ 22. Den ved registreringen opnåede
varemærkeret gælder fra den dag, anmeldel
sen i henhold til § 17, jfr. § 19, er indgivet, og
vedvarer i 10 år fra registreringsdagen.

Registreringen fornyes på indehaverens
begæring for 10 år ad gangen fra udløbet af
den pågældende registreringsperiode.

§ 23. Anmeldelse om registreriugens for
nyelse indgives til direktoratet for patent
og varemærkevæsenet tidligst 1 år for og
senest 3 måneder efter registreringsperiodens
udløb.

Findes anmeldelsen i beburig orden, ind
føres fornyelsen i registret.

Er anmeldelse om fornyelse ikke sket
inden registreringsperiodens udløb, sender
direktoratet mærkeindehaveren eller hans
fuldmægtig, jfr. § 31, underretning herom.
For manglende underretning er direktoratet
uden ansvar.

§ 24. På begæring af indehaveren kan der
foretages uvæsentlige ændringer at et regi
streret varemærke, for sà vidt helhedsind
trykket at mærket ikke derved påvirkes.

Sådanne ændringer at mærket indføres i
registret.

Kapitel Ill.

Om registreringens ophør.

§ 25. Er et varemærke registreret i strid
med bestemmelserne i denne lov, kan regi
streringen ophæves ved dom, jfr. dog be
stemmelserne i § 810.

Registreringen kan ligeledes ophæves ved
dom, hvis mærkeindehaveren ikke længere
er erhvervsdrivende, eller hvis mærket efter
registreringen åbenbart har mistet evnen
til at adskille mærkeindehaverens varer fra
andres eller er blevet vildledende, stridende
mod den offentlige orden eller egnet til at
vække forargelse.

§ 26. Om ophævelse at en registrering kan
enhver, som har retlig interesse deri, an
lægge sag mod mærkeindehaveren. Sag
efter bestemmelserne i § 13, § 14, U-), og
§ 25, 2. stk. kan også anlægges af direktøren
for patent- eg varemærkevæsenet.

§ 27. Udslettelse af registret sker på
grin diag at dom, eller når registreringen

10641

ikke fornyes eller mærkeindehaveren begære
mærket slettet.

Af enhver dom, hvorved en registrering
ophæves eller ændres, tilstiller vedkom,
mende domstol direktoratet for latent. og
varemærkevæsenet en udskrift.

Kapitel IV.

Særlige bestemmelser om registrering
ej udenlandske varemærker.

§ 28. Anmelder en erhvervsdrivende, der.
ikke driver virksomhed her i landet, et vare- i..
mærke til registrering, skal han godtgøre, i rat et tilsvarende mærke er registreret for. r
ham i hjemlandet for (le varearter, som
anmeldelsen her angår.

Lnder forudsætning at gensidighed kan
det ved bekendtgørelse fra handelsmini.
steren fastsættes, at bestemmelsen i 1. stk,
ikke kommer til anvendelse.

§ 29. Ved bekendtgørelse fra handels.
ministeren kan det — under forudsætning at i C

gensidighed — bestemmes, at et varemærke, .1

som ellers ikke ville kunne registreres her i
landet, men som er registreret i en fremmed
stat, på nærmere i bekendtgørelsen fastsatte
betingelser kan registreres her, således som;
det er registreret i den fremmede stat. En.H
sådan registrering gælder ikke i videre om
fang end i den fremmede stat. i

§ 30. Ved bekendtgørelse fra handels-
ministeren, jfr. § 46, kan det — under forud-’1
sætning af gensidighed — bestemmes, at en
anmeldelse her i landet af et varemærke, der
er anmeldt til registrering i fremmed stat, i
forhold til senere indtrufne omstændigheder, rsåsom andre anmeldelser eller andres benytr.
telse af mærket, skal anses som sket sam
tiffig med anmeldelsen i den fremmede stat,
såfremt anmeldelsen indgives her inden en at
handelsministeren fastsat frist.

§ 31. En mærkeindehaver, som ikke har
bopæl her i landet, skal have en her bosat j
fuldmægtig, som på hans vegne kan modtager
sogsmM og alle forekommende meddelelser,.
vedrørende mærket med bindende virknmg
for mærkeindehaveren. Fuidmægtigens navn
og hjemsted skal indføres i varemærkeregi
stret.

Findes behørig fuldmægtig ikke noteret,:
skal mærkeindehaveren berigtige forholdet
inden en at direktoratet for patent- og vartL

l’. t. varetnmrkelov. 106
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1066 F I. vareni;crkejov

mærkevæsenet fastsat frist, hvorom med
delelse gives ved anbefalet brev, eller, hvis
mærkeindehv0e bopæl ikke kendes, ved
bekendtgørelse Registreringstidende. Er
sådan fuldmægtig ikke udpeget inden fri
stens udløb, slettes mærket af registret.

1066

Det samme gælder i andre tilfælde, hvor
et varemærke er vildledende eller af mærke-
indehaveren eller at en anden med hans
samtykke anvendes på vildledende måde.

Sag efter denne paragraf kun anlægges at
direktøren for patent- og varemærkevæsenet
samt af enhver, der har retlig interesse deri.

Kapitel VII.

Bestemmelser tedrørende retsbeskyttelscn.

regi

Kapitel V.

Om overdragelse og licens rn. v.

§ 32. Retten til et varemærke kan over-
drages i eller uden forbindelse med den virk
somhed, i hvilken det benyttes.

Cr Overdrager nogen sin virksomhed, går
retten til virksomhedens varemærker over
til erhververen, medmindre andet måtte
være aftalt.

§ 33. Dcii, til hvem retten til et registreret
varemærke er overgået, skal anmelde dette
til direktoratet for patent- og varemærke
væsenet, der gør tilførsel herom til vare
mærkeregistret.

Indtil overdragelsen er anmeldt til ind
torsd i registret, kan direktoratet anse den
som indehaver at mærket, der senest er ind
ført som sådan.

§ 34. Har indehaveren af et registreret
varemærke givet en anden ret til at anvende
mærket i erhvervsøjemed (licens), skal på
mærkeindehaverens eller licenstagerens be
gæring tilførsel herom gøres i varemærke-
registret. På samme måde finder tilførsel
til registret sted, når det senere godtgeres,
at licensen er ophørt.

Såfremt ikke andet måtte være aftalt,
kan hcenstageren ikke overdrage sin ret.

§ 35. Er retten til et registreret vare
mærke blevet paiitsat, eller er der foretaget
udlæg deri, skal på mærkeindehaverens,
Panthaverens eller udlægshaverens begæring
tilførsel herom gøres i varemærkeregistret.

I— _

n

jr

§ 37. Brug af et varemærke i strid med
bestemmelserne i denne lov kan forbydes
ved dom.

Porsætlig krænkelse af retten til et
streret varemærke straffes med bøde.

Overtrædelse af denne lov påtales at den
forurettede. Sagerne behandles som handels-
sager i den borgerlige retsplejes former.

Sø- og handelsretten i København er for
sager, der rejses efter denne lov, værneting
for mærkeindehavere, der ikke har bopæl
her i landet.

§ 38. Den, som forsætligt eller uagtsomt
krænker en varemærkeret, er pligtig at
erstatte den fonroldte skade.

Krænker nogen en varemærkeret, uden
at det sker forsætligt eller uagtsomt, kan
den krænkede i det omfang, i hvilket han
har lidt tab, kræve den ved den ulovlige
handling indvuiidne fortjeneste udbetalt.

§ 39. I sager om krænkelse af retten til et
registreret varemærke kommer § 37, 2. stk.
kun til anvendelse, for så vidt angår tiden
efter registreringsdagen.

§ 40 Krav efter § 38 forældes efter lov
givningens almindelige regler.

Uanset bestemmelsen i 1. stk. kan sag om
erstatning for en varemærkekrænkelse, der
har fundet sted efter mærkets anmeldelse
til registrering, anlægges, for så vidt det
sker inden 1 år frp registreringsdagen.

§• 41. I sager om krænkelse af en vare
mærkeret kan retten bestemme, at foran
staltninger skal træffes til forebyggelse at
misbrug af mærket. I så henseende kan det
bl. a. bestemmes, aÇde ulovligt anbragte
mærker skal fjernes fra de varer, der er i den
pågældendes besiddelse eller i øvrigt står til
hans rådighed, eller om fornødent at varerne
skal tiintetgøres eller udleveres den for
urettede mod eller uden erstatning.

1K apitel Vi.

