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PRIME MINISTER'S DEPARTMENT. 

THE following Government Notice is published for general 
information. 

H. GORDON WATSON, 
Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister's Office, 
Cape Town, 15th 4pril, 1916. 

No. 464.] [15th April, 1916. 

I T is notified that His Excellency the Governor-General has 
been pleased to assent to the following Acts which are 

hereby published for general information :-

No. 9,1916. 

No. 10, 1916. 

Patents, Designs, Trade Marks and Copy-
right Ac~ .. ... ... . .. 

Unauthorized Expenditure (1914-15) 
Act 

No. 11, 1916. Transvaal Liquor Licensing Ordinance 

Page. 

11 

Ix 

Amendment (Sale of Liquor) Act lxi 

House of Assembly, 
12th April, 1916. 

THE following Bill, having been introduced into the 
House of As~embly, is published in accordance with 

Standing,Order No. 153. 
GYS. R. HOFMEYR, 

Clerk of the House. 
----) 

~;0_:,::!U 

A.B. 25-:16. t Legal Proceedings (Rebellion) 
Page. 

lxii 

EERSTE MINISTER'S KANTOOR. 

D E volgende Goevernements Kennisgeving wordt ter alge-
mene informatie gepubliceerd. . 

H. GORDON WATSON, 
Sekretaris van de Eerste Mini5ter. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
. Kaal'stad, 15 April 1916. 

No. 464.J [15 April 1916. 

H IERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Excellentie 
de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn goed

keuring te hechten aan de volgende Wet ten welke hiermede 
ter algemene informatie gepubliceerd worden:~ 

Blad21. 
No.9, 1916. Wet op Patenten, Modellen, Handels-

merken en Auteursrecht 11 

No. 10, 1916. Ongeautoriseerde Uitgaven (1914-15) 
Wet Ix 

No. 11, 1916. Transvaalse Dranklicentie Ordonantie 
Wijzigings (DrankverkcJOp) Wet lxi 

Volkaraad, 
12 April 1916. 

R ET volgende Wetsontwerp, illgediend in de Volksraad, 
wordt gepubliceerd ingevolge Art. 153 van het Regle

rnent van Orde. 
GYS. R. HOFMEYR, 

Kierk van het Huia. 

A.B. 25-'16. Rechtsvorderingen (Rebellie) 
Bladz. 

lxii 
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UNION GAZETTE EATRAORDINARY, 15TH APRIL, 1916. 

ACT 
To Consolidate and Amend the Laws relating to the Tot konsolidatie en wlJzlgmg van de welten op de 

granting of Letters Patent for inventions and for verlening van patentbrieven voor uitvindingen en 
the registration of Patents, Designs, Trade Marks op de registratie van patenten, modellen, handels-
and Copyright. merken en auteursrecht. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate, and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows: - als voIgt: 

INTRODUCTORY. INLEIDENPE BEP ALINGEN. 

1. Deze Wet is verdeeld in vijf hoofdstukken die op de Indeling 
1. This Act is divided into five Chapters relating to the volgende zaken betrekking hebben: _ Van Wet. 

following matters: -

Chapter I.-Patents j 
Chapter II. --Designs j 
Chapter IlL-Trade Marks; 
Chapter IV.-Copyright j 
Chapter V.-General and Supplementary Provisions. 

Chapters I., II., and III. are divided into Parts. 

The Parts of Chapter I. severally relate to-

Definitions and Transitional Provisions (Part I.); 
Registration of Patents (Part II.) ; 
Procedure, for obtaining a· grant of Letters Patent 

(Part III.); 
Working of Patents and Compulsory Licences (Part 

IV.) ; 
Infringement of Patents (Part V.); 
Rights of the Crown in respect of Patented Inventions 

(Part VI.); 
Patent Agents (Part VII.); 
Miscellaneous Provisions (Part VIII.). 

The Parts of Chapter II. severally relate to·_· 

Tra,llsitional Provisions (Part 1.); 
Registration of Designs (Part II.); 
Copyright in Registered Designs (Part III.) ; 
Legal Proceedings (Part IV.); 
General (Part V.). 

The Parts of Chapter III. severally relate to-

Transitional Provisions (Part I.); 
Registrable Trade Marks (Part II.); 
Registration of Trade Marks (Part IlL); 
Assignment of Registered Trade Marks (Part IV.) ; 
Register of Trade Marks (Part V.); 
M iseellaneons Provisions (Part VI.). 

Hoofdstuk I.-Patenten; 
Hoofdstuk II.-Modellen; 
Hoofdstuk III.-Handeismerken; 
Hoofdstuk IV.-Auteursrecht. 
Hoofdstuk V.-Algemene en aanvullende Bepalingen. 

Hoofdstukken I., . II. en III. zijn in Afdelingen ge
splitst: -

De Afdelingen van Hoofdstuk I. hebben respektieve
lik betrekking op--
Woord- en Overgangsbepalingen (Afdeling I.); 
Registratie van patenten (Afdeling II.); 
Procedure tot verkrijging van patentbrieven 

(Afdeling IlL); 
Gebruik van patenten en dwanglicenties (Af. 

deling IV) ; 
Inbreuk op patenten (Afdeling V.); 
Rechten van de Kroon ten aanzien van gepaten~ 

teerde uitvindingen (Afdeling VI.); 
Patentbezorgers (Afdeling VII.); 
Gemengde bepalingen (Afdeling VIII). 

De Afdelingen van Hoofdstuk II. hebben respektievelik 
betrekking op-
Ove!:gangsbepalingen (Afdeling I); 
Registratie van modellen (Afdeling II); 
Het auteursrecht op geregistreerde modellen (Af

deling III.) ; 
Gerechtelike procedures (Afdeling IV); 
Algemene bepalingen (Afdeling V). 

De Afdelingen van Hoofdstuk III. hebben respektievelik 
betrekking op-
Overgangsbepalingen (Afdeling I.) ; 
Registreerbare handelsmerken (Afdeling II.) 
Registratie van handelsmerken (Afdeling IlL).: 
Cessie van geregistreetde handelsmerken (Afde

ling IV.); 
Register van handelsmerken (Afdeling V.) ; 
Gemengde bepalingen (Afdeling VI.). 

2. (1):Any Chapter of this Act shall come into op~rati.on on 2. (1) Ieder Hoofdstuk van deze "Vet treedt in werking op Inwerking
such date as the Governor-General may by proclamatlOn III the zodanige datum als de Goeverneur-generaal bij proklamatie in treding van 
()azette fix, de 8taatskoemnt mocht bepalen- Wet en van 

, (2) V h'll ddt k t t ld d biezondere (2) Different dates may be fixed for the coming into opera- . ers.c.l en e a ums unnen vas ges e wor en voor Hoofdstllk-
tion of an~' Chapter of this Act, and the date fixed for the het m welkmgtreden van het een of ande; Hoof~stuk ,:an ken ervan. 
coming into operation of Chapter:s I., II., III. or IV. shall be deze Wet. De datum vastgesteld voo~, de mwerklllgtredmg 
the date upon which those provisioIls of Chapter V. which are v~n Hoof~stukken I, II, III of Iy zal ZlJ~ de datum, waarop 
incidental to the provisions of any other particular Cha,pter dIe bepal!ngen van Hoofdstu~ V Ul werkmg treden, ,:,elke in 
shall come into operation. verbancl staan met de bepalmgen van een ander blezonder 

Hoofdstuk. 
(3) The date of operation of any Chapter of this Act is here- (3) De datum van inwerkingtreding van een Hoofdstuk van 

in after referred to as the commencement of that Chapter. deze Wet wordt hierna genoemd de inwerkingtrediug van dat 
Hoofdstuk . 
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Ministerial 3. The Minister of Justice, or any other Minister of State 3. Me~ ~e uitvoering va.n. deze Wet is be.last de Minister r:~~;~~n 
responsi?i~ity whom the Governor-General may assign for the purpose shall van JustitIe of een ander MmI.s.ter van Staat, dIe de Goeverneur- l\~iniste; voor 
for ~mlnlS- be char ed with the administration of this Act. • generaal daartoe mocht ?,~nwIJzen. . . Ultvo~rlng 
~:~on of The t:inister of Justice or (as the case may be) any other De Minister.v~n JustItI~ of ondersche;denhk de ander alzo van Wet, 

E.,tablish
ment of 
offices. 

Minister of State so assigned, is in this Act referred to as the aang~w~zen Mmister van ~taat, wordt m deze Wet genoemd 
Minister I de MInIster. . T" 

. t bl' 11. 1-, 4. Tel' uitvoering van deze Wet worden kantoren gevestIgd, Vestlgmg 4• For the purposes of this Act there shall be as a IS er-> d' d h·..1 l'k h t ' vankantoren. , Ie on ersc eluell 1 e en-
offices called respectively- (a) het patentkantoor ; 

(a) the patent office; (b) het kantoor van modellen ; 
(b) the designs office; (c) het kantoor van handelsmerken ; 
(c) the trade ~arks offi~e; (d) het kantoor van auteursrecht. 
(d) the copynght office" Deze kantoren zijn gevestigd te Pretoria, ' 

and each such office shall be at Pretona. 5 (1) Er zal zijn een ambtenaar voor de Unie die de titel Registrateur 
Registrar or 5. (1) There shall be. an officer for the Union s~yled the voe~t van registrateur van patenten, modellen, ha~delsmerken :ond~~:nten, 
Pat~nts. registrar of p,:tents, deSIgns, trade marks and cop~nght, who en auteursrecht. Hij wordt, met inachtneming van de wetten handels- ' 
peslgne, shall be appomted by th~ Gov~rnor-General, subject to the tot regeling van de staatsdienst, aangesteld door de Goever- merken en 
rr~doo;;a.rb, laws relating to the pubhc servICe, and who shall, under the neur-generaal en is onder de beveleD van de Minister, belast auteu~el~~t 
~~bt and Minister, have the chief c~ntrol o! the several offices estab- met de hoofd·leidin~ van de verschillende kantoren gevestigd ~~:~~d:r:Ilg 
appointment. lished under the last precedmg section., . . ingevolge het voorgaand artikel. ambtenaren. 
of otber (2) The Governor-General may, subJect to the provISIOns of (2) De Goeverneur-generaal kan met inachtneming van officer_ . h bl' . , t . " 

. the laws relatmg to t e pu IC servlCe,. appom. m any 'de voorschriften van de wetten op de staatsdienst, m 
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office established under the last precedmg sectIOn s~ch ieder, ingevolge het voorgaand artikel, gevestigd kantoor, 
examiner~ a~~ other officers as may be .necessary for carrymg zodanige onderzoekers en andere amhtenaren aans~ellen, als 
out the provISIOns of any Chapter of thIS Act. nodig mochten zijn ter uitvoering van de bepahngen van 

---~- enig Hoofdstuk van deze Wet. 

CHAPTER 1. HOOFDSTUK I. 

PATENTEN . 
PATENTS. AFDELING L-WOORD- EN OVERGANGSBEPALINGEN. 

6. V 001' de doeleinden van dit Hoofdstuk wordt-
PART I.-DEFINITIONS AND TRANSITIONAL PROVISIONS. onder" uitvinder" niet begrepen een peraoon, die een Bepaling van 
6. For the purposes of this .Chapter- .. uitvinding van buiten de U nie invoert; woord

k 
en d 

I d t .. b d voor omen e " inventor" shall not Inc u e a person Impor mg an onder" uitvinding" verstaan, tenzlJ het ver an van in dit Hoofd-
invention from outside the Union; bepalingen van dit Hoofdstuk andersz~~s vereist, e.en stuk. 

"invention" shall, unless the context of any provision of nieuwe en bruikbare kunst, werkwIJze, werktUlg, 
this Chapter otherwise requires, mean any new and fabrikaat of verb in ding van stofl'en of enige nieuwe 
useful art, process, machine, manufacture. or com- en bruikbare verbetering daarvan, die in de handel 
position of matter, or any new and useful Improve- of nijverheid gebruikt of toegepast kan worden en 
ment thereof, capable of being used or applied in niet bekend was aan, of gebruikt werd door andere 
trade or industry, and not known or used by personen in de Unie en die nie~ gepaten~eerd ?f 
others in the Union, and not patented or described beschreven was in enig drukwerk III de UIlle of III 

in any printed publication in the Union or any het buitenland voordat een patent daarvoor aange-
other country, before the application for a patent in vraagd is; 
respect of the same; . onder "patentkantoor" verstaan het patentkantoor 

"patent office-" shall mean the patent office estabhshed gevestigd ingevolge artikel v'ier; 
under section four j onder "patent" verstaan een in de U nie verleende 

" patent" shall mean letters patent for an invention patentbrief voor een uitvinding: 
granted in the Union; onder "gepatenteerd artikel" verstaan .een artikel ten 

"patented article" shall mean an article in respect of aanzien waarvan een patent verleend IS; 

which a patent has been granted; onder "patenthouder" verstaan de tot het genot van een 
" patentee 11 shall mean the person for the time being patent gerechtigde ; . 

entitled to the benefit of a patent j onder "provinciale patentwet" verstaan ~en m een Pro-
"Provincial Patent Act" shall mean a law relating to vincie op een en dertigste dag van Mel 1910 geldende 

patents which was in force in any Provi~ce on the wet op patenten, daaronder begrepen aIle regulaties 
thirty-first day of May, 1910, and shall mclude all ingevolge daarvan vastgesteld, . 
regulations in force thereunder. 7. Het bepaalde in dit Hoofdstuk is van geen lllvioed Voorbehoud 

7. The provisions of this Chapter shan not affect any pro- op procedures onder een provinciale patentwet nocll, voorzover in wat bedtreft 
P . . I P t tAt' . .. 1 t prooe ures, ceedings under any rovmCla a en c, nor sav~ "as IS dit Hoofdstuk niet andel'S uitdrukkehk voorzien IS, op rec 1 en rechten en 

otherwise expressly provided in this Chapter, any l'lgllt ~r of verbintenissen verkregen of ontstaan vo6r de invoering van v~rbin~e
liability acquired or incurred before the commencement of thIS dit Hoofdstuk. Aanhangige procedures kUllnen, met inacht- russen mge: 

. d' d' b' t t th d d h h t volge provm-ChaI?t~r ; and .any pen mg procee mgs may, s~ .Jec .0 e neming van. de bepalingen betrefl'ende e over rac t van. e oiale patent-
prOVISIOns relatmg to th~ transfer of patent adI~l.llll~tratIOn to ,beheer van het patentwezen aan het patentR;an~oor, ten emde wetten. 
the patent office, be contmued and completed as If tIllS Chapter'toe worden voortgezet, alsof dit Hoofdstuk lllet lllgevoerd was. 

had not been enacted. 8. (1) De patenthouder onder een provinciale patentwet, Vel'leni!lg 
8. (1) The patentee under a Prov.incial Patent Act, whose wiens patent nog gel dig is, kan binnen ~en jaar na de ~~1- ;:~e~D1e 

~:~~;:: patent is still in force, may, withm o~e y~ar after the c~m- werkillgtreding van dit Hoofdstuk e~n UIlle patent voor ZIJll ingevolge dit 
under mencement of this Chapter, make apphcatIOn for an U11l011 uitvinding aanvragen. VoorzoveI: met andel'S voorgeschreven Hoofdstuk 
Provincial patent for his invention. Save as otherwise prescribed, all is moeten aIle procedures in verband met zodanige aanvrage ahaTIdPatent

d
-

P t tAt· . . h h l' t' h 1'1 b ' d" d" ou er on er a ~n. 3 c proceedings in connectIOn WIt suc an app lCa IOn s a e plaats hebben binnen e termIJnen en op e wIJze voorge- provinciale 
o~~:~on taken within the times and in the manner prescribed for schreven voor gewone aanvragel1. patentwet. 
~nder this ordinary applications, and sha11- be subject to the payment of Overigens zijn zij onderworpen .~an de betaling van de 
Chapter. any prescribed fees. fooien die voorgeschreven mochten zlJn. 

.. 
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(2) The registrar may grant a ptl,tent under this Chapter, (2) De registrateur kan'ingevolge:dit Hoofdstuk een patent 
for that invention; but such patent shall be granted without voor zodanige uitvinding verlenen, zullende echter zodanige 
prejudice to any prior rightfl acquired by any other person in verlelling geschieden zonder verkorting van vroegere rechten ten 
respect of the same invention in any Province. aanzien vall dezelfde uitvinding door een ander in enige 

. Provincie verkregen. . 
(3) Every patent granted under this section shall be for the (3) Een patent, dat ingevolge dit artikel verIeend wordt, 

unexpired period of the first patent under a Provincial geldt slechts voor de ollverstreken termijn van het eerste 
Patent Act. patent verleend ingevolge een provinciale patentwet. 

(4) Subject to the provisions of sub· section (2), the grant of (4) Behoudens het bepaalde in subartikel (2) is de verlening 
a patent under this section shall be valid llotwithstanding.an een patent onder dit artikel geldig niettegenstaande dat 
that before the application for such grant an invention has v66r de aanvrage om zodanige verIening een uitvinding in een 
been published in any Province, van de Provincies openbaar gemaakt is, 

(5) The patent, under the Provincial Patent Act shall con- (5) Het patent verleend ingevolge de provinciale patent wet 
tinue in force notwithstanding the grant of a patent under blijft van kraclit niettegenstaande de verIening van een patent 
this Act. ingevolge deze 'Vet. 

(6) Any Province (other than that in which the provincial (6) Enige Provincie '(met uitzondering van die, waarin het 
patent was granted) may, if the applicant so notify his desire provinciaal patent verIeend werd), kan op verlangen van de 
in his application, be excepted from such patent. aanvrager, in de aanvrage te kennen gegeven, van zodanig 

patent worden . 
(7) In any proceedings in which the validity of a patent (7) In rech lopende over de geldigheid van een 

granted under this section comes into question the court may, patent verIeend uit krachte van dit artikel, kan het Hof des
if it thinks fit, direct that any Province shall be excepted from verkiezende bevelen dat de een of andere provincie uitgezon-
such patent. derd worde van de werking van zodanig patent. 

" 9. (1) De Goeverneur-generaal kan, b~j proklamatie in de Over:;~cht 
9. (1) The Governor-General may, by proclamatlOn m the Staatskoemnt verklaren dat op een daarm te bep.alen dag de van. 1 

d 1 h d h ' 'fi d th d'" voermg van Gaz~tt(j, ec are t at. o~ a ate t erem speci e e a mllllS- uitvoering van enige provinciale patentwet zal worden over- provinciale 
tratlOIl of any Provm~lal Patellt Ac~ shall be transferred to gedragen aan het patentkalltoor gevestigd uit krachte van patentwetten 

cthe patent office estabhshed under thIS Act; [deze Wet. c ' lI;an patent-

d kantoor. (2) Op en na de alzo bepaalde ag-
(2) On and after the date so specified- (a) is, met illachtneming van de bepalingen van deze 

(a) the Provincial Patent Acts of the Province mention- 'Vet, het kantoor dat op die datum met de uitvoering 

(b) 

ed in the proclamation so far as the." have any van de provinciale patentwetten belast was, ontheven 
relation to patents shall, subject to the provisions of van de verdere uitvoering van de provinciale patent-
this Act, cease to be administered in the office in wetten van de in de proklamatie vermelde Provincie, 
which it was being administered at that date, and voorzover zij betrekking hebben op patenten en 
the registra.r shall thereafter administer those Acts wordt de registrateur met de uitvoering van die wetten 
so far as j" necessary for the purpose of completing belast, voorzoveel zulks nodig is voor de afwikkeling 
then pending proceedings and givillg effect to then van op dat tijdstip~ aanhangige procedures en voor 
existing rights, and shall collect the fees due from het geven van gevolg aan alsdan bestaande rechten, 
time to time under those Acts; zullende hij tevens de fooien innen, die van tijd tot 

tijd krachtens die wetten verschuldigd zijn; 

all powers and functions vested under any Provincial 
Patent Act in any Governor, Minister, officer or 
authority shall vest in the Governor-General, or in 
the Minister, officer or authority exercising similar 
powers or functions under the Union as the case 
requires or as is prescribed; 

(b) gaan alle bevoegdheden en funkties, die ingevolge een 
provinciale patent wet toekwamen aan een Goeverneur 
of aan een Minister, ambtenaar of autoriteit, over op 
de Goeverneur-generaal, of op de Minister, ambte
naar of autoriteit, die soortgelijke bevoegdheden of 
funkties in de Unie uitoefent, naar het geval vereist, 
of naar voorgeschreven is 

(c) zijn alle patentregisters de provinciale patent-
(c) all registers of patents under the Provincial Patent weUen ingelijfd bij, en maken zij deel uit van het 

Acts shall be incorporated with and form part of register gehouden ingevolge dit Hoofdstuk. 
the register established under this ~ha:pter. (3) N adat de uitvoering van del provinciale patentwetten 

(3) After .the administration of the ProvmClal Patent Acts van een provincie aan het patentkantoor overgedragen is, 
of ar~y ~rovmce has been transferred to the patent offi~e, no kan geen patentaanvrage ingevolge die wetten worden 
apphcahon for a patent und,er those ~cts shall be. receIvable aangenomen, tenzij de aanvrage gegrond is op een tevoren 
exceI?t ~ursua:nt to some nght prevlOusly acqUlre~. But verkregen recht, Het bepaalde in dit Hoofdstuk belet echter 
nothmg m thIS Cha.pter shall, ~e construed ~s pr.eventmg any niet, dat een persoon, die voorlopige bescherming van eell 
per~on w~o has obtamed p~ov~slOnal protectIOn m respe?t. of uitvinding ingevolge een provinciale patentwet verkregen 
an mventlOl1 under a Provmclal Patent Act from obtammg heeft, een patent voor zodanige uitvinding uit krachte van die 
a patent for that invention under that Provincial Patent Act. provinciale patentwet verkrijge. ' 

10. Voorzover niet uitdrukkelik andel'S bepaald is, is dft Toepasssing 
10. Save as is otherwise expressly provided, this Chapter Hoofdstuk van toepassillg op aIle patenten ingevolge een pro- v::k Hoofd

shall apply to all patents granted either before tlr after its com- vinci ale patentwet verIeend v66r of na de invoering daarvan, 5 t • 

mencement, under any Provincial Patent Act, in substitution en strekt het tot vervanging van de bepaIingen, die daarop 
for the provisions which would have applied thereto if this toepasselik zouden zijn geweest indien dit Hoofdstuk niet in 
Chapter had not been enacted: Provided that the date of the werking gesteld was: Met dien verstande dat dit Hoofdstuk 
expiration of such patent.. snaIl not be affected by this geen invloed heeft op de datum van beeindiging van zodanig 
Chapter: Provided further that no such patent shall be patent: Met (lien verstande voorts dat zodanig patent slechts 
liable to revocation, save upon some ground on which it would ingetrokken kan worden, op gronden, waarop het ingetrokken 
have been liable to be revoked in terms of the law under had kunnen worden onder de wet waaronder het verIeend werd: 
which it was granted: Provided also that all fees connected Met dien.verstande ook dat ,met de ]:>etaling van alle daartoe 
therewith shan continue to be payable, as if this Chapter had'ibetrekkelike fooien moet worden doorgegaan alsof dit t ... oofd-
not been enacted. stuk _ niet}n wer king_gesteld _ was. 
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PART II.-JltEGI8TRATION OF PATENTS, AFDELlNG Il.-:-REGISTRATIE VANPATENTEN. 

11, (1) There shall be kept at the patent office a register of 11. (1) In h,et patentk, antoor wordt een patentregisterPat.ent. 
I d d h register. patents, wherein 8ha,1l be entered- ge IOU en, waann wor en mgesc reven-- , 

(a) the names and addresses of grantees of patents; «(1) de namen en ad~essen van personen, aan Wle een 
(b) notifications of assignments ;;tnd transmissions of patent verl,eend IS;, , 

patents, of licences under patents, and of amend- (b) bekendma~lllge,n vanceSSles enoverervlllgen :V,a? I?aten-
ments, extensions and revocations of patents; and t~n, v~n, hcenbes ?nder p,atenten, en van wIJzlgmgen, 

(c) particulars of such other matters affecting the validity ';lltbreldlllgen en llltrekkmgen van patenten; en 
or proprietorship of patents as may 'be prescribed. (c) blezonderheden van zulke andere zaken, betreffende 

, . de geldigheid of de eigendom van patenten als voor-
(2) C~ple~ of all deeds, ~greeIl~en~s, lIcences and other doc?- geschreven mochten zijn. 

ment~ a ectlllg the propnetorshlp m, any letters l?atent,. or III (2) Afschl'iften van alle akten overeenkomsten licenties ell 
any h~ence thereunder m,ust .be supplIed to the registrar m the andere dokumenten betreffende' de eigendom ~an patent
prescnbed manner for fihng m the patent office, bdevell of van daaronder verleende Iicenties moeten op de 

12. (1) The person appearing from the register of patent.s voorgt;sch~even wijze aan de registrateur worden verstrekt ter 

v 

to be the proprietor of a patent shall, subject to any bewarmg m het patentka?to;>r, " 
appe'il-ting from such register to be vested in any other person, 12. (1) De p~rsoon: dIe III het patentregl,ster als el%enaar Rech~ell van 
hav(power tt) deal with the patent as if he were the absolute van ~en patent mgescnrev~n s~~at, IS gere~ht1gd" met macht- gerers~rte:-
OWl1:E~1" thereof: ' nemmg van de rechten, dIe bhJkens zodamg regIster aan .. een ~:: ::te~. 