Om lorbud mod brug al vildledende
varet zwrker.

§ 36. Bliver brugen af et varemærke, efter
at overdragelse af dette har fundet sted, eller
efter at licens til brug af varemærket er
meddelt, vildledende, kan det ved dom
forbydes den pågældende at anvende mærket
i den foreliggende skikkelse.



§ 42. Er licens itieddelt til brug af et vare
mærke, anses i sager om krænkelse af vare
mærkeretten såvel lieensgiver som licens-
tager som påtaleberettiget, såfremt intet
andet er aftalt.

En licenstager, som vil anlægge sag, skal
underrette Iicensgiveren herom.

Kapitel l1[

Fwlles,,w3rker.

§ 43. De i nærværende iov indeholdte be
stemmelser om varemærker finder anven
delse på fællesmærker i det omfang og med
(le afvigelser, der følger af den for disse
mærker gældende særlige lovgivning.

Kapitel IX.
Forskellige bestc,nmelscr.

§ 44. De uf direktoratet for patent- og
varemærkevæsenet i henhold til denne lov
frufne afgørelser kan of anmelderen inden
3 måneder fra afgorelsens dafti indbringes
for handelsministeren. Adgang til ah få
spørgsmålene afgjort ved domstolene ude
lukkes ikke herved. ønsker anmelderen en
afgørelse indbragt for domstolene, må sug
anlægges inden 6 måneder efter den ni
direktoratet eller handelsministeren trufne
afgørelse.

§ 45. Enhver har Let til at gøre sig bekendt
med va.remærkeregistrets indhold enten ved
eftersyn af registret eller ved udskrift af
dette.

Enhver kan få oplysning om, hvorvidt et’
varemærke er registreret.

§ 46. Handelsministeren fastsætter nær
mere bestemmelser om indgivelse og behand.
ung af anmeldelser til varemærkeregistret
herunder fastsættelse af fristen for piilje
rähelse af fortrinsrettigheder, jfr. § 18 og 30,
om registrets indretning og forelse,
Registreringstitlendes udgivelse og indIiol1l
samt om afgifterne for anmeldelser, ek-spe- iilitioner, udskrifter m. ‘i.

§ 47. Med den begrænsning, som følger al
§ 18, 2. stk., træder bestemmelserne i nær
værende lov i stedet for lov om varemærker
nr. 101 af 7. april 1936, jfr. lov nr. 35 al’!
4. marts 1953. De i licijliold til luevitte
af 1936 registrerede varemærker forbliver i:
registeret, uanset om de ikke opfylder
betingelserne i nierværentle lov for at kiinne
registreres som nye varemærker,

Pâ varemærker, som er registreret i med-
før oS ovennævnte lov, finder den i § 16:
omhandlede registrering i vareldasser først
anvendelse ved registreringens fornyelse.

§ 48. Denne lov i rierler i kraft den 1..
januar 1961).

De ved lovens ikrafttræden foroliggeudt
uafgjorte anmeldelser behandles efter den
hidtidige lovgivnings bestemmelser, med
mindre anmelderen ønsker anmeldelsen over-
fort til hebandling efter nierværende lov.

For Grønlands vedkommende fastsættes
tidspunktet for lovens ikrafttræden ved
kongelig anordning, hvorved tillige kan fast’
sættes sådanne afvigelser fra lovens bestem-I
melser, som forholdene måtte tilsige.

II 1. i vartuii;crhtliiv

tt

4

fr

*
På

til d
r0i’
nhrigI
s. de
at
kom]
gran

d
Ti]

mclii

me4i

Lanc
af

land!
Vo
Di

profi
ud

kent

dirch
F.

direl
so

dirch

I
dirch

lii

Di
konti
landi
No,g

«ii,

Ef
Kobi
komi
ger i

everi
genu
chef

lii

IIIl4i.t1,. •¶

1k



s1.ssutccr Uop
Ilse og behantb>
riærkeregis0
ton for påhe
jfr. § 18 °g 39,
; forelse, Om
Se og indhold
Idejser, ekspe.

Solli fO1g af
el$erfle I flær
31

lov nr. 35 af’
ii ?(ievrjte
er forbliver i
kke opfylder

for at ln(nn0
:er.

itreret i mod;
r den i § i
IHasser først

fornyelse.
kraft den 1.

foreliggende
es efter den
nelser, med
Idelsen over
ende lov.
le fastsættes
træden ved
ige kan fast-
‘ens bestem.
inge.

Bemærkninger

På foranledning if en fra den svenske regering

til den danske regering rettet henvendelse ved.

rorendo nordisk samarbejde på varemærkelorgiv

niiigefl5 område nedsatte handelsministeriet under

8. december 1919 el, kommission, (ler fik til opgave

at deltago i et sådant sarnarbejih, med tilsvarende

k-omminsiofler i de andre iionliske lande og p

grundlag heraf at fremkom lue med forslag til en

ny datisk varemærkelov.

Til formand for kommissionen tidnievittes dopart e

æmit_sehlif I?. JeJpeYseJL, hItr,dtl.9,niOistCrie( • og til

medlemmer if kommissioiieit udnævntes folgende:

Landsretssagfører, dr. jur. Flardy Andreasen., udpeget

at Dansk Salgs- og Roldamne-Forl,und,

landsretssagfan’r Ok 0. Ebr,ih, udpeget af Dansk

Forening for Industriel Retsheskyttelse ig De

Danske Patentagenters Forening,

professor ved handelsliejslwlen Jan Kohbcr,iaget,

udpeget af handelsministeriet,

kontoreli ef ,Johannes lion seji , tidj ego ,i.f L tid itsi ri

Mdcl

direktøren for 1t(eiit. ig vi,reiiirkovauoin’l

b’. .Neeryaard-l’eteraen,
direktør P.Yorgaard, udpeget at ArhOjdeihOVTLWI.

doris Erhvervsråd,
direktor, dr. phil. Britt &hntt:r.r, udpeget at De

snuivirkondo Kohmmdsf rollinger I Danmark og

De ebrske Rar,delsfoivzi egern Fiellesorganisa

(ion

direktør ti. ‘/‘n,rf Mosen, udpeget if (Jo i dauske

Handelsstai,ds Fællesrepræsentation.

Direktor Trork ,Jruscn blev umiddelbart efter

konimissienejiii nedsættelse afløst af generalsekretær,

lamlsretisagforer B. Hoegh-Gnklhcrq og direktør P.

Nørgaard afløstes i 1050 miS direktor Jorqoim (hristen.

Sen, Arbejdernes Emileshageri A/S.

Efter sin ,idiuovnelso i 1953 til professor ved

Kobenliavos universitet udtrådte dr. &huttzer f

kommissionen De samvirkende Knbmandsferenin

gor anmodede herefter dr. Hardy Andreasen. om at

Overtage repræsentationen for Kobmandsforenb
gerne i stedet for professor &huttzer. Under kontor.
chef Johannes Hansens sygdemsferfald repræsen

terede direkter J. 0- 7’hygesen, Industrirådet.
Eftcr kontorchef Johannes Hansens død i 1954

indtrådto kontorchef ti. Kbbd i kommiqsionon som

Industrirådets repræsentant.
Kontorchef i direktoratet for patent- og vare

mærk-etæsenet frøken Julie Olsen har fungeret som
kommimionens sekretær.

til lovforslaget.

Tilsvarende kounnissionor ulay nedsat i lilorgo

og Sverige, medens den fereliggendo opgave i

Finland blev overdraget til justitierådot, nu præsi

(Toni. for Helsingfors huvrätt, jur. dr. Y. Halsulinen

og överdirektören for Patent- og regi-sterstyrelson,

jur. dr. I’. Ant-JVuorinen.

Samarbejdet mellem de nordiske lande er hoved

sagelig foregået ved moder ,eellern delegationer fra

de fire lande. Som delegerede for Sverige inedto

formanden for den svenske kommission profes

ser Gösta Eberstein. genoraldiroktor i L’atent- og

Registreringsverket, dr. jur. b. e. Å. v. Zweigbergk,

bureanehef i Patent. og Jtegistreringsverkot 0.