(2" )" Th ' , f b t' (1) h II t t t ander toekomen, met het patent te handelen als ware hlJ de . e prOVISIons 0 su -sec IOn s a no pro ec any It' t' d 
p. erson dealing with the registered proprietor other than as a vo(s2)reHk et ebigenaaldr ab~~'vanb' t'k I (1) I t b h 
b 'fi'd I f 1 d 'tho t t' f f d . e epa a e IJ su a1' 1 ever een geen esc er-ona '. ,e pure laser or va ue, an WI ou no ICe 0 any rau ' t d . t d . a h did 
on the part of the registered proprietor, mmg a~n ~en ,me e geregls reer e elgen ar an e en per-

, . . , . , soon, dIe met IS een koper te trouw en voor waarde en 
Correctlon of 13. (1) The regIstrar may, on request m wntmg, accompamed zonder kennis van enig bedrog gepleegd door de geregistreerde 
errots and by the. prescr.ibed fee, cor,rect, any clerical errol' in. or in eigenaar. 
omissions, h 
(tc., in connectIOn WIt ,an ~pphcatlOn for a patent or many 13. (1) De registrateur kan op schrift.elik verzoek onder Her8tellen 
register. patent or any speClficatIOn, , bijvoeging van de voorgeschreven fooi, schrijffouten in of in v~n f~uten en 

) Th I ' , I b d t t t f ' t t f 'fi mtlatmgen 

Who may 
apply for a 
pa.tent. 

Fomlof 
application 
for It patent. 

(2 . e court may, on t Ie applIcatIOn, O! any person W 10 vel', an me een pa en aanvrage, 0 m een pa en 0 speClI- enz., in ) 
complams of a wrong entry or wrong omISSIOn of an entry or katie herstellen. ,. , register. 
of any other particulars in the register of patents, make such (2) Het ho~ kan, op verzoek V~ll lem?:n~, dIe bewe~rt dat m 
order for the striking out, insertion or amendment of such ~Iet pa.t.e~treglster een v~rkeerde lIlschnJvmg ged~an IS of een 
entry as it shall deem necessary, mschnJvmg of andere blezonderheden verkeerdehk weggelaten 

(3) Th t ' d' d tl' t' zijn, zodanige order verlenen totdoorhaling, invoeging of 
e cour may, In any procee lngs un er lIS sec lOn, .. ,' d' h'" I h t . d' d It 

d 'd t' th t 't b d' t t wIJzIgmg van e Insc nJvmg a s e no Ig oor ee " eCl e any ques Ion a I may e necessary or expe len 0 (3) H t h f k' d . 1 d't t'k I II 
decide in connection therewith,' e ,0 an m proce ur~s ,lllge~o ge 1· ar I e a e 

. vragen beshssen, waarvan de beshssmg m verband daarmede 
PART IlL-PROCEDURE FOR OBTAINING THE nodig of nuttig is. 

GRANT OF LETTERS PA'fENT. AFDELING III-PROCEDURE TOT VERKRIJGING VAN 
P ATENTBRIEVEN. 

(a) Application. (a) AamJl'a.qe, 
14. (1) The following persons, whether British subjects or 14. (1) De volgende personen, al dan niet Britse onder- Wie patent 

not, may make application for a patent: danen zijnde, kunnen een patent aanvragen ': bn &an-

(a) The inventor either alone or jointly with one or (a) de uitvinder, hetzij aIleen of in vereniging lUet een vragen 
more other persons; or of meer andere personen ; of 

(b) the inventor jointly with the assignee of a part (b) de uitvinder in vereniging met de cessionaris van 
interest in the invention; or een aandeel in de uitvinding ; of 

(c) the assignee of the inventor either alone or jointly (c) de cessionaris van de uitvinder, hetzij aIleen of in 
with .one or more, other, persons. " vereniging met een of meer andere personen. 

(2) I! the lJ:vento: or ~lS ,aSSIgnee or the ~ssI~nee of (2) Ingeval de uitvinder, of zijn cessionaris, of de cessio
a pa:t ~nterest III the mventIon IS deceased, the applIcatlOn may naris van een aandeel in de uitvinding overleden is, kan 
~e SImIlarly ma?e by or on ?ehalf of the .legal representa- de aanvrage op geIijke wijze worden gedaan door of van wege 
~lve of. such. mven,tor, aSSIgnee, or aSSIgnee of a part de wettelike vertegenwoordiger van de uitvinder, cessio naris, 
Interest In the mvenhon. of cessionaris van een aandeel in de uitvinding, 

15. (1) An application for a patent shall be made in the 15. (1) De aanvrage om een patent moet in de voorge- Vorm van 
form prescribed, and must be lodged by being left at or sent schreven vorm worden gedaan en worden il1gediend door haar patentaall' 
by post to the patent office in the prescribed manner. op de voorgeschreven wijze af te geven in, of per brief toe te vrage 

(2) The application must contain a declaration in the pre- zenden aan, h~t patentkantoor, ,. . 
scribed form setting out the facts relied on to support the a,p- (2) De aanVI age moet een verkl~rmg Illhoud~ll In de voor
plication, and must be signed by the applicant (or his agent or geschreve.r:. vorm, b~.helzende de felten tot stavIng van de all;~' 
attorney) and it must contain an address in the Union to vrage; ZIJ moet zlJn ondertekend door ~e aanvr~ger (of ZIJl1 
which all notices, requisitions and communications of every agent of ,Prokure,ur) e.n moet een ~d,res m de Ume. opgeven, 
kind may be made. waar aile kenlllsgevmgen, rekwesltles en mededehngen van 
. ' ., . ,. ,welke aard ook kunnen worden gedaan, 
(3) An aSSIgnee or legal representatIve, makmg or JOlmng III (3) Iedere cessionaris of wettelike vertegenwoordiger die 

an applica,tion and an agent, or attorney si~ning an applic,ation de aanvrage doet. of daaraan deelneemt; alamede de age~t of 
. must fur~lsh such proof of tItle ~r authonty as the regIstrar prokureur, diE' de Il:illvrage ondertekent, moet van zijn recht 
. may reqUire or as may be preSCrIbed. of bevoegdbt'id daartoe zodanig bewijs leveren als de registra

(4) An application must be accompanied by a provisional teur mocbt. verJangen of mocht zijn voorgeschreven. 
or a cOfIlplete specification in quadruplicate. (4) De Ilsrvrage moet vergezeld gaan van een voorlopige of 

(5) Subject to the provisions of this Act, the applicatiou een volledige specifikatie in viervoud. . 
shall date from the day when it is received at the patent (5) Behoudens het bepaalde in deze Wet draagt de aanvrage 
offi<:e. de datum, waarop zij in het patentkantoor ontvangen is. 

\ 
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16. (1) All specifications must commence with a title, 16. (1) AIle specifikaties moeten beginnen met een titel 
sufficiently indicating the subject-matter of the invention. die het onderwerp van de uitvinding voldoerfde aanwijst. 

. . .... (2) De voorlopige specifikatie moet van de aard van de 
(2) A prov~slOnal< speClficatIOn must faIrly describe the uitvinding een redelik juiste beschrijving geven. 

nature of the mventlOn.. . . I (3) De volledige specifikatie moet de uitvinding en wijze 
(3) ~ comp!ete ~pecdicatlOn must fl~lly :Iesc~I~e andwaarop zij in werking gebracht wordt, volle dig beschrijven 

ascertam the mventIOn and ~he ma~lll;r m wInch It IS to be en vaststellen en eindigen met een duidelike opgave van da 
perfor~ed, 3;nd must end wIth a dlstlllCt statement of the uitvinding, die opgeeist wordt. 
lllventIOn cl:tImed. . .. (4) Elke specifikatie moet, indien en zo dikwels de regis-

(4) Drawmg~ shall accompany every speClficatlOn If and trateur zulks verlangt, vergezeld gaan van tekeningen, die 
whenever reqUlre~ by.the regIstr.ar, and thes~ shall ~e deemed geacht worden deel uit te maken van de specifikatie. Zijn 
part of the. s,PeClficatlO.n ; ~ut If the d~awmgs wIuch accom- de tekeningen, welke een voorlopige specifikatie vergezellen, 
pany a provu!lonal sp~CIfic~tlO~ are suffiCIent f.or the purposee genoegzaam voor de doeleinden van de volledige specifi
of t~le c~mplete speCIficatlOn It shall suffice If the complete katie, dan is het voldoende wanneer de volledige specifikatie 
speClficatlOn refers to them. naar dezelve verwijst. 

(5) If a complete specification does not accompany the (5) Gaat de aanvrage niet vergezeld van een volledige speci
application it may be lodged within nine months after;the fikatie, dan kan dezelve worden ingeleverd binnen negen 
date of the application, or within such further time, not maanden na de datum van de aanvrage of binnen zulk een 
exceeding one month, as the registrar in writing allows verdere tijd van ten hoogste €len maand als de registrateur 
after payment of the prescribed fee. na betaling van de voorgeschreven fooi schriftelik toestaat. 

(6) If a complete specification is not lodged the application (6) Wordt geen volledige specifikatie ingediend, dan vervalt 
shall lapse. de aanvrage. 

Vormeu 
inhoud va... 
specifik,*ti 

17. (1) Behoudens het bepaalde in sub-artikel (3), moet de Plichten en 
17. (1) Subject to the provIsIons of sub-Section (3), the registrateur elke aanvrage en specifikatie onderzoeken ten bevoegd.h~den 

registrar shall examine every application and specification to einde zich te vergewisaen~ ~a:r r!!~s ra: 

ascertain - .. . (a) of de titel volgens voorschrift opgegeven is ; betreft onder-
(a) whether the tItle has been stated as prescrIbed; (b) of de uitvinding volgens voorschrift beschreven is ; zoek van 
(b) whe.ther the invention ha.s been described as pre- (c) of de aa;llvrage, specifi~~tie en tekeningen volgens :~ft~!ti::' 

scrIbed j .• .. • voorschnft opgemaakt ZlJn. 
(c) whether the apphcatlOn, spe?IficatlOn and drawmgs (2) Waar een volledige specifikatie naeen voorlopige specifi-

have been prepared as prescrIbed. katie ingediend is, moet de registrateur zich tevens vergewissen 
(2) In the case of a complete specification lodged after a of de daarin volledig beschreven uitvinding in hoofdzaak over

provisional specification the registrar shall also ascertain eenk?mt met de uitvinding beschreven in de voorlopige speci
whether the invention fully described therein is substantially fikatle. 
the same as that which is described in the provisional (3) De registrateur kan, in plaats van het onderzoek be
specification. doeld in subartikels (1) en (2) zelf te doen, de aanvrage en specifi-

(3) The registrar may, instead of himself undertaking the katie na~r een onderzoeker. verwijzen om de biezonderheden 
examination referred· to in sub-sections (1) and (2), refer the vermeld l.n bedoelde subartlkels na te gaan en daaromtrent 
application and specification to an examiner to ascertain and verslag Ult te brengen. 
report upon the particulars in the said sub-sections enumerated. 18. WaIineer in het geval van een aanvrage, die slechta van Registrateur 

. een voorlopige specifikatie vergezeld gaat of in het geval van ka~ 
18. If in the case of an ap· plication accompanied only by a een aauvrage die van 't begin af vergezeld gaat van een volledige WeIgeren a~n-

, 'fik t' d . t t t . . t b d ld vrage, specl-provisional speci.fication or by. a complete specification in ~peCI a Ie, e regIS ra. eur en aanzlen van emg pun e oe fikatiee of te-
the first instance, the decision of the registrar is adverse to III l~et v?orgaa~d artIkel ten .nadele van de .. a:anvrage of keningen aan 
the application or specification on any matter referred to in speCIfikatIe beshst, of wanneer (lllgeval van verwIJzmg naar een te nemen of 
the last preceding section or if (in case of reference made to onderzoeker) de onderzoeker ten aanzien van enige zodanige kt an ze b te-, k . d . k d er ver e 
an examiner) the examiner report adversely to the registrar zaa ongunstIg aan e reglstrateur rapporteert, an e ring terng-
in respect of any such matter, the registrar ma.y- registrateu~- verwijzen. 

() f t t th 1· t< (a) welgeren de aanvrage aan te nemen j of 
a re use 0 accep' e app ICa IOn; or (b) verlangen dat de aanvrage, specifikatie of tekening 

(b) require that the application, specification or drawing verbeterd worde voordat met de aanvrage voortge-
be amended before he proceeds with the application; gaan worde. ' 

and in the latter case, the application shall, if the registrar so In het laatste geval moet de aanvrage, wanneer de registra
directs, bear date as from the time when the requirement isteur alzo beschikt, de datum dragen van de dag waarop aan het 
complied with. verlangen voldaan is. 

19. (1) Van een weigering of beschikking van de registrateur Ber~I! tegen 
Appeals from 19. (1) An appeal shall lie to the law officer from any ingevolge het voorgaand artikel kan in beroep worden gekomen bes~leet llltegvan 

. t . .. . b" d ht 1 d bt regls ra nr. regis rar. refusal or dlrectlOn of the regIstrar under the last precedlllg IJ e rec age eel' e am enaar. 
section. (2) De rechtsgeleerde ambtenaar beslist, nil, verhoor van de 

(2) The law officer shall hear the applicant and the registrar, ~an.vrag~r en d~.registrateur, of en ond~r we!ke voorwaarden 
and shall decide whether and subject to what conditions, if mdlen dIe er zlJn de aanvrage en speClfikatle zullen worden 
any, the application and specification shall be accepted. aangenomen. 

20. (1) Wanneer, in het geval van een applikatie, die Weigering 

It.,fusal to 20 (1) If in an ap . ion acccompanied by a provisional vergezeld gaat van een voorlopige specifikatie en opgevolgd om .speci.fi-
accept • specification' and fol wed by a complete specification wordt door een volledi/?e specifikatie, de regi.~t~ateur bevindt, !:~::-n te 
speCificatIOn. the registrar finds. or (in case of a reference to him) of, de onderzoeker, mgev~l van ~en ~erw~Jzlllg naar hem, 

the examiner reports that the complete specification has rap~orteert, dat de . volledlge speclfik~tl~ n~et .vo~gens voor
not been prepared in the prescribed manner, or that the schnft ?pgemaakt IS,. of dat de ~ItvIlldmg met volg~ns 
invention is not described as prescribed, the registrar may voorschnft be~chreven .IS, k~n de. regIstrateur de .. aanne~mg 
refuse to accept the complete specification until it has been van de volledIge speClfikatIe welgeren totdat ZIJ te . zlJnen 
amended to his satisfaction. genoegen verbeter~ IS. 

(2) Wanneer, III het geval van zulk een aanvrage, de 
(2) If, in such an application, the registrar finds or the registrateur bevindt of de onderzoeker rapporteert dat de uit

examiner reports that the invention particularly described in vinding, die in biezonderheden in de volledige specifikatie 
the complete specification is not substantially the same as that beschreven is, niet in hoofdzaak dezelfde is als de uitvinding 
described in the provisional specification the registrar may- beschreven in de voorlopige specifikatie kan de registrateur-
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(rt) refuse to acceptlthe~:complete specification until it has' 
been amended to his satisfaction; or 

(b) (with the consent of the applicant) cancel the pro
visional specification and direct that the application 
be treated as having been made on the date on which 
the complete specification was left, and thereupon the 
application shall have effect as if made on tha.t date. 

(a) 

(b) 

de aanneming van de volledige specifikatie weigeren) 
totdat zij te zijnen genoegen verbeterd is ; of r 

(met de toestemming va.n de aanvrager) de voorlopige 
specifikatie royer en en bevelen dat de aanvrage 
behandeld worde als ware zij gedaan op de datum 
waarop de volledige specifikatie neergelegd werd, als 
wanneer de aanvrage gevolg zal hebben als ware 
gedaan op die datum. 

(3) If, in such an application, the registrar finds or the (~) Wanneer, . in ,het geval van zulk een aanvrage, de 
examiner reports that the complete specification includes an reglst~ateur b?vmd~ of de ~n?er~oeker rappor~eert.' d',1t de 
invention not included in the provisional specification, the volledlg.e specl~katI~ een Ultvmd.mg omvat, dIe. met m de 
registrar may allow the original application to proceed so far voorloplge ~peclfikatle begrepen IS, kan de reglstrateur de 
as the invention included both in t'he provisional an,d in the oorspronkeh~e ~an~rage :oortgan~ Iaten hebbe~1 voor ~oveel , 
complete specification is concerned, and treat the claim for the aanga~t de Ult:mdl~g, dIe zowel. m de voorloplge als m de 
additional invention included in the complete specification asVOll?~lge spe~lfi~at~e begrepen I~, en de aa~spraak. op ~e 
an application for that invention made on the date at which addItIOnele Ultvmdmg begrepen ~n ?e. vo~ledIge speClfikatIe 
the complete specification was left. behandelen als een aanvrage om dIe Ultvmdmg, ged~an op de 

datum waarop de volledige specifikatie neergelegd werd. 

vii 

21. A refusal of the registrar to accept a complete specifica- 21. Van de weigering van de registrateur om een volledige Appel 
tion shall be subject to appeal to the law officer who shall specifikatie aan te nemen kan in beroep worden gekomen bij teg~D • 

. . 'd hid b d' d d WeIgerlDg, hear the apphcant and the regIstrar and may make an orderl e .rec tsge eer e am tenaar, Ie, n.a e aanvrag.er en e 
determining whether, and subject to what conditions, if any, reglstrateur te hebl;en. geh?ord, ?eshst of en. zo la,. ond~r 
the complete specification shall be accepted. welke voorwaarden, l1ldlen dIe er zlJn, de yolledlge speClfikatle 

zal worden aangenomen. 

22. Unless a complete specification is accepted within twelve 22. Zo een volledige specifikatie niet aangenomen is binl!en Venal van 
months from the date of application or such further time not twaalf maanden na de datum van de aanvrage of zodanige aanvra.ge. 
exceeding three months as may, on payment of the prescribed verdere tijd van ten hoogste drie maanden als de registrateur 
fee-; be allowed by the registrar then, save in the case of an tegen betaling van de voorgeschreven fooi, mocht toestaan, 
appeal having been lodged against the refusal to accept, the dan vervalt de aanvrage, hehalve in het geval waar tegen, de 
application shall lapse. weigering om aan te nemen, beroep is aangetekend. 

23. (1) When an application and specification have been 23. (1) \Vanneer een aanvrage en specifikatie aangenomen Kennisgev ng 
accepted the registrar shall give written notice of that fact to zijn, geeft de registrateur daarvall schriftelik kennis aan de en advertelen 
the applicant, and shall transmit one of the specifications to aanvrager en zendt een specifikatie aan de Prokureur-generaal ;:~g~ann<. 
the Attorney-General at Cape Town, Pietermaritzburg and te Kaapstad, Pietermaritzburg en Bloemfontein. -
Bloemfontein. .. (2) De aanneming van de volledige specifikatie moet op de 

(2) ?,he ?,cceptance of. the complete spe~:aficatlOn shall ~e voorgeschreven wijze bij advertentie bekend gemaakt worden. 
advertised .m the. p~escnbed ma~ner, ana. If the ac?ep.tance IS De applikatie vervalt indien de aanneming niet binnen de 
not adve~tlsed wlthm t~e prescnbed penod or ~lt~m suc~ voorgeschreven tijd geadverteerd wordt of binnen zodanige 
further tIme as the reglstrar may allow the apphcatlOn shall verdere tijd als de registrateur m06ht toestaan. 

lap
2s4e. 'rh 1" f .. 24. De aanvrage om een patent en de specifikatie en bij- Publieke 

• e app lCatIon or a patent and the specIficatIOns and bId t k' ( ..) 11 . h t k t inzage van 
d . ('f) d h . h } " , e lOren e e enlngen zo er zlJn zu en In e an oor van rawl1lgs 1 any connecte t erewlt s Ia11 be open to publIc d . t t . h t k t ' d P k I aanvragen. 
. sp t' n' tl ffi f tl . t d' th ffi f th e regIS ra eur en mean 001' van e ro ureur-generaa 
lAntt ec ,10 GIn leI °t Cce 0 T Ie regpl~ rtar an 'tlnb e 0 dceBol e te Kaapstad, Pietermaritzburg en Bloemfontein niet eerder ter ' 

orney- enera a ape own, Ie erman z urg an oem- . h t bl' k l' ddt f 
f t · °t th fi t d t' t f' - t f tl Inzage van e pu Ie open 19gen an na e eel'S e a -on em a1 er e rs a vel' lSemel) 0 the accep ,ance 0 Ie k d" b" d t t' 1 t d 11 d' 
complete specification, but not before. on 'fjlgk1nt& IJ a vcr en Ie van Ie aannemen van e '1"0 e 1ge 

SpeCl! a Ie. 
2~. (1) .After an ap~lication fo~ a patent has been accep~ed, 25. (1) Nadat een patent-aanvrage aangenomen is, Voorlopig,e 

the 1.nve~tlOn may, dunng the perIod between the date of ~the kan de uitvihding, gedurende de tijd tussen de datum van de beschermmg. 
appll:catIOn .and date, of. sealI~g the, patent, be used and aanvrage en de datum van zegeling van het patent, worden 
publIshed WIthout p;eJ1~dlCe to tne valIdIty o.f a~y ~aten,t to be gebruikt en openbaargemaakt zonder verkorting van de geldig-
granted on the ap~h.catIOn, and ~uch protectIOn IS, m thIS Act, heid vall enig op de aanvrage te verlenen patent. Zodanige 
referred to as prOVIsIonal protectIOn. bescherming wordt in deze Wet voorlopige bescherming 

genoemd. ' 
(~) After the acceptance of a c~mplete specification, and (2) N a de aanneming van een volledige specifikatie e·n tot 

unt~l t1~e date of s~almg the p~tent m resp~ct thereof, or the de datum van zegeling van een patent daarvoor of het 
e.xplfa~lc:n of the tlI~e for se~lIng, the apphcant ~hall l~ave the verloop van de termijn van zegeling, geniet de aanvrager 
lIke pnvlleges and rIghts as If a patent for the l1lVentlOn had gelijke voorrechten en rechten alsof een patent voor de uit
bee~ seal?d on the ~ate of the acceptance of the com~lete vinding gezegeld was op de datum waarop de volledige 
spe.clfi~atlOn: Provlde~ that a~ applIcant shall not be entItle? specifikatie aangenomen is: Met dien verstande dat een 
to ll1stltute any~rocee~ll1gs for mfrmgement un~ess and untIl aanvrager niet gerechtigd is een rechtsvordering in te stell en 
a patent for the ll1VentIOn has been granted to lum. wegens inbreuk tenzij en totdat een patent voor de uitvin

ding aan hem verleend is, 
26. Reports of examiners shall in no case 

(a) be published; or 
26. De rapporten van onderzoekers 1l10gen in geen geval Rapporten 

. van ond .. r-

(b) be open to inspection except by the applicant in the 
event of the report being adverse to him; or 

(c) be liable to be inspected or produced in any legal 
proceedings unless the court having power to order 
inspection or production certifies that such inspection 
or production is desirable in the interests of justice 
and ought to be allowed. 

(a) worden openbaar gemaakt; of zoekers 
(b) terinzage worden gegeven behalve aan de aanvrager bevoorrecht. 

in geval het rapport ongunstig voor hem is; of 
(I') tel' inzage of overlegging worden gegeven in rechts

gedingen, tenzij het hof dat bevoegd is de in-zage d 
overlegging te bevelen, certinceert dat de inzage d 
overlegging in het btlang van het recht wemelik is 
en toegestaan behoort te worden. 

D 
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(b) Opposition. (b) TTerzet. 