4. Ugyta samt regeringsråd ti. Hedfeldt. Som

delegerede for Norge mødte fermanden for (bit

norske kommission, lieiesterettsadvokat 0. ‘Po,,,

mssscn bureausjof, nu direktør for Styret for det

industrielle rottsvern i. Helyetand og kontorsjef

sammesteds 8. ii. Boer. Som delegerede for Finland

mødte justitierådel, nu præsident for Helsingfors

liovrr.tl, jur- dr. Y. HaLi,linen og övordirektüren

for Patent.- og 1{egisterstyrelsen, jur. dr. i’. Ane

lVnennm’n For Danmark mødte formanden for dcii

danske kommission departeneiitschcf II. Jespersen,

direktør for 1I;Ltent- og varomærkova,seznt b’. Kro

gaan(-Petersen, htndsretssagforer, dr. jur. hardy

4 ndreasca samt kontorchef i direktorat et for patent -

og varomærkeviesenot, frokeij JnUe Olsen -

Som resultat af droftolserne inden for kommis

sionen og mellen’ rlelegationerno fra de 4 land.,

har kommissionen under 13,. april 1958 afgivet en

hetænkning indeheldondo et lovudkast med dertil

horendo bemærkninger. lnvudkastot er i indhold

eg ferro i det væsentlige overenssteinmende med

de øvrige nordiske lovudkast eg repræsenterer

samnien med disse en tilnærmelse til fælles inter

nationale varom.-oi-lreregler. J3etmnkningnn nr til

stillet folketingets medlemmer.

Det herved forelagte lovforslag er i ovesuwsteum

meke med kommissiensudkastet. Lovforslaget har

været forelagt for følgende erhvervsorganisationer:

Gresserer-Soeietetets Komité,

Provinsliandelskammeret,

Butikshandelons Fællesråd,

Håndværksrådet,

Jndust±ådet,

Landbrugsrådet,

Arbejdorbevægelsens erhvervsråd,

Dansk Forening for industriel Retsbeskyttdse,

loJ.

ill, II 1’eirt’jeJ I
1• t -
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De Danske Patentagenters Forening,

Dansk ratent- og Varemærkekonsulentforening

af 1953 samt

Dansk Salgs- og Reklame-Forbund.

De af disse organisationer afgivne udtalelser er

optrykt som bilag 1-11 til lovforslaget.

Som det vil ses, er lovforslaget inddelt i et antal

kapitler, hvoraf kapitel I indeholder en række

alenisideilge regler, der præeiserer varemærke-

rettens karakter. Kapitel II angår registreringen at

varemærker, kapitel III angår registreringens op

her, og kapitel IV indeholder særlige bestemmelser

om registrering nf udenlandske varemærker. Kapi

tel V indeholder bestemmelser om overdragelse og

licens m. v., medens kapitel VI handler om forbud

mod brug af vildledende varemærker. I kapitel VII

indeholdes bestemmelserne vedrørende retsbeskyt

teIsen. Kapitel VIII gor i princippet varemærke-

lovens bestemmelser anvendelige på fællesmærker,

og kapitel IX indeholder forskellige bestemmelser,

herundor om anke af varemærkeregistrets afgerelaer.

Idet man i ovrigt med hensyn til det nærmere

i,idlield af lovforslagets bestemmelser eg begrundel

sen for disse henviser til betænkningen, skal der i

det felgende kort peges på nogle af de vigtigste

ændringer i forhold til den gældende varemærkelov

— lov nr. 101 af 7. april 1036, jfr. lov nr. 35 af

-4. marts 11)53.
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Kapitel i,

Medens den gældende lov åbner adgacig for
enhver, der driver næring, til at få, vnremærkei
registreret, Mr efter forslagets § i en mere omfaj
tende kreds, betegnet som ,,erhvervsdrivenr —

tillagt denne ret, De ovrige landes forslag brugel d
betegnelsen ,,næringsdrivende”, men denne anLF i.
velse skal efter de pågældende landes spi•ghnig k
forstås på samme måde som den danske lWtej

erhvervsdrivende”, idet begge betegnelser foic
så vidtrækkende, at også de iinmateilelle enilver)
omfattes heraf, således at personer, der drive
erhverv som læge, tandlæge, ingener, arjrit

m. m., og som ikke forhandler varer, men tilb

tjenesteydelser, i samtlige nordiske lande få

til at sego mærker optaget i vareriiærkeregist,

som kendetegn for de tjenesteydelser, som de pr
sterer i erhvervsøjemed.

I forbindelse med ovennævnte udvidelse al

registreringsberettigedes kreds er det i forslage

§ I anfert, at varemærkets formå,! er at kendete—’

varer eller tjenesteydelser, bverhos (let i forslaget

§ 1, 3. stk, udtales, at lovens bestemmelser om vaz

finder tilsvarende anvendelse på arbejds- og tj
steydelser. Forslagets § 1 indeholder således p05”t

lijesmnel for registrering al ,,servieemnærker”, kvm

ket allerede efter gældende dansk praksis bar fund

sted i et vist omfang, nemlig for personer, der

nem erhvervsmæssigt drevne forretninger, såsom.,

vaskerier, rense±r o. lign, tilbyder arbejds- c’

tjenesteydelser, men ikke egentlige varer, Om

servieemærker” indeholdes en særlig redegoælse..i

betænkningen side 53-58.

Om de i forslagets § 6 indeholdte regler om.

vekslelighed henvises til de i betænkningen side

sl” 2 — side 25, sp. 2 indeholdte bemærbinl

samt til redegerelson pfl hebexilmingens side 4

ler den såkaldte Kodakdoktrin og den sIkaIc

,,rottegiftsregeP’
De i § 7-10 indeholdte kullisiensregler et

Bestemmelserne tager sigte på at klarlægge v

tvivlstilfælde, som hyppigt opstå” ved konflikt

mellem ældre og yngre kendetegn.

Ferslagets § 11 indeholder en i voremwrkere

fly bestemmelse til værn for mnærkeindebaW

og til ,,advarsel” for udgivere at leksilna, håndbøg

lærebøger elier lignende skrifter at fagligt indhOi

I praksis har der vist sig behov for en hjem

for mærkeindebaveren til at skride ind overJ

mærkets brug i sådanne trykte shif tur, når dcli

samtidig angives, at det drejer sig om et varerne’,

Mærkets anvendelse på denne måde kan nemtb

bevirke, at mærket mister karakteren al at

varemærke og går over til at være ea almmde

vare- eller stoftetegnelse.

.4 l,nindclige bestemmelser.

lii

9

Efter forslagets regler kan en varernærkeret stiftes

såvel ved registrering som ved brug. Medens den

gældende varoinærkelov kun lader forstebrugers ret

fremgå indirekte at loven, se § 10, smh. med § 4,

stk. 2, ligestiller forslnget i de indledende paragraUer

direkte varemærkerettens erhvervelse ved brug

med rettens erhvervelse ved registrering, selv om

der ikke ved brugen endnu har fundet en egentlig

indarbejdelso sted, se forslagets § 4, stk. 1, smh.

ned § 1-3. Det danske forsing indtager Iler i nogen

grad et særstandpunkt, idet de øvrige nordiske lande

ikke har ment at turde give det varemærke, der

vel er taget i brug, men dog ikke anvendt i en sådan

udstrækning, at indarbejdelse kan siges at foreligge,

en så gunstig mtsstffling som den, det danske

forslag giver brugeren. Fra dansk side bar man ildce

ment at kunne tilslutte sig de øvrige landes stand

punkt, idet der derved ville sko en væsentlig ind

skrænkning i de rettigheder, der består ifølge

gældende dansk ret,

PlAn;

i



Om registre ng af varemærker.

Forslagets § 15, stk. 2, hjemler brug af såkaldte

(liselaimers, d. V. s. oplysende anmærkninger til

registret til forståelse af stedfundne registreringers

indhold og omfang. I praksis bar sådanne eplysende

anmærkninger undtagelsesvis været anvendt. Eet

er dog ikke tanken med denne regel, at der i noget

; større omfang i registret skal indføres forklarende

tekstangivelser, men i visse tilfælde kan dette være

[j fermålstjenligt.
o&agets § 16 indeholder hjemmel for indførelse

af såkaldt Idasseregistroring. Efter hidtil gældende

lovgivning omfattet den ved registreringen opnåede

varemærkeret aBe arter af varer, medmindre an

meldelsen er begrænset til kun at angå bestemt

angivne varer, jfr. don gældende varemærkelovs § I.

-Deane regel medfører, at talrige varemærker, uden

at egentlig interesse herfor er tilstede, registrøres

for alle varearter. Hertil kommer, at anmeldere,

der ikke kan få deres mærker registreret for alle

--varearter, ofte anfører en unødig vidtrækkende

varefertegnelse, idet gebyret er det samme uanset

fortegnelsens omfang. Herved bliver det stadig

vanskeligere at. få nye varemærker optaget i

registret. Ved at indføre klasseregistrering, hvor

efter varemærket registreres for én eller flere vare

klasser, forventes registreringerne at fi, et langt

mere begrænset omfang end hidtil, idet der sammen

med ldssseregistreringeii vil finde en graduering

sted af afgif tørne, således at den grundafgift, der

betales ved anmeldelsen, kun dækker registrering
i én klasse, medens der betales en tilhegsafgift for

hver yderligere klasse, hvori mærket ønskes regi
stréret.
- Klassei-egisi renny anvendes allerede i Finland eg
i Norge. Sverige følger stort set samme praksis

Som Danmark, dog således at nieno figurmærker

- kan registreres for alle varearter, medens ordmærker

— modsat hvad der gælder her i landet — kun ka,i

k registreres for bestemt angivne varearter. Ligesom

anmark er Sverige imidlertid itu stemt for ind
Tøs-else af ldasseregistrering. Kiasseregistrering prak
tiseres aUeredo i en række andre lande, bLa. USA,
England og Tyskland.

- Ved bestemmelsen i forslagets 20 indføres det
såkaldte Jmnilæggelsesinst-ihit”, svarende til hvad
der gælder i henhold til patenUoven. Fremlæggelses

ifl$tituttet praktiseres allerede i en række andre
lande, bl. a. USA, England og Tysldand. Efter
dette skal de anmeldte varemærker modsat hidtil
gælden0 lovgivning og praksis, inden registrering
finder sted, bekendtgøres i liegistreringstidende med

adgang til inden 2 mâneder fra l’ek-endtgorelves

dagen at fremføre eventuelle indsigelser med regi

streringen. Når de nyanme!dte varemærker således

bringes til offentlighedeos kundskab, må registro

ringsmyndigheden ad denne vej kunne forvente at

få tilstillet de for anmeldelsens videre prøvelse

fornødne oplysninger. Den omstændighed, at inde

haveren af en ældre ret ikke inden indsigelsesfristens

udløb får fremført sine indsigelser, medfører ikke,

at lian ikke senere kan søge registreringen ophævet

ved dom.
Forslagets § 24 hjender ret til uvæsentlige æn

dringer i registrerede varemærker, for så vidt

disses helhedsiudtryk ikke derved påvirkes. Reglen,

der er ny, har været savnet især siden 1936, fordi

varemærkot ved den do stedfundne lovændring

blev gjort frit overdnigeligt.

Kapitel 111.

Om reyi-streringena ophør,

Forslagets § 25 indeholder en almindelig rend

om den forurettedes adgang til domstolene. Efter

den gældende varemærkelov kan en registrering i

enkelte tilfælde også nphæves administrativt, jfr.

reglen i den gældende lovs § 10, I. stL, hvorefter

handelsministeren, såfremt en registrering er fore

taget i strid med visse af de i lovens § 4 indeholdte

registreringsforbud, kan ophæve registreringen.

Denne ophævelsesbefojelse- tager sigte på sådnmie

tilfælde, hvor den stedfundne registrering er i strid

med offentlige interesser. De øvrige nerdiske lande

har principielt lagt vægt på, at stedfundne regi

streringor kun bor kunne ophæves ved dom, og

fra dansk side har man tilsluttet sig dette nordiske

standpunkt, således at demi hidtidige administrative

ophævelsesbefejelse, der næppe har haft praktisk

betydning, bortfalder. Samtlige spørgsmål Omo Oil

registrerings holdbarhed henherer herefter under

domstolene.
Til supplering aT reglen i § 25 siger forslagets § 26,

hvem der er berettiget til at anlægge sag til op

hævelse af en stedfunden registrering. Også disek

faren for patent- og varemærk-evæsenet har i visse

filfældo adgang hertil.

Kapitel R’.

.S’rrim’jr beste,nmdser om registrering ef

udenlandske varemærker.

Reglerne om ikke berboendes adgang til at få

registreret varemærker her i landet er ialt væsentlig
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i overensstemmelse mcd gælilemle ret. Efter for
slaget er det dog ikke nødvendigt, at den uden
landske anmelder er hjemmehørende i et at de lande,
der har tiltrådt Panser-konventionen, eller et land,
med hvilket Danmark har rneroverenekomst om
gensidig registrering af varemærker. Ren-cd er
varemærkeloven bragt i overunsstemnwlse med
Patentloven og inonsterloven, i hvilke der ikke
lægges vægt på, hvor ansogeren er hjemmehørende.

Forslagets § 2D indeholder hjemmel for såkaldte
telle.quelle.registrerjnger, Reglen findes ikke i den
gældende lov, men under hensyn til Pariser-konven
tionesis art. 6, afd. A har der fra de øvrige nordiske
landes side været stemning for at optage den i
lovene.

Forslagets § .11 vedn,rer fuldrnagtsforholdet for
;tiliueldej-e, der ikke har bopæl her i riget. Som en
ily regel udiales det, at såfremt fuldmngtsforholdet
bortfalder, og mærkoindehaverne, efter at være
varslet., ikke udpeger en ny fuldmægtig, skal
iiiærket slettes at vammærkeregistret. Reglen er i
OVerensstemmelse med den tilsvarende regel i den
gældende patontlov.

Kapitel V

Om overdragelse og ijrulL

Forslagets § 32 fastslår, at varomærker er frit
ovordragelige, ih. v. s. at et mærke kemi afhændes
uden samtidig afl,wndelsc ni den formtniugsvirk
ROfihliod, hvori det har været anvendt. Reglen beteg
fler en udvidelse i forhold til den gældende lovs 8,
idet lion gælder nIle varenmærker, medens den gal
olondn lovs § 8 alene tager sigte på det! registrerede
varemærke

Forslagets § 34 giver indehaveren al et registreret
varo,nnjrke ret Ill at lade andre anvende mærket i
orhvervsøjo,ned (licens). Reglen er ny i dansk
varemærkelovgivning. Noget forbud mod at give
andre ret til at benytte et registreret varemærke
indeholder den gældende lov imidlertid ikke, og i
praksis har notering af lieenser sla også fundet
sted i enkelte tilfælde, hvor det har været utvivl
somt, at den meddelte lieensret ikke kunne siges
at være i strid med varemærkets fonnål. Da inter
essen for notering at lieenser har været i fortsat
stigen, bar man frndet det rigtigst, at der i en ny
varemærkelov indføres lovhjemmel herfor. Licens
tageren kan ikke uden særlig aftale heroin videre
overdrage sin licensret.

Reglen i forslagets § 36 indebærer, at også pant
sætning af og udlæg i varemærker kan finde sted,
hvilket dog i praksis næppe får stone betydning.

Jut761f;77

Efter forslagets § 36, stk, I, kan det, Aftfrewt
brugen al ot vare,n,erke efter stedfunden ovortira.
gelse eller efter meddelt licens bliver vildledende,
ved dom forbydes at anvende mærket i den fore
liggende skikkelse. Paragrallèns 2. stk, indeholder
en generel regel, hvorefter vildledende varemærker
eller brug at varemærker sL vildledende måde ved
dorn kan forbydes. Efter 3. stk, skal sag efter
denne paragraf kunne rejses af direktøren for
1,atent- og v,,rrnn,rrkev:csenet saint ni esmlLver,

(ler har ret lig interesse deri.

Kapitel VII.

Br,qr,,unelser vedrrnr,irIr. rrlahr.sA’qlic(se,...

il en gældende noe ni erkel 0v ndel i oldte
regel, (ler lijeinler fril,edsstraf fem’ forsætlig eller
nagtsom krænkelse ni retten til et registreret
varemærke, er udeladt. Bmlesf ml i forbindelse

med skadeserstatuingsreglen må anses for til- :1
strekkelig. Som en ny regel indeholder forslagets

§ is en bestemmelse om, at den, (ler knenker ee
varemærkeret, uden at delte sker forsætligt eller!

uagtsomnt, således at erstatning ikke skal erlægges,

kan kendes phigtig at udbetale den ved den ulovlige

handling indvundne fortjeneste til den krænkeda

i det omfang, i hvilket denne har lidt tal,.

Kmml,its’l IX.

Fosskeltige brefr,n,,, rise,.