27. (1) Any person may, within two months after the last a:d- 27. (1) leder kan, binnen twee maanden nadat de aalllle- Ker:nis
vertisement of the acceptance of a complete specification or ming van een volledige specifikatie bij advertentie laatst gevmg van 

'th' , fl' h' 11' b k d kt' f b' d' d t"d 1 d verzet en van WI III sucn urt Ier tIme as t e regtstrar may a OW, gIve e en gemaa IS, 0 Innen zo amge ~er ere IJ" as e de gronden 
notice in the prescribed form at the patent office of registrateur mocht toestaan, ten patentkantore in de ervan. 
opposition to the grant of the patent on any of the voorgeschreven vorm kennis geven van verzet tegen de 
following grounds, but on no other: -- verlening van het patent, op een of meer van de volgende 

gronden, doch geen andere: 

(a) That the applicant has obtained the invention from 
the person giving such notice (hereinafter referred to 
as the objector), or from a person of whom the objector 
is the legal representative or assignee; 

(b) that the invention has been fraudulently obtained to 
~he prejudice of another's rights; 

(c) that the complete specification describes or claims an 
invention other than that described in the provisional 
specification, and that such other invention forms the 
subject of an application made by the objector in the 
interval between the leaving of the provisional 
specification and the leaving of the complete 
specificatiop; 

(d) that the invention is not novel, or is not capable of 
being patented in terms of the definition of invention 
in section six; 

(e) that the person represented as being the inventor 
is not such; 

(I) that the invention or the application of the same is 
contrary to law, public order or good morals; 

(a) dat de aanvrager de uitvinding verkregen heeft van 
de persoon die de kennisgeving doet (hieronder ge
noemd de tegenstander) of van een persooll wiens 
wettelike vertegenwoordiger of cessionaris de tegen
stander is; 

(b) dat de uitvinding door bedrog verkregen is ten nadele 
van de rechten van een ander ; 

(c) dat de volledige specifikatie een andere uitvinding 
beschrijft of opeist, dan de in de voorlopige specifi
katie beschrevene en dat zodanige Itndere nitvinding 
het onderwerp uitmaakt van een aanvrage door de 
tegenstander gedaan in de tussentijd van de neer
legging van de voorlopige specifikatie en de neer
legging van de volledige specifikatie ; 

(d) dat de uitvinding niet nieuw of niet patenteerbaar is 
volgens de omschrijving van "uitvinding" in artikel 
zes; 

(e) dat de persoon, die als de uitvinder opgegeven is, 
zulks niet is; 

(I) dat de uitvinding of de toepassing daarvan in strijd 
is met de wet, de openbare orde of de goede zeden; 

(g) dat de volledige specifikatie niet in voldoende mate de 
uitvinding openbaart of verklaart of de wijze waarop 
zij in werking gebracht wordt: 

(g) that the complete specification does not sufficiently .... .. 
disclose or explain the invention or the manner in (2) De kenmsgevmg moet m d~phkaat ZlJn en de gronden 
which it is to be performed., opgeven waarop de tegenstander zIJn verzet steunt, een adres 

van diening binnen de Unie vermelden en in de voor-
. .. . geschreven vorm opgesteld zijn. 

(2) The notIce shall be m duphcate, shall specIfy the grounds . 
re.lie~ on by ~he objector, shap state an ?,ddress for service (3) De kennisgeving moet tevens volledige biezonderheden 
witIlln the Umon and shall be III the prescrIbed form. bevatten van de gronden waarop de tegenstanderzijn verzet 

. . . steunt, en als een van die gronden is gemis aan nieuwheid, 
(3) The notlc~ sh;ll als~ specIfy. full par~ICulars of the dan moeten in geval van een beweerde vroegere gedrukte 

grounds ?n wluch ..,he objector rehe~ and, If one of those openbaarmaking, de biezonderheden van zodanige grond van 
grou~ds .IS want o~ novelty, the partlCulars of that ground verzet insluiten de titel, en zo mogelik de uitgave, plaats en 
of o~Ject.lOn ~hall, m the ?ase of a~ alleg~d prior pr~nted datum van openbaarmaking of kompilatie daarvan en tevens 
publIcatlOn, mclude t~le ~Itle and, I~ p.osslble, the edItion, zakelike verwijzingen naar de bladzijden daarvan. Buiten 
plac~ and date of I?ubhcatlOn or compIlatIOn thereof and shall verlof van het Hof wordt geen bewijs toegelaten tot staving 
also mcIude matenal reference to the pages thereof. Except van enige grond, waarvan geen biezonderheden alzo verstrekt 
by leave of the cou;t no evidence shall be admitted in proof zijn. 
of any ground, partIculars whereof are not so specified. 

28. Het tentoonstellen van een uitvinding op een inter- Reehten van 
Rights of 28. The exhibition of an invention at an international or nationale of nijverheidstentoonstelling, als zodanig gecertifi. uitvinderniet 
inventor not industrial exhibition certified as such by the Minister or the ceerd door de Minister, of het openbaarmaken van een verkobrt door 

. . ' b h'" d't . d' d d lk t t open aar-preJ~dlC~ 1:y publication of a description of the invention during the time esc. flJvmg van e u~ vm mg ge ur~n .e ~u een en oon- making. 
pubheahon. of any such exhibition, or the use of the invention for the stelhng, of het ge~rmken van de ultvI~~mg ten behoeve 

purposes olthe exhibition at the place where it is held, or the van de tent~onstelhng ter. pl.aat~e w~~r ZlJ gehouden wor~t, 
use of the invention during the time of the exhibition at of het gebrmken van de Ult':Illdmg tlJden~ de tentoonstelhng 
another place by someone not authorized thereto by the o:p ~en andere pl~ats .door lemand dIe met ~aartoe door ?e 
inventor, shall not prejudice the right of the inventor to u~tvmder gemachtlgd IS, verkor~ ~et . recht met van de Ult-
apply for or obtain a patent for his invention, or the validity vmder om een patent v.oor .de Ultvmdmg aan te ,:r~gen en te 
of any patent granted on the application: Provided that~ bekomen, noch de geldlgheld van een naar aanleIdmg van de 

aanvrage verleend patent: Met dien verstande dat-
(a) the exhibitor previous to exhibiting his Invention 

informs the registrar in the prescribed manner of his, 
intention so to do ; and I 

(b) the application for a patent is made within six monthsl 
from the opening of the exhibition. . 

(a) de tentoonsteller, v66rdat hij zijn uitvinding ten toon 
stelt, aan de registrateur op de voorgeschreven wijze 
zijn voornemen daartoe bekend maakt; en 

(b) de aanvrage om een patent binnen zes maanden na de 
opening van de tentoonstelling gedaan wordt. 
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29. A patel1t shall not be refused or held to be invalid by 29. Een patent wordt niet geweigerd of als ongeldig be- Vl'ueger .. 
reason only of the invention in respect of which the patent schouwd uit hoofde aIleen dat de uitvinding waarvoor het opek.ba.ar. 
is applied for or was granted, or any part thereof, having been patent aangevraagd of verleend is of enig deel daarvan, open- :::ak~gpatent 
published prior to the date of the application for the patent, baargemaakt was v66r de datum v<ln de patentaanvrage, mits niet <mgeldig 
if the applicant or patentee (as the case may be) proves that de applikant of patenthouder (onderscheidenlik) bewijst dat de enle~ertgeen 
the pUblication was made without his knowledge and consent, openbl,l.armaking geschiedde buiten zijn voorkennis en toestem- ~~~~e op om 
and that the matter published was derived or obtained from ming en dat de openbaargemaakte biezonderheden van hem weigeren. ' 
him, and, if he learnt of the publication before the date of his afkomstig of verhegen zijn, en, zo hij v66r de datum van zijn 
application for the patent, that he applied tor and obtained,patentaanvrage kennis kreeg van de openbaarmaking, dat hij 
protection for his invention with all reasonable diligence met aIle redelike naarstigheid bescherming voor zijn uitvinding 
after learning of the publication. aanvroeg en verkreeg, nadat hij van de openbaarmaking 

kennis kreeg. 

30. Every opposition to the grant of a patent shall be 30. Elk! verzet tegen de verlening van een patent wordt Geopponeer
heard and determined by a judge of the provincial division gehoord en beslist door een rechter van de provinciale de patent
which has jurisdiction at the place named in the application afdeling, welke bevoegd til op de plaats genoemd in de :-:r:t!gen 
as the applicant's address for service. If it be made to appear aanvraag, als het adres voor diening van de aanvrager. beslist door 
to him that the matter may be more conveniently or fitly Wordt aan hem aannemelik gemaakt dat de, zaak gemakkeliker rechter. 
heard and determined. in another division of the Supreme of gepaster door een andere afdeling van het Hooggerechtshof 
Court, such judge may order the matter to be removed to such gehoord en beIist kan worden dan kan zodanige rechter 
other division and thereupon a judge of such other division bevelen dat de zaak overgebracht worde naar zodanige andere 
shall hear and determine the matter. afdeling, zullende alsdan een rechter van zodanige andere 

afdeling de zaak horen en beslissen. 

31. The registrar of patents shall transmit a duplicate of 31. De registrateur van patenten moet aan de aanvrager Registrateur 
the notice of opposition to the applicant and shall forthwith een duplikaat van de kennisgeving van bezwaar toezenden en moot a.an 
transmit to the registrar of the court all doculllents relating moet onmiddellik aan de griffier van het hof aIle dokumenten ~:~lik;:; 
to the application and to the opposition thereto. betrekkelik de aanvrage en de daartegen gemaakte bezwaren kennisgeving 

zenden. ,van bezwaren 
endokumen
ten aan 
griffier 
zenden. 

3~. The registrar of th~ court shall give notice to the 32. De griffier van het bof moet aan de aanvrager Plichten van 
apphcant and to every obJ~cto~ of the place. wh~re and the en aan iedere tegenstander de plaats mededelen waar en de dag grimer van 
date 'and hour when the apphcatIOn and the obJectIons thereto en het uur waarop de aanvrage en de bezwaren zuIlen worden het hof. 
will be heard. gehoord. 

33. If an objector or the applican~ is residing. outside thE' 33. Wanneer een tegenstander of de aanvrager buiten de Zekerheid 
Union or has no; fixed property: therelll, the .aPI?hcant or an Unie woont of geen vaste goederen daarin bezit, kan de aan- voor kosten. 
objector may, pflor to the hearlllg of the obJectI?n or of the vrager of een tegenstander v66r ~ de behandeling van de 
application (a~ the case ~ay b~) apply t~ ~he Judge for an bezwaren of van de aanvr~ge onderscheidenlik, bij de 
order that secunty.to the satlsfactl~n of the Judge be lodged or rechter een order aanvragen dat door de tegenstander of 
given by the objector o~ apphcant <as .the case ~ay be) aanvrager onderscheidenlik 'ten genoegen van de rechter 
for the costs of the apphca:tIOn or obJ.ectl.on. UntI~ s~ch zekerheid gesteld worde voor de kosten van de aanvrage 
security has been lodged or gIven the ,obJectIOn or applIcatIOn of de bezwaren. Geen bezwaar of aanvrage wordt gehoord, 
shall not be heard. voordat zekerheid gesteld is. 

34. (1) At the time and place notified by the registrar 34. (1) Op de door de griffier van het hof bekend- Wijze van 
of the court the J"ttdge shall subJ'ect to the provisions of the gemaakte tijd en' 'plaats en behoudens de bepalingen bverlJ:oo.r t>n 

, . '. h h h d t'k I b ff d k h'd k t es 188mg last preceding sectIOn. as to secuflty fO.r c~sts, ear t evan et voorgaal1 ar I e etre en e ze er el voor os en, va.n aan-
applicant and any objectors to the apphcatIOn, and such hoort de rechter de aanvrager en tegenstanders tegen vragen en be
evidence as may be tendered by any of them and the de aanvrage, alsmede de door hen voorgebrachte getuigenis en zwaren door 
judge shall determine whether and in what form the beslist of en, zo ja, in welke vorm de aanvrage zal worden het hof. 
application shall be granted. toegestaan. 

(2) The application ~nd notice of. opposition, to.gether with (2) De aanvrage en de kennisgeving van verzet, alsmede 
the documents transmIt~ed there~Ith to the re~Istrar .of the alle aan de griffier van het hof medeingezonden dokumenten 
court shall be tr?ate~ III p:O?eedlll.gs under thIS sectI~n .as worden in procedures onder dit artikel behandeld alsof ze 

, if they were pleadmgs 1Il a CIVIl actIOn ?efore the provI.n~Ial pleidooien waren in een civiele zaak in de provincia Ie 
division and for th~ purpose. of hea~lllg and determmlllg afdeling. Voor het horen en beslissen van de zaak heeft 
the matter before It the Judge snaIl have all . such de rechter aIle rechten en bevoegdheden, die toekomen aan 
powers and )urisdiction~ ~s a~e .. possessed b!. a J?dge een rechter, alleenzittende tot het horen van civiele akties 
sitting alone 1Il the p:ovlIlcial ~IvlslOn to try Clvd actIOns, in de provinciale afdeling. De rechter .kan voorts de 
and may further call. m the aSSIstance ~f eXI?erts and other hulp van deskundigen en andere personen inroepen en be
persons and may decI~e w~at remuneratIOn (If. any) shall be palen welke vergoeding eventueel I}:an hen voor hun diensten 
paid to them for theIr aSSIstance by the applIcant or any door de applikant of een tegenstander betaald moet worden. 
objector. 