Vi, o.f direktoratet for patent- og varonnerk4

væsenet i henhold til loven 1•n,fne afgørelser hn

o’fter forslogets § 44 inden 3 måneder fra afgerelsen&

ohilo al anmeideron indbringos for hnndelsminii -

storen, “den at adgangen til at f& spergsmMe.

afgjort ved domstolene derved udelukkes. Meden&

den gældende varemærkelov ikke indeholder miogen -

frist, inden hvilken en afgoretso skal imidbringes for

domstolene, foreslås det i § 44, at sådan sag sk1j

være rejst inden 6 måneder efter den af direktoratr’.

eller handelsministeren trufne afgorelse.
Ifølge 46 fastsættes afgilterne for anmeldd

til varemærkeregistret ved bekendtgorelse fra h4

delsministeriet, i lighed med hvad der gældr

anmeldelser til aktieselskabsregistret og fiimw

registrene. Det er fundet ubensigtsmæssiut, &tÇ

tilpasning al afgifterne til eventueUe forskydflifla

i vnremærkoregistrets omkostninger skal udkr

lovændring.

I u17r, F. t . vort- OMI heL’s.

II jr

‘II

Kapitel VI -

Om forbud snoet brug ejf vildledende varenuerkre,
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J’cdr, udkast itt CII tU/ (k1nk IDI, Om 1’(IfC

mwrker.

Som svar p.i iniidsteriets brev at 15. 1:. n.,

jour. nr. 264-56, kan meddecs, at komiteen

ikke på indeværende tidspunkt bar bemærk

ninger at gøre vedrørende det fremsendte

udkast til en ny dansk lov om varemærker.

Komiteen må ([og forbeholde sig adgang

til på et senere tidspunkt at vende tilbage

til sagen, såfremt der ved den omtale at lov

forslaget, som komiteen har foranlediget i

,,Borsen”, skulle fremkomme henvendelser

til komiteen, som mätte give anledning

hertil.

i
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GROSSEItER-S001 ETETETS KOM TIE

København K., den 1l.-cptembrr 1938

Handelsministeriet, *S’lot4hoiTIrsqerdc JO, 8.

Bilag i.

1’. K. r

Henry L. W. Jensen.
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Vi har modtaget ministeriets skrivelse af
15. f. m., journ. nr. 264-58, hvormed frem-
sendtes forslag til lov om varemærker tid-
arbejdet i overensstemmelse med udkastet,
som er fremsat af den af Handelsministeriet
i december 1949 nedsatte kommission.

I besvarelse af ministeriets forespørgsel

om cii udtalelse fra handelskammeret ved-I
rørende det foreliggende lovforslag skal
Provinsliandelskammeret meddele, at vi
ingen bemærkninger har til lovforslaget
men kan tilslutte os dette i den foreliggende
form.

1079 Bilag til f. t. varewærkelov.
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PROVINSHANDELSKAMMERET

København K., den 12. september 1958

Handelsminisleriet. Slo(sho(nisgudc JO, IC

Bilag

2.11

BUTIK

P. P. V
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Hans Muus.
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Under henvisning til handelsministeriets

[. skrivelse af 15. f. iii., journ. nr. 264-58, ved

rørende forslag til lov om varcmwrk-er, skal

vi meddele, at Butiksbandelens Fællesraad

—-— også under hensyn til onskeligheden at

såvidt muligt at f& gennemført fællesnordisk

Bilag til f. t. vare,TnprkeIov. 1082

uPmsHÂNDELENS FÆLLESRAAD

Kobrnhavn IC, den 4. september 1958

Til Handelsministeriet, Slotsholms gade 10, K.

I:

HAag 3.

I’r

i i riJ

I itt

II

lovgivning på dette område — intet finder

at erindre imod fremsættelsen oS det

nævnte lovforslag, som er i overensstem

melse med det af varemærkekommissionen

udarbejdede udkast.

Med højagtelse

Erik Gruzb-Anderseu.



b

i
Rådet har med interesse bemærket sig

hovedtrækliene i kommissionshet.ænkningen

og det fremsendte lovudkast og skal be
mærke, at man ikke fra håndværkets sidw

har bemærkninger at fremsætte til sagen,

1?. r. v.

1083

I
Bilag til f. t. varemærkelov. 1084
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RANDVÆRKSR ÅDET

Den 5. september 195$

Ministeriet for handel, håndværk, industri og sv/ari, hlotholmsqade 10, K.

BiIas 4.

I skrivelse af 15. august d. å., journ. nr.

261-58, har det høje ministerium ved frem.

sendelsen af betænkning vedrørende en ny

dansk lov om varemærker med tilhørende

forslag ti] sådan lov idbedt sig rådets ud
talelse.

IN

gø

Poul Pers,sas.

Erik Fi i
i

[i

i.
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Ilandelsntinisleriel, Slotsholmsgade

lx sivelse af 15. cl. ni. — journ. nr.

..d4-58 — har ministeriet anmodet Industii

raadet om cii udtalelse angående forslag til
om varemærker, der er udarbejdet i

yerensstenuiieise itied det ud kast, soiut er

i.

10, jr.
fremsat af den ni Handelsministeriet under
8. december 1919 nedsatte kommission.

I denne anledning tillader Industriruadet
sig at udtale, at man kan anbefale, at (let på
gældende lovfottslag fremsættes.

v

‘DUSTRJR A ADET

&nhav,i I’. 29. avguat 1958

ii
‘ket sig
büngei
hal .b&
ts sidwj
agen. -
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Bilag 5.

12

A.gt 1. RytLtr.

Azpl Odd



Bilag til i. t. varemærkelov. 1088 jo891087

LANDBRUGSRflDET

Kohenliavn V., ti. 12. september 1958

Ha? delsmivisteriet, Slotsholmsgade

I skrivelse af 15. f. m. — journ. nr.
264-58 — har det linje ministeriuni anmodet
Landbrugsraadet om at villie fremkomme
med en udtalelse vedrørende et Forslag til
lov mii varemærker

På Landbrtigsraadets vegne

e. b.

N. Kjærgaard.

Bilag 6.

Vedr
So

15.
erhvi
lov

10, K.

ARBI

Køb til

Således foranlediget meddeles (let, at
Raadet ikke har bemærkninger at knytte
til det pågældende lovforslag. i

.1

Lonborg Frederilcsen



Tillæg A. (09).
Bilag til I. t. varemærkelov.

Folketingsåret 1958-59. 1090

%VERBEVÆGELSENS ERHVERYSRÅD

,mhavn V., den 15. eeptember 1958

t
fr.; jaurn. 1W. 264-58.

svar på ministeriets skrivelse af
15. ugist 1958, hvori man udbeder sig

srådets bemærkninger til forslag til
lov om varemærker, skal man herved — i

‘i

w

i.

overensstemmelse med den tidligere givne
telefonbesked til herr fuldmægtig Eriksen —

meddele, at erhven-arjidet ingen bemærk
ninger har at knytte til det forelagte forslag.

[

Jes det, -

r at kny

i

Handelsministeriet, Slatsholrnsgade 10, K.

Bilag 7.

7 Fre&riLse]

.4

P. r. v.

B. Quist.

?remsatte lovforslag (undt-. finans- og tlllægsbev.lodoralag)c



1091 Bilag til f. t. varemærkelov.

Vedr.: journ. nr. 264.58.

Den danske forening for industriel rets
beskyttelse har modtaget handeleministe
riets skrivelse af 15. august d. å. vedlagt et
eksemplar af forslaget til en ny varemærke-
lov.

Bestyrelsen har drøftet ministeriets an
modning om en udtalelse fra foreningen, og
der er enighed om, at foreningen meget
gerne vil fremsætte en detailleret, og motive- i

ret udtalelse om lovforslaget, der jo vil få
den største betydning for foreningens med- I

lemmer.
På grund at sagens store betydning mener

bestyrelsen imidlertid ikke at kunne give
endeligt udtryk for foreningens stilling til

Biagg

42

lovforslaget, før dette har været droftetj
et almindeligt medlemsmøde. Et sådant i
det endnu ikke været muligt at afho
men det vil finde sted i en nær fremtid

Forenin gen beklager derfor at måtte
fra i øjeblikket at fremkomme med n
udtalelse, men forbeholder sig eventi
over for det rigsdagsudvalg, der forme!
vil blive nedsat til behandling af lovfor
get, at gøre sine synspunkter gældende;

Det skal dog allerede pâ indeværende t
punkt udtales, at bestyrelsen princib.
positivt indstiliet over for en inodernisez
af varemærkeloven, og at man også er e
at det vil være at betydning, at en
modernisering finder sted i en nær frem’

DAIqSK PORENtIG FOR INDUSTRIEL RETSBESKYTTELSE

København K., den 25. september 1958

Bandelsministeriet, Slolsholmsqade 10, IC.