(3) Any judgment, decree, or order ma.de in proceedings (3) Te~en ee~ vonnis, dekre,et of order gegeven in proce~ures 
under this section shall be subject to appeal to tlwappellate,onder dit artikel, kan appel worden aangetekend blJ de 
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division in the same manner and on the same conditions as aafdeling van 1?,ypcI op dezel£de wijze en onder dezelfde 
judgment, decree or order of a judge in a civil action; but the voorwaarden als tegen een vonnis, dekreet of order van een 
provisions of the last preceding section as to security for costs rechter . in een civiele zaak. Ret bepaalde in het voorgaand 
shall m1ttatis mutandis apply in respect of the appeal. artikel ten aanzien van zekerheid voor kosten is echter mutatis 

(4) The Chief Justice and judges of the Supreme Court may mutandis van toepassing op zodanig appol. 
make rules concerning matters relating to practice and (4) De hoofdrechter en de rechters van het Hooggerechtshof 
procedure on opposition to the grant of a patent. • kunnen regels vaststellen ten aanzien van onderwerpen 

, . . betrefl'ende de praktijk en procedure in geval van verzet tegen 
, 35 • . As soon as It has been determlI;ed whether the apphca- verlening van een patent, , 

tlO~ shall be gran~ed or not, the reglstra,r of the court shall 35, Zodra beslist is of de aanvrage al dan niet toegestaan Mededeh,ng 
notlfy to the regIstrar of patents the Judgment, decree or zal worden deelt de griffier van het hof aan de re"istrateur v~n beshs-

d d th l ' t' ,. "SH'g aan 
or er rna e upon e app lOa lOn, van patenten het daarop gegeven vonnis, dekreet of order mede. legistrateur. 

,(c) Patent,~ and their Sealing, (c) Patenten en hun Zegeling, 

36. (1) If there is no opposition, or, in case of opposition, 36. (1) Vv'anneer geen verzet aangetekend is, of, wanneer FormuJieren 
if the final determination is in favour of the grant of a patent, het verzet finaal beslist is ten gunste van de verlening zegeling van 
a patent as nearly as possible in the form set out in the First van een patent wordt een patent, zo na mogelik, overeen- ~;a~ent en 
Schedule to this Act shall, on payment of the prescribed fee, komstig het formulier vervat in de Eerste Bijlage hier- z:g~J%;~L. 
be granted to the applicant, or, in the case of a joint applica- toe, tegen betaling van de voorgeschreven fooi, uitgereikt aan 
tion, to the applicants jointly, and the registrar shall cause de aanvrager, of in het geval van een gemeenschappelike 
the patent to be sealed with the seal of the patent office, aanvrage, aan de aanvragers gezamenlik, zullende de regis-

(2) A patent shall be sealed as soon as may be, and not trateur het patent doeu zegelen met het zegel van het patent
after the expiration of fifteen months from the date of kantoor, 
application; Provided that- (2) De zegeling van het patent geschiedt zo spoedig doenlik, 

,,' . doch niet na verloop van vijftien maanden na de datum van 
(a) w~ere t~e .regls~:ar ha~ allowed an ,exte~slOn of the de aanvrage; Met dien verstande-

tIme WlthIll w lCh a complete sp~ClficatlOn may be (a.) wanneer de registrateur een verlenging toegestaan 
left or accepted, a further extenSIOn of four months heeft van de termijn, binnen welke een volledige 
af~e~ the saId fifteen ~onths shall be allowed for the specifikatie kan worden neergelegd of aangenomen, 
sealIng of the patent, dan wordt een verdere termijn van vier ma'anden na 

(b) where the sealing is delayed by an appeal to the law verloop van bedoelde vijftien maanden toegestaan 
officer or by opposition to the gI ant of the patent, voor het zegelen van het patent; 
the patent may be sealed at such time as the registrar (u) wanneer de zegeling vertraagd wordt door een beroep 
may determine; 'op de rechtsgeleerde ambtenaar of door verzet tegel1 

de verlening van het patent, dan kan de zegeling 
(c) where the patent is to be granted to the legal represen- geschieden op een door de registrateur vast te stellen 

tative of an applicant who has died before the expira· tijd; 
tion of the time which would otherwise be allowed for (c) wanneer het patent verleend moet worden aan de 
sealing the patent, the patent may be sealed at any wettelike vertegenwoordiger van een aanv'rager, die 
time within twelve months aiter the date of his death; oyerleden is v66r afloop van de termijn die andel'S 

(d) where, in consequence of the neglect or failure of the 
applicant to pay any fee, a patent cannot be sealed 
within the period allowed by this section, that period 
may, on payment of the prescribed fee and on com
pliance with the prescribed conditions, be extended for 
such further time as may be prescribed, and this pro
vision shall, in such cases as may be prescribed and 
subject to the prescribed conditions, apply where the 
period allowed for the sealing of the patent has ex
pired before ,the commencement of this Act, 

voor de zegeling van het patent toegestaan zou zijn, 
dan kan het patent te eniger tijd binnen twaalf maan
den na de datum van zijn dood worden gezegeld; 

(d) wanneer, tengevolge vande nalatigheid ofhet verzuim 
van de- aanvrager om de fooien te betalen, een patent 
niet gezegeld kan worden binnen de termijn bij dit 
artikel toegestaan, dan kan, tegen betalingvan de voor
geschreven fooi en na voldoening aan de voorgeschreyen 
voorwaarden, die termijn worden verlengd voor zo
danige tijd als voorgeschreven mocht zijn, zullende 
deze bepaling in zodanige gevallen als voorgeschreven 
mochten ziju en onder de voorgeschreven voorwaarden, 

(3) Subject to the provisions of this Act, every patent shall van toe passing zijn waar de termijn toegestaan voor 
be dated and sealed as of the date of the application: Provided het zegelen van het patent v66r de invoering van 
that no proceedings shall be taken in respect of an infringe- d"" k' 

t 'tt d b f th bl' t' fIt f eze vVet verl:!tre en IS, 
men commi e e ore ' e pu lOa IOn 0 tIe accep ance 0 (3) Elk patent wordt, behoudens de bepalingen van.deze 
the complete specification, d k d Wet, gezegeld en ge agte en met de datum van de aanvrage; 

37 A ttl 11 b t d f 't' I b t Met dien verstande dat geen procedure zaI mogen worden 
• pa en s ~a ,e gran e or, one mven Ion on y, . U .ingesteld wegens inbreuken begaan v66r de openbaarmaking 

the complete speCIficatIOn may contam more than one claIm; d· . d 11 d' 'fik t' 
d 't 1 II t b . t t f 't' van e aannemlng van e vo e 1ge speCl a'le, 

an ISla no e compe en or any person 111 an ac IOn ,or 37 E t t k 1 It" 't' d' d P t t k 
th d ' t t k b' t' t h' , en pa en an seCl s voor een UI Vln lng wor en aen an 

o er procee mgs 0 a e any 0 Jec IOn 0 a patent on t e t t d h d II d' 'fik t' k d niet voor 
ground that it comprises more than one invention. ,~eges aan, kOC b e

tt 
vo eIlge speClkt,a Ie f an dmeer an meer dan Min 

een aanspraa eva en, n een a Ie 0 an ere pro- uitvinding 
" , , cedure kan tegen het patent niet worden opgekomen op verIeend 

38. (1) Tl;e term hmlted ~n every: patent fO,r the duratlOn grond dat het meer dan een uitvinding behelst, worden. 
thereof, shall, sa.ve as otherWlse prOVIded by thIS Act, ?e four, 38. (1) De duur van een patent wordt behoudens de uit- Duur van 
teen years from ItS date, zonderingen in deze Wet voorzien, vastgesteId op veertien patent, 

(2) E t t h 11 'f h t t f 'I . h jaren vanaf de datum vall het patent, 
. ,very pa e~ ~ a cease 1 ~ e pa ,en e~ al s t? pay t e (2) Elk patent vervalt wanneer de patenthouder de voor-

plescn~ed ofees wlthm the. f:esc.nbed tImes. PrOVIded that geschreven fooi niet binnen de voorgeschreven termijnen 
the ,reglstr",r, lupon .t~le appJlcatlOn of the .patentee, shall, OI~ betaalt: Met dien verstande echter dat de registrateur, op ver
receIpt of SUCtf addltlonal fee, l~ot exceedmg ten pou~ds, ~s zoek van de patenthouder en na ontvangst van zodanige verdere 
may be pre~cnbed, enlarge the tIme to an extent s~eclfied III som van ten hoogste tien pond als voorgeschreven mocht zijn, de 
an applIcatIOn made for the purpose, not exceedlllg three termijn kan verlengen met de termijn in een daartoe strekkende 
months l'k t' , t t b d d' d . app 1 a Ie opgegeven, me e ovengaan e ne maan en, 

(3) If any proceeding is taken in respect of any infringe- (3) In een proced,:re wegen~ in~re~k. op het patent, 
ment of the patent, committed after the failure to pay any fee begaan na h,~t verZUlm om ,e~,lge fOOl bl~nen de voorge
within the prescribed time, and before any enlargement schreven termlJn te betalen en VOOI een verlengl~g daarvan, kan 
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thereof, the court may, if it thinks fit, refuse to award allY het hof; zulks voegzaan: oo.rdelende, weige~~n enige schade-
'damages in respect of such infringement, vergoedmg wegens zodamge mbreuk toe te wIJzen, 

lJl'fferences h II b I Id b' I'd th d 39, Een patent wordt niet geacht ongeldig te zijn op grond Verschil 39. A patent s a not e Ie to e mva I on e groun d d 11 d' 'fik t' d f d 't 'd' tussAn voor- ' b t hit 'fi t' l' f tl d'ff t at e vo e 1ge specI ale een ver ere 0 an ere Ul vln mg I " ~ ween pro- that t e comp e e specI ca Ion c alms a ur ler or I eren 'd d' d l' 'fik t' d' d' oplge en 
visional and invention from that contained in the provisional specification, opelst ,an e ,~~ e, vo~r ?pIge specI a I~ ,ge~oem e, m, l~n voll~dige , 
complete 'f th' t' tl ' l' d f 't ' t co ta' ed de daarm opgeelsie Ultvmdlllg, voorzover ZIJ nlet vervat IS In spemfikatle specifications 1 e Inven IOn Iereln c a,lme ,so ar as I IS no n ,In d l' 'fik t" ddt 'd' maakt patent 
not to invali- in the provisional specification, was novel at the date when the ~ voor oPdlge sIP 1 edc~ ale, 'finkleUt'':'' was

d 
op e a um

d 
var;t l~ dle- niet onO'e}-

date patent. 1 t 'fi t' t . d tl r t a the mng van e vo e 1ge speci a Ie en e aanvrager e UI Vlll er dig " 
~omp te 

e :[eCI ~a 10~hwas I?u m, a~ lIe app lCt:~'V: o~ the daarvan was, of de cessionaris of wettelike vertegenwoordiger ' 
~nventor er,eo, or e aS~lgnee orf ega retpr~setnreslt 'n t'he van de 'uitvinder, cessionaris, of cessionaris van een aandeel in 
Inven or, assIgnee, or assIgnee 0 a par In e 1 d't ' d' ' 
~nvention, e Ul'Vlll mg, ' 

, . 40. (1) Wanneer dezelfde aanvrager twee of meer, voor- Voor , 
Single patent 40. (1) Where the same apphcant has put m two or more lopige specifikaties ingediend heeft voor verwante uitvindingen v~rw.ante Ult-

b ,. 1 'fi t' f' t' h' h t vllldmgen may e proVlswna specl ca IOns or mven Ions w l~ are cogna e, or of wanneer de een een wijziging is van de andere kan een enkel 
~;~~~ for modification~ ;me of the o~her, and has obtamed ther~by cor;- en daardoor gelijktijdige voorlopige bescherming voor ze ver- patent ver
inventions, curre~lt. prOVIsIOnal protectIOn for the. same ~nd the regIstrar IS kregen heeft, dan kan de registrateur, indien hij van oordeelleend worden, 

of op~mon th~t the, whol~ of those mventwns are. such as !Ojs dat zodanige uitvindingen tezamen slechts een enkele uit
constItute a smgle mventwn, and may prop~rly ~e I~cluded ,111 vinding uitmaken en gevoeglik in een patent opgenomen 
the patent, he may accept ?ne ,complete speclficatl~n 1Il respect kunnen worden, een volledige speeifikatie ten aanzien van de 
of the whole of such a,pphcatwns, and grant a smgle patent gezamenlike aanvragen aannemen en een enkel patent deswege 

Patents not 
invalidated 
by certain 
circum. 
StrulC6S. 