Øtentag

f. v.
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pia DANSKE PATENTAOENTtBS FORENTNO

freiiri gen)

gnMvn, den 26. september 1958

Til Handelsministeriet.

De Danske Patentagenters Forening (Pa

:ntagentforeningen) takker for Handels

inisteriets henvendelse af 15. august 1958

,bm en udtalelse vedrørende det forslag til lov

z varemærker, som er udarbejdet af den af

Handelsministeriet under 8. december 1949

:edsatte kommission, og som Handelsmini

sttren har til hensigt at fremsætte ved be

gndelsen al den kommende folketings

samling.
j Foreningen tiltræder ganske og aldeles, at

1vforslaget fremsættes snarest og suges gen

zenzfort og ikra/tsat så hurtigt som muligt.
Foreningen er nemJig af den opfattelse,

åt en lov i overensstemmelse med — eller
i nær overensstemmelse med — det fore
liggende udkast vil være et ganske betydeligt

: fremskridt i forhold til den nuværende rets
tilstand. Foreningen er derhos af den op
fattelse, at det — al mange grunde som
kan uddybes, hvis det ønskes — vil være
meget gunstigt at få den nye lov gennem
ført så hurtigt som muligt.

Foreningen tiltræder derfor lovforslagets

§ 48, 1. stk., hvorefter det er hensigten, at
den nye lov skal træde i kraft allerede den
Ljanuar 1960.

Om visse administrative forberedelser til
loven vil foreningen tillade sig at fremsætte
nogle bemærkninger i et — senere folgende

— særskilt bilag.

Poremngen finder anledning til specielt
at pointere, at den fuldt ud tiltræder og
betragter som store fordele, at lovforslaget
indfører k-lasseregistrering samt det så
kaldte fremlæggelsesinstitut med mulighed
for indsigelse fra enhver, der måtte have
noget at indvende imod en ønsket vare
mærkeregistrering.

Når foreningen betragter indforelse af

klasseregistreringssysteniet som en afgjort

fordel, hænger det bl. a. sammea med den

bedre orden og oversigt over registrerede

varemærker, som derved opnås, hvilket ikke

blot er af betydning ved vurderingen af

danske varemærker, men også i forskellige

internationale forhold.
Mest betydning vil klasseregistrerings

systemet dog formentlig få derved, at det

må antages i væsentligt omfang at begrænse

de nu alt for ofte uoverskuelige og — sam

fundsmæssigt set — urimeligt omfattende

varefortegnelser til registrerede varemærker.

Ved (let afgiftssystem, som det er tanken

at knytte til klasseregistreringssystemet,

således at der betales afgifter ved registre

ring og fornyelser al varemærker for hver

klasse, vil formentlig opnås en begrænsning

af varefortegnelserne, der utvivlsomt vil

være til gavn for helheden uden at være

til nogen virkelig skade for den enkelte.

Vil man ikke indføre, at et varemærke

kun kan registreres for sådanne varer, for

hvilke det faktisk bruges (og lignende varer)

eller tillige for varer, for hvilke det er anmel

dereus hensigt at tage mærket i brug, eller

for varer, der harer til anmelderfirmaets

erhvervsvirksomhed og vil man ikke lægge

nogen begrænsning med hensyn til vare-

området ind i den i lovforslagets § 1 og § 17

omhandlede erhvervsangivelse, menes det,

at en række omstændigheder, derunder

først og fremmest det stadig stigende antal

varemærker, må tvinge til en eller anden

begrænsning af de nu alt for omfattende

varefortegnelser.
Disse har medført, at det ved registrering

af varemærker nu alt for hyppigt er nod

vendigt at fremskaffe samtykkeerklæring

fra indehavere af tidligere registreringer.

Dette medforer besvær og tidstab ved vare-

Bilag til f. t. varem:urkelov. 1091

n“.9:.

Bilag 9.

r
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Bilag ti! f. Ii. varemærkelov

mærkeregistrering, og systemet med ud
veksling af erklæringer ses ikke at give for
dele, der står i rimeligt forhold til de
ulemper, som systemet og den nuværende
praksis har medfart.

Til bekæmpelse al disse ulemper anses
klasseregistreringssystemet for velegnet, men
det forudsættes naturligvis herved, at af
giftsreglerne ved klasseregistreringssyste
mets indførelse afpasses således, at det
bliver en virkelig spore for anmelderne til
at begrænse deres varefortegnelser til de
varearter eller vareklasser, for hvilke de
har en rimelig interesse i at søge varemærke
besk7ttelse.i
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Om visse spørgsmål i forbindelse med
klasseregistreringssystemets gennemførelse
vil foreningen gerne udtale sig yderligere i
bilag, der senere skal blive indleveret.

Når foreningen tiltræder lovforslagets
indførelse at /remlæggclseainstituuct, hænger
det sammen med, at man herved mener at
kunne opnå en på mere omfattende mate
riale baseret prøvelse af de indkomne
varemærkeanmeldelser, således at de regi
strerede mærker i praksis bedre og sikrere
kan påberåbes af indehaverne.

Ved indførelse at fremlæggelsesinstituttet
menes også, at man i alt væsentlig bor kunne
undgå den ,,høring”, som varemærkemyn
dighederne nu ikke sjældent foretager under
behandlingen af varemærkeanmeldelser.

agenti
optag
varen
der t
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lovudkastet end at prøve en yderligeredrøftelse at visse til dettes bestemmelser
om hvilke der kunne være meningsforskee

Foreningen skal dog på enkelte PUnkterfremføre nogle betragtninger, der i givetfald kan føre til ændring af lovforslaget
enten i Handelsministeriet eller under eudvalgsbehandling i folketinget. Foreningenhar herved i det væsentlige holdt sig tilsådanne punk-ter, hvor specielt patentagen
mæssige erfaringer tør siges at gøre sig
gældende.

En formentlig fejl (hidrørende fra kom. Imissionsudkastet), der antagelig let børkunne ændres, findes i overgangsrcglen i lov-.forslagets § 47, stk. 2, hvor der tales om
varemærker, som er registreret i medier af
,,ovennævnte lov”, hvorved sigtes til vare
mærkeloven af 1936 med senere ændringer.
Imidlertid bør der det pågældende sted i
§ 47, stk. 2 sigtes til alle tidligere registre-
rede varemærker, hvad enten de er regi-,’
strerede efter 1936-loven eller efter endnu.-]
tidligere lovgivning. Den pågældende passur
i § 47, stk. 2, bør derfor formentlig ændrei,.,
tlF aremærker, som er registreret i
medorafMdtidiglovgivning,..i -

Et yderligere overgangsspørgsmål, som
har fremkaldt drøftelse i Patentagentfor4
eningen, er, hvorledes fornyelse al registret]
rede varemærker skal — henholdsvis kan

-

ske, når de pågældende mærkers registre
ringsperiode udløber i det første halve å
efter den nye lovs ik-rafttræden.

Efter de hidtidige regler, senest Handels
ministeriets bekendtgørelse nr. 36 af 4. marts.
1953 § 12, kan mærker fornyes i de sidste-.
6 måneder inden registreringsperiodens ud
løb. Det vil altså sige, at mærker af den
nævnte art vil kunne fornyes dels efter den
gamle lov og dels efter den nye lov. Valget
tilkommer varemærkeindehaveren, og valget
udoves på den måde, at begæringen om for
nyelse indleveres henholdsvis inden eller
efter, at den nye lov er trådt i kraft.

For det specielle tilfælde at hegæringen
om fornyelse blot er indkommet inden den
nye lov er trådt i kraft, men selve fornyelsen
ikke foretaget inden dette tidspunkt, ruS
der vel i øvrigt tilkomme varemærkeznde

Foreningen mener, at alene de to nævnte
hovedpunkter i lovforslaget, klasseregi
streringssystemet og fremlæggelsesinstitut
tet, vil bevirke, at man får en væsentlig
bedre retsorden med hensyn til varemærker
i Paumark, end man har i øjeblikket, men
foreningen tiltræder også de andre forbed
ringer, som lovforslaget medfører, og som er
udførlig omtalte i kommissionsbetænknin
gen.