Effect of a 
patent, 

thereon. verlenen, 
(2~ S~ch paten~ shall ?ear, the date ?f. the earliest of such I (2) Zodanig patent draagt de datum van de vroegste van 

apphcatwns, but m conslder~ll.g the val~dlty of the sam~, and1die aanvragen, doch ter beoordeling van de geldigheid daarvan' 
for the purpose of the provlSlons of thIS Chapter relatlllg to en ten behoeve van de bepalingen van dit Hoofdstuk betrekkelik 
oppositions to the ,grant of pat.ents, tl~e. court sh?,ll ~avelverzet tegen de verlening van eell patent, slaat het hof 
rega~d to the respective dates of t.he prov~swnal speClfi~atlOns acht op de respektieve datums van de voorlopige sperifikaties 
relatmg to the several matters claImed or mcluded-therem. Ibetreffende de onderscheidene onderwerpen daarin opgeeist 

:of opgenomen, 

41 (1) A Patent granted to the inventor or his 41. (1) Een patent verleend aan de uitvillder of aan zijn Patenten, 
• " ' . f tt l'k rt d' dt' t worden nIet assignee or legal representative, shall not be invalidated by anlcesswnans 0 we e 1 e ve egenwoor 1ger, wor n:e -:an ongeldig 

a pplication in fraud of him, or by provisional protection ob- on waar~e door ~~n aanvrage strekkende tot bednegehke onder z~ere 
tained thereon, or by any use or publication of the inventioniver~ortmg van .zlJn rechten of door, daarop verkregen v0.or- ~~s:~ndlg-
subsequent to that fraudulent application during the period OfllOPlge h~sc!ler~mg of door het ge?rUl~ of de openbaarmakmg . 
provisional protection. van de Ultvllldmg na bedoelde bednegehke aanvrage gedurende 

,de tijd van voorlopige bescherming. 
(2) The grant of a patent or similar exclusive privilege fori' (2) De verlening in een land buiten de Unie 

an invention to the inventor or his assignee or legalihetzij een Britse bezitting al dan niet van een patent of 
representative in a country outside the Union, whetherlsoortgelijk uitsluitend voorrecht voor een uitvinding aan 
a British possession or not, shall not be a bar to the Ide uitvinder of, aan zijn cessionaris of wettelike 
grant of a patent for the same invention or any part thereof inlvertegenwoordiger, belet niet de verlening in de Vnie 
the Union to the same person: Provided that the application'van een patent voor dezelfde uitvinding of enig deel 
for the grant of an Union pat.ent shall be made within twelveidaarvan aan dezelfde persoon: Met dien verstande 
months of the date of the lodging of the application for:dat de aanvrage om verlening van een Unie-patent gedaan 
such foreign patent or similar exclusive privilege, ,worde binnen twaalf maanden na de datum van indiening van 

(3) The publication in print in the Union or anyilde aanvra~e o~ v,erlening van zodanig buitenlands patent 
other country, or the use in the Union during the period of soortgeh]k UltslUlten.d voorrecht, , " 
referred to in the preceding sub-section, of the invention shall (3) De openbaarmakm/? d~or de dr~k m de UIlle of 1Il ~~t 
not invalidate the patent which may be granted for the inven_lbUltenlalld, of het gebrUlk 1Il de UIlle gedurende de termIJn 
tion in the Union. . ,hedoeld in het voorgaand sub-artikel, van de uitvinding maakt 

!het patent niet ongeldig, dat voor de uitvinding in de Unie 

4 h ff f . h I b - . h verleend mocht zijn. 2. Tee ect 0 a patent s al e to grant to t e patentee, 'I' , . 

b' t t tl . , f tl' A t d th d' t' f th 42. Een patent geeft aan de houder daarvan de volle macht, Werktr g van 
su tJe~ t nle provlsl~ns o .. tlS 

c ~n the ~~n Iblon~.o lthet uitsluitend voorrecht en de bevoegdheid om, met inacht- een patent, 
p~ en, u pow~r, so e pnv~ ege an au on y, y Imse ',neming van het bepaalde bij deze Wet en de voorwaarden van 
hIS agents, and hcencees durmgthe term of the patent to make;i h t t t d 't' d' 1 t" 1£ d .. t 
use, exercise and vend the invention within the Union in such! de pal' en t', I e Udl vIn

t
, ~dng, Ide zldJ ze, oOhr tZIJn tagetnb~n en 

t h ' t th t h h 11 h d" oor !Cen Ie IOU era 1J ens e uur van e pa en muen manner as 0 1m seems mee ,so a e s a ave an eu]oY'd U' d'" I h" d' dt t d' 
tl 1 1 fit d d t 'b f t'h' l e nle op zo all1ge wIJze a s IJ goe Vin , e vervaar 1gen, Ie WIO e pro an a van age accrumg yreason 0 ' elllven- t b 'k 't t f t k '11 d h" h t 
tion during the term of the patent. e ge rUl en, Ul e oe ~.nen en e vel' open, zu en e l~ e 

genoe hebben van aIle, tlJdens de duur van het patent, Ult de 
Patent, 43. Every patent when sealed shall have effect throughout uitvinding voortvloe~ende winsten en v~~rdelen., . . 
iE:~;hout the Union, unless any Province be excepted therefrom, in 4,3. Ied~~ pa~ent IS, r;a /?6zegeld te zlJn, geldig l~ d~ ganse fna~nta~~dlg 
Unio!!, which case it shall not apply to such excepted Province. :Ume, tenzlJ emge, pro,,:mcle daarva,n UItge~on~er~ IS, 1Il welk ,g 
A' t "geval het patent zlch Illet tot Zod,!tUlge prOVll1CIe Ultstrekt. Ume. 
~lgnmen 44. The rIghts granted to a patentee by a patent are 44 De rechten uit krachte van een patent aan de patent Cessie en 

d~volution of capable of assignment and of devolution by operation of law, Ihoud~r verleend zijn vatbaar VOOI' cessie en voor overgang uit overgang van 
patents. .krachte van de wet, patentrecht. 
Transfer of 45. A patentee may, in the prescribed manner, assign I 45. Een patenthouder kan zijIl patent geheel of gedeeltelik Overdracht 
patent, his patent to any other person, either wholly or in part"and op de voorgeschreven wijze aan een ander cederen. Hij kan van patent. 

he may similarly assign it for any place in or for any part het op gelijke wijze voor enige plaats in of voor enigdeel van 
of the Union as effectually as if the patent had been granted de Unie cederen, met hetzelfde gevolg, alsof het patent uit-
only for such place in or such part of the Union, But no sluitend verleend was voor zodanige plaa,ts in of zodauig deel 
such assignment shall be of any force or effect unlesfl registered:van de Unie, Zodanige cessie is echter niet van kracht, 
at the patent office·tenzij ze ten patentkantore geregistreerd is. 

. , . , " 46. Wanneer een patent verloren geraakt of vernietigd is of Uitreiking Issue of 46. If a patent IS lost or destroyed or ItS non-productIOn l~ d . t t' d t d' t t 'van dupli-
duplica~ accounted for to the satisfaction of the registrar, he may at e knrIe . vder onldn

t
g kaarvaln tent genoegden v

t 
an ~ reglts .. rda eur kaat patent 

pat(lnt In , d r h f ,ver aar wor, an aa s genoem e e emger IJ een ingeval van 
case of l?l's or any tIme cause a up ,lCate t ereo' to be sealed and Issued duplikaat daarvan doen zegelen en uitreiken op zulke verlies of 
destructIOn on such t~rms and subJect to the payment of such fees as may voorwaarden en tegen betaling van zulke fooien als voor- vernietiging 
of patent, be prescnbed, geschrevell mochten zijn, van patent. 
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(d) Amendment of Specification. (d) Verbetering van Specifikatie. 

. 47 (1) Een aanvrager of een patenthouder kan bij ver- Wijze waar-Man~~r of 47. (1) An applicant or a patentee may by request l~ zoek:chrift af eO'even in het patentkantoor verlof vragen om op wijziging 
=~d~!nt writ~ng l.eft ~t the. patent .office see~ leave to amend 1111! zi'n specifikati~, '" met inbegrip van bijbehorende tekeningen, :;:cifikatie 
of specificR' specl~cat~on, lllcludlll~ drawlllgs fOrmI:~lg part ~hereof, by way t; wijzigen bij wijze van prijsgeving, verbetering of toe- verkregen 
tions. B:nd of dlsclalmer: correctIOn or explanatlOn ~tatmg the n~ture hchtin onder vermelding van de aard van de wijziging en wordt en 
oon.dltlOns on of the amenament and the reasons for It. Where two or d gd d y UT er twee of meer person en tezamen voorwaarden 
which the .. I . 'tl d t th b fit f t t e gron en aan oor. vv anne waaronder 
same may be more persons are JOlllt y entl e 0 e ene 0 a pa en O'erechtigd zijn tot het genot van een patent, moet het verzoek die . 
allowed. the reques~ shall be. made by those persons or by some or one ~orden gedaan door allen gezamenlik of door ee~ of meer van toegestaan 

of them wIth the wntten consent of the others. hen met de schriftelike .toestemming van de ovengen. wordt. 
(2) The request and the nature of such proposed amend- (2) Het verzoek en de aard van de te maken verbetering 

ment shall be advertised in the prescribed form and manner, moet in de voorgeschreven vorm en wijze bij advertentie 
and, at. any time within th~ee m~nths from its first adver- worden bekendgemaakt. Een ieder kan .te eniger tijd binnen 
tisem~~t, any person may gIve notIce, at the patent office, ofldrie maanden n. a de eer~~e bekend~.a~I~g, .aan het patent-
OpposItIOn to the amen~mer;t. . . . kantoor kennisgeven dat hlJ tegen de WIJZlg111g III verzet komt .. 

(3) Where such. ~otlce IS gIven, the r.egistrar shall gIve (3) De registrateur geeft va~ elk gedaan verzet kenms 
notice of the OpposItIOn to the person makmg the request and/ aan de verzoeker, en hoort en beshst de zaak behoudens beroep 
shall hear and decide the case, subject to an appeal to the op de rechtsgeleerde ambtenaar. 
law officer. (4) De rechtsgeleerde ambtenaar moet desverlangd de ver-

(4) The law officer shall, if requir~~, hear. the person zoeker horen en moet bepalen of en onder welke voorwaar-
making the request and the ~erson so glvmg nO~I?e, an? shall den, zo die er zijn, de wijziging toegestaan .~al worden. . 
determine whether and subject to what condItIOns, If any, (5) Is geen verzet aangetekend of verschIJnt de pers?on met, 
the amendment ought to be allowed. die alzo verzet aangetekend heeft, dan beshst de registrateur 

(5) When no notice of opposition is ~iven, or the person. so of en onder welke voorwaarden, indien die er zijn, de wijzi-
giving notice d?es not appear, ~~e reg!strar shall determme ging toegestaan zal wo.rden. . ... 
whether and subject to what condltlOns, If any, the amendment (6) 'Veigert de reglstrateur de wIJzIgmg toe te staan, dan 
ought to be allowed.. . kan de verzoeker in beroep komen bij de rechtsgeleerde ambte-

(6) When leave to amend 'IS refused by the re~l~trar, the naar. . 
person making the request may appeal from the deCISIOn to the (7) De rechtsgeleerde ambtenaar moet desverlangd de ver. 
law officer. .. zoeker en de registrateur hore~ en bep~~e? .of en onder welke 

(7) The law officer shall, If !eqUlred, hear the person voorwaarden, indien die e1" zIJn, de wIJzlgmg toegestaan zal 
making the request and the ,.registrar, and m~~e an. order worden. . 
determining whether and subject to what condItIOns, If any, (8) Geen wijziging wordt toeg~~t~an, dIe ~e~ g~volge ~ou 
the amendment ought'to be allowed. hebben dat de specifikatie, als gewIJzIgd, ee? Ultvllld~ng operst, 

(8) K 0 amendment shall be. allowe~ that. would make. the die wezenlik meer omvat dan, of .weze~hk versc~~lt ~~nde 
specification, as amended: claIm. an InVentIOn sub~ta,ntl~lly uitvinding, opgeeist door de speclfikatle zoals ZlJ voor de 
larger than or substantIally. dIfferent from the mventlOn wijziging luidde. . .. 
claimed by the specification as It stood b~fore the ame~dment. (9) Verlof tot wijziging l~vert volledlg bewIJs oJ: .v~n het 

(9) Leave to amend shall be conclUSIve as to th~ rIghts of recht van de betrokken partIJ om de toegestan~. :VI.JzIgmg te 
the party to make the amendment allowed except m case of maken behalve in geval van bedrog; de WIJZIglllg wordt 
fraud· and the amendment shall in all courts and for all in aIle' hoven en voor aIle doeleinden geacht deel uit te maken 
purpo~es be deemed to form part of the specification. van de specifikatie. 