L

I betragtning af den udførlige kommis
sionsbetænkning skal foreningen — også
under hensyn til den korte tid til denne
udtalelse — afstå fra en fuldstændig gen
nemgang af lovforslaget. Foreningen lægger
herved ogsà det synspunkt til grund, at det
er vigtigere nu hurtigt at få gennemført
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erefl en yderligere valgfrihed efter ana

Jrien af reglen i lovforslagets § 48, stk. 2.

: Cbet menes imidlertid, at den valgfrihed,

bør tilkomme varemærkeindehaveren,

være noget mere udstrakt i tid, for at

kke tilfældigheder i for høj grad skal kunne

pille ind. Det foreslås derfor, at sporgs

hålet lovordnes udtrykkeligt, hvilket for

ent1ig bedst sker ved tilføjelse af et tredje

tykke til 47 indeholdende den regel, at

‘yaremærker, som er registreret i medfør

[hidtiWg lovgivning, og hvis registrerings

1ode udløber inden ø måneder efter nær

rærende lovs ikrafttræden, og som begores

fornyet efter denne lovs ikrafttræden, fornyes

fter hidtidig lovgivhings regler, hvis inde

frhaveren begærer dette.’

? En regel af særlig interesse for patent

agenter er den i lovforslagets § 31, 2. stk.,

bptagne nydannelse i forhold til hidtidig

varemærkeret, at et registreret varemærke,

der tilhører en fndehaver, som ikke har
Lbopæl her i landet, kan bortfalde efter nær

Jmere i lovforslaget udformede regler, når

der ikke længere findes en fuldmægtig for

mærket. Det forekommer foreningen, at

denne regel er urimelig streng over for de

r pågældende mærkeindehavere, og at reglen i

virkeligheden ikke er nodvendig. Det frygtes,

at reglen — særlig i unormale situationer

af forskellig art — vil kunne volde betydelig

mere fortræd end gavn, og at den vil kunne

medføre situationer, hvor man kommer til

at reparere skader ved senere lovgivning.

- Til nødvendig oprydning i registeret må

det være tilstrækkeligt, at varemærker af

den omhandlede art ikke kan fornyes ved

udløbet af registreringsperioderne, ligesom

der naturligvis ikke må kunne foretages

overdragelser eller andre noteringer ved

rørende mærket, uden at fuldmægtigforhol

det bringes i orden. Spørgsmålet om at ind

stæfle sådanne varemærkeindehavere uden

fuldmægtig er ikke stort, og det kan let

— om det overhovedet findes nødvendigt —

reguleres ved offentlig indstævning af en

eller anden art, f. eks. ved indkaldelse i

Registreringstidende for Varemærker.
Hvis forslaget skal gennemgå ændring i

Handelsministeriet inden fremsættelsen i

folketinget eller undergå udvalgsbehandling
og ændringer i folketinget, henstilles det

derfor at den strenge bortfaldsregel i § 31,

stk. 2, mildnes eller helst udelades, således

at hidtidig retstilstand herved opretholdes.

Det simpleste ville formentlig være at

affatte § 31 som i det tilsvarende norske lov-

udkast.
På samme måde forekommer det foremn

gen rimeligt at mildne bortfaldsreglen i

lovforslagets § 23, 3. st., således at et vare

mærke ikke bortfalder, før den i stykket

omhandlede underretning er afsendt, og en

rimelig tid — f. eks. én måned — derefter

er forløbet. Foreningen er ellers enig i, at

Direktoratet (og staten samt dens personel

i det hele taget) i øvrigt skal kunnetvære

uden ansvar for manglende underretningaf

den omhandlede art.
Også den nye bortfaldsregel i lovforslagets

§ 25, stk. 2, forekommer at være unødvendig

streng over for varemærkeindehavere, når

den udsætter disse (og det bliver vel særligt

,,mindre” danske indehavere) for sogsmål

til registreringens ophævelse under påstand

om, at de ikke længere er erhvervsdrivende.

Selv med den i motiverne antydede for

sigtige forståelse af bestemmelsen, hvorefter

erhvervsophør skal være ,,definitivt”, be

frygtes det, at reglen vil give anledning til

urimelige trætter, der hellere bor undgås

ved opretholdelse af den hidtidige retstil

stand, der ikke har kendt en sådan regel og

ikke har lidt under denne ,,mangel”.

Det tilfojes, at lovforslagets regel om, at

registreringen af varemærket ved dom skal

kunne ophæves, hvis mærkeindehaveren ikke

længere driver erhverv, ikke synes at være

så værdifuld, når juan dog ifølge hele lovens

opbygning tillader, at varemærkeindehavere

har mærket registeret for varearter, der ikke

har blot den allermindste tilknytning til er

hvervet. I relation hertil forekommer det ret

tilfældigt, at der nødvendigvis skal være et

(eller andet) erhverv. Det vil i påkommneade

tilfælde nok fure til skinerhverv eller anden

omgåelse eller til (maskeret) overdragelse

af varemærket for at bringe det i (midler

tidig) sikkerhed for denne regel i lovfor

slaget.
Hvis man ikke helt vil opgive den næppe

reelt betydningsfulde regel i § 1, jfr. § 17,

om, at der skal foreligge erhverv ved mær

kets anmeldelse, må det formentlig være

tilstrækkeligt, at forholdet mcd indehave

rens erhvervadrivelse — eller behørige und

skyldning for midlertidig manglende er-

varojnærkejov. 1098

111

i IiilhI
ififiI1III
4

derligj
nmnelser,m
orskelle
Punkter

‘ gtv
orslagetj
[Ilder

reningen

sig til]
ntagen.j
gøre sig

¶1

-

ra korn.
let bør 1

‘en i lov,i
bales om
edfør af
til vare.
idringer. j

e sted i,
registre. I
er regi

r endnu

le passus
ændres

streret i

Lål, som

igeutfor

registre

s kan —

registre
halve år

Randels
4. marts
le sidste
Jens ud

af den
1fter den

Valget
g valget
om for-

en eller
t. tit
zæringen

den den
rnyelsen
akt, må
rkeinde

r



1099

hvervsdrivelse — påses af myndighederne
ved de 10-årige fornyelser og i tilfælde af
andre noteringer i varemærkeregistret om
mærket. Derimod bor spørgsmålet næppe
kunne undergives privat påtale, der let vil
kunne blive af overvejende chicanøs art.

Det er muligt, at det i § 23 udtrykkeligt
bør præciseres, at erhvervsforholdet er
blandt de forhold, der skal være i ,,behorig
orden” ved en fornyelses indførelse i regi
stret, jfr. nugældende varemærkelovs § 5,
stk. 2, der henviser til § 3, stk. 1, og derved
indeholder et påbud om, at næringsforholdet
skal påses.

Indfojer man en sådan præcisering i lov
forslagets § 23, kan man benytte lejligheden
til også at indfoje en henvisning til § 19 om
behandlingsmåden for anmeldelser (om for
nyelse), hvilken henvisning nu kun findes i
motiverne. Endvidere måske en henvisning
til § 17. At bruge reglen i § 46 sy-nes util
fredsstillende.

I øvrigt bemærkes, at den i § 23, I. stk.,
indførte ændring i forhold til tidligere
praksis, at varemærker skal kunne fornyes
i indtil 12 måneder for registreringsperiodens
udløb, er uheldig og vil —- særlig for vare
mærkeindehavere — kunne medføre besvær,
som formentlig vil kunne undgås ved opret
holdelse af 6-månedersreglen i nugældende
praksis, jfr. senest ilandelsministeriets be
kendtgørelse nr. 36 af 4. marts 1953 § 12.
Foreningen vil derfor finde det ønskeligt,
om ordene ,,tidligst i år” i lovforslagets
§ 23, 1. stk., ændres til ,,tidligst 6 måneder”,
således at altså gældende retstilstand opret
holdes.

Foreningen mener, at man bor opgive
kravet i § 28, stk. 1, om hjemlandsregistre
ring, da Danmark næppe har det i sin magt
at påvirke andre landes lovgivning og heller
ikke tidligere vides at have gjort forsøg på
noget sådant. For så vidt gensidighed kræ
ves i andre lande, vil den efter det her frem
satte forslag automatisk være etableret,
hvilket vil være til fordel for danske eksport-
virksomheder.

Vil man ikke følge dette forslag, bor sub
sidiært § 28, stk. 2, ændres, således at der
ikke til fastslåen af gensidighed kræves
formel bekendtgørelse fra handelsministe
ren, men blot en rent praktisk, uformel
konstatering heraf på en eller anden måde
af Varemærkedirektoratet.

Selv om Patentagentforeningen i dej6
redegørelse har afstået fra en gennemgang
af lovforslagets materiefretlige indhold, erder dog ét punkt, hvor foreningen mener
at det i allerhøjeste grad bør overvejes, omdet er rigtigt, som lovforslaget gør det, atforetage en afgørende ændring i ludtidig ret.Der tænkes herved på opgivelsen af det ivareinærkeloven i 1936 indførte sålcald
univcrsalitetsprincip med hensyn til beskyt
telse af første brugers ret. Der henvises Ilertil lovforslagets § 3, 3. stk., og § 11, nr. 6og 7, hvor der skarpt sondres mellem den
ret, som første bruger af et varemærke har,
efter hvor lian har taget sit mærke i brug
— et sted i Danmark eller et sted i udlandet
f. eks. i Malmø.

Den samme skarpe sondring indfører vare
mærkeloven ikke ved dens beskyttelse for
anden mands navn eller portræt, for firma-
navne, for navn på eller afbildning af anden
mands faste ejendom, samt for kontrol- og
garant.itegn.

7’

Det er et afgørende tilbageskridt, når
man specielt netop for varemærker — såvel
registrerede som uregistrerede — efter vare
mærkeloven (men ikke efter konkurrence-
loven) vil nægte en principielt universel
besk-yttelse.

Det befrygtes, at der herved dels opstår
betydelige vanskeligheder som følge af lov
givningens herved fremkommende mang
lende indre overensstemmelse og dels opstår
en uheldig retstilstand, der bl. a. vil begun
stige ,,mærkerov”.

Det frygtes også, at den foreslåede nye
regel vil give anledning til væsentlig flere
retstrætter end den bestående klarere rets
tilstand, hvortil kommer, at de retstrætter
som lovforslaget vil medfore, må antages at
blive af særlig ubehagelig art, idet afgørelsen
først og fremmest skal træffes efter subjek
tive kriterier, nemlig efter hvorvidt der fore
ligger ,,ond tro” eller ikke (.,kendte eller
burde kende”), hvorimod man efter nu
gældende retstilstand inden for området kan
træffe retsafgorelser væsentligt efter objek-
tive kriterier, nemlig efter hvem der faktisk
var første bruger, og om brugen er af en
sådan art, omfang, vedvaren o. s. v., at den
kan komme i betragtning, og om der
i øvrigt foreligger omstændigheder, som ma

Bi]rg til 5. t. vareinærkelov.

irtih
I I

I

1100

I4

tI]

—i

t



Bilag til 5.

betragtning, eksempelvis passivitet,

_entatiofl for at mærkerne kan bestå

(siden al hinanden o. s. v., jfr. nugæl

Pile varemærlCel05 § 10, stk. 4, særlig

slutordefl ,,for så vidt i øvrigt intet

til hinder herfor.”

g vidt ses, går moderne lovgivning

særlig når den har relation til handels

0Çhold og især internationale forhold —

ke og mere i retning af at lægge vægt på

.Jjektive kriterier. Dette synes også mest

jmeIigt at gøre i en varemærkelov.

]poreningen skal derfor indstille, at giol

de ret.stilstand opretholdes inden for

të område ved en passende omredigering

f § 3, 3. stk., og § 14, nr. 6 og 7, således at

-
iensstemmelse med den nugældende

2emærkelovs § 10, stk. 4, opnås.

Foreningen skal tillade sig senere at ind

ive en mere detaljeret redegørelse på dette

nkt.

ad hensyn til de administrative sider ved

Jaget til den nye varemærkelov vil

ningen — som oven for nævnt — gerne

omme tilbage senere mccl en redegørelse i

særskilt bilag. Enkelte prineipsporgsmål

zi dog straks her drages frem:

I den administrative reknrsordning har

aoworslnget ikke bragt nogen ændring, og

der skal således fremtidig som hidtil gælde,

Hat de af Direktoratet for Patent- og Vare

.;rnærkevæsenet i henhold til varemærkeloven

I trufne afgørelser al anmelderen kan ind

t.

bringes for Handelsministeren, hvorved

adgang til at fu spørgsmålene afgjort ved

domstolene dog ikke skal være udelukket

(lovforslagets § 44)
Foreningen mener, at man ved passende

lejlighed bor overveje, om det ikke er

muligt at indføre en til det specielle brug

mere egnet administrativ ankeinstans. I

praksis har det igennem årene vist sig, at

Handelsministeriet som ankeinstans i vare

mærkesager ikke har fået betydning, hver

ken med hensyn til kvantiteten af sager

eller med hensyn til trufne afgørelser, som

kunne blive vejledende for praksis.

Et efter Patentagentforeningens mening

meget vigtigt administrativt spørgsmål er

eentIighedsprincippets indførelse i vare

mærkeretten, således som det kendes fra

andre lande i mere eller mindre fuldstændig

gennemført form.

Foreningen kan dog straks bemærke, at

den for sit vedkommende mener, at offent

lighedsprincippet i høj grad vil have gavnlig

virkning inden for varemærkeretten, hvor

ved man bedre vil kunne få sagerne oplyst,

og hvorved man vil kunne få en bedre

procedure frem i behandlingen al vare

mærkesager.

t. varemærkelov
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Foreningen takker for modtagelsen af
ministeriets skrivelse al 15. august d. å.
med forslag til fly lov om varemærker.

Foreningen finder det fremsendte udkast
fremragende og har kun følgende kommen
tarer til forslaget:

I § 19, 3. stk., kunne vi ønske en ændring
som følger:

,,Er Direktoratets afgørelse et afslag pâ
anmeldelsen, skal den være ledsaget af
grunde. Afgørelsen kan af anmelderen”
(o. s. v. som den foreslåede formulering).

Efter vor opfattelse bør nemlig en af
gørelse, der indbringes for en højere instans,
være således belyst fra såvel Direktoratets
som fra anmelderens side, at appelinstansens
arbejde ikke unødigt vanskeliggøres. Dette
kan kun undgås ved, at Direktoratets grunde
for et afslag nøje klarlægges i afgørelsen.

Ç 21 kunne vi ønske ændret, således at
også en indsiger får mulighed for at appel
lere, og med samme motivering som ovenfor
ønsker vi også her indført en udtrykkelig

BU.’

bestemmelse om, at Direktoratets afg -

skal være ledsaget af grunde.
Under kapitel IX henstiller vi ind

gende, at det i lighed med andre landes 1
givning i en særlig paragraf fastsættea at
hvis en frist udløber på en dag, hvor Dir
toratets kontorer er lukket, forlænges
automatisk til den nærmest påfølgende
hvor kontorerne er åbne, og at dette gæld
alle handlinger, for hvilke der er fatsat’
bestemt frist.

Hvis en frist f. eks. udløber den sids
påskehelligdag, vil den ellers, da kontore
er lukket påskelordag, blive beskåret ni
hele ö dage, hvilket synes ubilllgt.

Med henblik på forslagets § 46 hens.’
vi, at ministeriet i de i henhold til de
paragraf udfærdigede bestemmelser fas
sætter gebyret for indregistrering i hv.
efterfølgende klasse udover én klasse så højt
f. eks. til mindst halvdelen al gebyret fo;
anmeldelse i én klasse, at tendensen til re
strering over et bredt område derigenne
bremses.

1103 Bilag til f. t. varemærkelov.

DANSK PATENT- 00 VAREMÆRKEFORENI2ÇO AF 1953
København, den 6. 8eptember 1958
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3. P. Kristensen.
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Tillæg A. (70).
Bilag til i. t. varemærkelov.

Folketingstiret 1958•59. 1106

p41qs1C SALGS- OG REaA?.rEFORBUND

ebenhavn V.. den 1. Beptember 1958

Under henvisning til vort brev af 21.

ràugust vedrerende ovennævnte sag aner

kender Forbundet med tak Ilandelsministe

L±Ïets skrivelse af 15. ds., hvormed fulgte

dkast af 15. august 1958 til ,,Forslag til

‘1ov om varemærker”.

Dansk Salgs- og Reklameforbuncl tillader
sig at anbefale forslaget, således som dette
er motiveret i varomærkekommissionens be
tænkning af 18. april 1958.

Handetsininisteriet, Siotsho?nisgade 10, Kobenhaun IC.

Bilag 11.

II

Med hojagtelso

1’. Fabricius.
Formand.

II
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70 Fremsatte lovforslag (endt. finaus- og tulægsbev.lovforalag).