(10) The provis~ons of t~is ~ection shall not apply wh?n and (10) De bepalingen vaI~ dit artikel geIdell niet wanneer en 
so long as any actlOn f~r mfn.ngement, or any proceedmg for zo lang een aktie wegens mbreuk op een pa~er:t of een proce-
revocation of a patent, IS pendmg. dure tot illtrekking van 0011 patent aanhangig IS. 

. .. . 48, (1) III eell aktie wegens inbreuk op een patent of in een Bevoegdheid 
Jurisdiction 48. (~) In any actIOn ~or mfrmgement of a patent and I~ a procedure tot intrekking van een patent kan het hoi bij order ~:n !~';J:e 
of court to proceedmg for t~e revoc~tlOn of a patent the court may, by or. er de atenthouder toestaan om, onder zulke voorwaarden betref· we~ens in. 
allow ~en~: allow the patentee, subject to sucl~ terms as to costs,. adve~tIse- fen~e de kosten advertentie of anderszins als het hof mocht op- breuk 
~:~o~ iE~~ ment or otherwise. as t~e court ma;: Impose, to amend hIS speClfica-' leggen, zijn specifikatie bij wijze van prijsgeving te wijzigen : Met wij~ging:an 
ac~ion for in· tion by way of dIsclaImer: PrOVIded th~t no .amendment shall dien verstande dat geen wijziging abo toegestaan zal worden, die ~:c~~ks~~:n. 
frmgement. be ~o allo.wed t~at V\"Ould m~ke th~ speClficatlOn, as ~mend~d, ten gevolge zou hebben dat de specifikatie zoals gewijzigd een 

All v{ rtise· 
ment of 
amendment 
of specifica. 
tion. 

Mode of ob· 
taining 
extension of 
patent. 

claIm an IllventlOn substantIally dIfferent from the mventIOn 't' d' . t elke wezsnlik verschilt van de uitvinding 
. db th 'il t' 't at d b f dent and Ul VIll mg opels , w , 

clanne y ~ Sp~Cl lea IOn as 1 00 e. ore amen m ; 0 eeist door de specifikatie, zoals zij v66r de wijziging . 
wh~re an apphcatl~n f?r such an or~er IS made to. the court IJi~de. 'Vanneer applikatie voor zulk een order bij het hof 
notIce ?f the applIcatIOn sh .... ll be gIven to the regIstrar, and emaakt wordt, moet van de applikatie kennis worden ge
the regIstrar shall have the nght to appear and be heard. ~even aan de registrateur die het recht heeft om te verschijnen 

(2) 'Vhere an amendment of .11, specification by way of en gehoord te worden. . . .. .. 
disclaimer, correction or expla~atlO~ has bee,?, al~owed under (2) Wanneer de wijzi15ing van .een. sp~clfikatl~ bIJ wIJze 
this Act, no dall!ages s.hall be gIven m ~ny ~ctIOn III resp.ect of van prijsgeving, verbetermg of toehch~mg mgevolge deze Wet 
the use of the mventIOll before the ~lsclaimer, corr~ctlOn. or toegestaan is, kan geen schade,:"er~oe~mg :v.?rden to~gew~zen 
expl,anation, unless ~he p~t~ntee es~abhshes to th~ satlsfact~on wegens het gebrui~ v.an de ~~tvmding Vaal' de prIJsgevmg, 
of tne court that hIS ongmal claIm was framed III good faIth verbetering of toehchtmg, tenzIJ de patenthouder ten genoegen 
and with reasonable skill and knowledge. van het hof bewijst, dat zijn oorspronkelike eis opgemaakt was 

49. Every amendment of a specification 
in manner directed by the registrar. 

te goeder trouw en met redelike bedrevenheid en kennis van 
shall be advertised zaken. . . . 

49. Elke WIJZIgmg van een speClfikatJe moet bij adver- Adver~~~tie 
tentie worden bekendgemaakt op de wijze door de registra- v~n W1lZI· 

gmg van 
teur te bepalen. specifikatie. 

(e) BJ.,tens'ion of Patents. (e) Verlenging "£Ian Patenten. 

50. (1) A patentee may, aiter advertising in manner direc- 50. (1) Een patenthouder kan, na ;,an z~j.n voornemen daar· ~~~ v::!en. 
ted by rule or order of the court his intention so to do, toe kenms te hebben gegeven op de wIJze blJ regel of .. order van pa~.enttever. 
present a petition to the court that his patent may be het hof voorgeschreven, het hof verzoeken om ZlJn patent knlgen. 
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extended for a further term, but such petition must be pre-1voor een verder tijdperk te verlengen. Dit verzoekschrift 
sented at least six months before the time limited for the.moet ten minste zes maanden v66r het verstrijken van de 
expiration of the patent. geldigheidstermijn van het patent worden ingedielld. 

(2) Any person may give written notice to the registrar of i ~2) Een ieder kan, bij schrifteli~e ~enllisgeving aall de 
the court objecting to the extension gnffier van het hof, tegen de verlengmg III verzet komen. 

, : : . . (3) Ret hof kan het verzoekschrift en de verzoeker, alsmede 

xiii 

(3) The court may.hear the petI.tIOn and. th~ petItIOner a~d de persoon die verzet aangetekend heeft, horen. De registra
any person who has given such ~otlCe of obJectIOn. The regIs- teur van patenten is eveneens gerechtigd te verschijnen en 
trar of patents shall also be entItled to appear and be heard. gehoord te worden. 

Gr~undB °dn 51. (1) The court shall, in considering its decision, have 51 (1) Ret hof moet biJ' het opmaken van ziJ'n beslissing acht Gronden 
whJch an d t th t d . t f tl' t' . I' • ., , period for regal' ~ e na ure an men S 0 Ie mven Ion m re atlOn to slaan op de aard eft de verdienste van de uitvinding ten op- ",!?-arop en 
~hich exten- the pubhc ~nd to the profits made by the patentee a,s such and zichte van het publiek en op de winst door de patenthouder ti]d wa~rvoor 
SiOn may be to all the CIrcumstances of the case. als zodanig behaald en op alle omstandigheden van de zaak. ~~~e!~~d!n 
gra.nt.ed. (2) The court, if it is of opinion that the patentee has been (2) Ret hof kan, wanneer het van oordeal is dat de patent- toegestasD. 

inadequately remunerated by his patent, may order the houder geen genoegzame voordelen uit zijn patentgetrokken 
extension of the term of the patent for a further term heeft, de verlenging van de termijn van het patent bevelen 
not exceeding seven, or in exceptional cases, fourteen voor een verdere tijd van ten hoogste zeven, of in buiten
years, or order the grant of a new patent for the term therein gewone gevallen, veertien jaren, of de verlening bevelen 
mentioned, and containing any restrictions, conditions and van een nieuw patent voor de daarin vermelde termijn en 

Mode of ob
taining· 
patent of 
addition and 
duration 
thereof. 

Applic\\tion 
for restora
tion of 
pat~nt. 

provisions that the court may think fit. bevattende zodanige beperkingen, voorwaanlen en bepalingen 
(f) Patents of Addition. als het hof voegzaam acht. . . 

52. (1) Where a patent for an invention has been applied (I) Patent en t'001' Toelloegsels. 
for or granted, and the applicant or the patentee, as the case 52. (1) W ~nneer een patent voor sen uitvinding aangevraagd Hoe patent 
may be, applies for a further patent in respect of any of verleend IS en de aanvrager of de patenthouder onder- voor toe
improvement in or modification of the invention, he may, if scl~eidenlik aa~zoek d~~t. o~ een verder: p~te~t ten aanz~~n van ;:~~ij~e~ 
he thinks fit, in his application for the further patent, request emg~ verbete~Illg .. of wIJzlgmg van de UltVIlldIllg, kan hI), des- en dnur 
that the term limited in that patent for the duration verklezende.' Ill.zI]n aa~.vrage om een verdeI' patent, ~.erzoeke.n daarvan. 
thereof be the same as that of the original patent or so much dat de geldigheldste;mlJn van dat patent dezelfde ~IJ als ~~e 
of that term as is unexpired. van het oorspronkehk. patent of zoveel van zodamge termlJn 

(2) nTh I' t' t . . h t . d .ala nog onverstreken IS. ' vv ere an app lCa IOn con alnlng suc a reques IS mae, (2) ,U d d' k b t k 
t t (I . ft f d t t t f dd't' ) IV anneere aanvrage zo anlg verzoe eva, an een 

~ pa en t dI~reIlla h~~ re erre f 0 as.~ pa en 0 a 1 Ion may patent (hierlla genoemd een patent van toevoegsel), worden 
e gran e or suc e~~ as a OJ'esaI.. . . verleend voor zodanige termijn als voormeld. 
(3) A patent of .a~dltlO? shall. remam I? fo;ce so long as the (3) Een patent van toevoegsel blijft in stand zolang het 

patent for ~he ongIllal lllventlOn rema~n~ III force, but no patent voor de oorspronkelike uitvinding van kracht blijft, 
longer, and III respect of a patent of addItion no fees shall be doch niet langer, en ten aanzien van een patent van toevoegsel 
payable for renewal. zijn geen vernieuwingsfooien verschuldigd. 

(4) The grant of a patent of addition shall be conclusive (4) De verlening van een patent van toevoegsel levert 
evidence that the invention is a proper subject for a patent of volle dig bewijs op, dat de uitvinding een geschikt onderwerp uit· 
addition, and the validity of the patent shall not be questioned maakt voor een patent van toevoegsel, zullende de geldigheid 
on the ground that the invention ought to have been the sub- van het patent niet mogen worden betwist op grond dat de 
ject of an independeuu patent. uitvinding het onderwerp had moeten zijn van een zelfstandig 

. patent. 
(g) Rcsto;'at-ion of Lapsed Patent. (g) If erstel van ve1'1Jallen Patenten. 

53. (1) '\There any patent has become void owing to the 53. (1) Wanneer een patent komt te vervallen ten gevolge Aanvrage 
failure of the patentee to pay any prescribed fee within the van het verzuim van de patenthouder om de voorgeschreven om be~te\ 
prescribed time, the patentee may apply to the registrar in fooi binnen de voorgeschreven tijd te voldoen, kan de patent- van pa en . 
the prescribed manner for an order for the restoration of the h0uder bij de registrateur op de voorgeschreven wijze 
patent. herstel van het patent verzoeken. 

(2) Every such application shall contain a statement of the (2) ZO,danig aanzoek moet een. verklar~ng inhouden van de 
circumstances which have led to the omission of the payment omstandIghe~en waarall:~ de. met-betalmg van de voorge-
of the prescribed fee schreven fOOl toe te schnJven IS. 
'.' . . (3) Wanneer uit de vel' klaring blijkt dat de betaling niet 

(3) If ~t appears from the statement that the OmISSIO? was opzettelik nagelaten was en dat het aanzoek niet onbehoorlik 
umn~entlOnal, and ~hat. no undue ~elay has occurred .Ill the vertraagd is, moet de registrateur op de voorgeschrevenwijze 
mak:ng ?f t~le apphcatIO?, the regIstrar sha~l ~dvertlse .the bij advertentie kennis geven van het aanzoek. Een ieder kan, 
apphcatlOn m the :preSCrIbed manner, and ~IthIll ~uch tIme binnen zodanige tijd als voorgeschreven mocht zijn, aan het 
as .m.ay be preSCrIbed, any person may gIVe notIce of op- patentkantoor kennis gevell van verzet. . 
pOSItIOn at the patent office.' . .. 

• 54. (1) Wanneer zodamge kenmsgevmg van verzet gedaan Verzet tegen 
Opposition to 54. (1) \Vhere such notice of opposition is given the registrar is, moet de registrateur dit aan de aallzoeker mededelen en aanzoek. 
applioation. shall inform the applicant thereof, and shall forthwithj onmiddellik de dokumenten betreffende de aanvrage en het 

transmit to the registrar of the court the documents relating!verzet aan de griffiier van het hof zenden. 
to the application and to the opposition thereto. . (2) Na verloop van de voorgeschreven tijd moet het hof 

(2) After the expiration of the prescribed period the courti de zaak horen' en behoudens appel naar de afdeling van 
shall hel1r the case, and (subject to an appeal to the appellate appel, een order verlenen tot herstel van het patent 
division) issue an order either restoring the patent or dis- of tot afwijzing van het aanzoek: Met dien verstande 
missing the application: Provided that in every order made dat in oelke, uit hoofde van dit artikel verleende order 
under this section, restoring a patent, such provisions as may tot herstel van een patent, zodanige bepalingen ala voorgeschre
be prescribed shall be· inserted for the protection of persons yen mochten zijn, zullen worden ingevoegd tel' besc1}erming 
who may have availed themselves of the subject-matter of the van personen, die· zich van het onderwerp van het patent 
patent after the patent had been duly announced and pub-.bediend hebben nadat het patent behoorlik. als vervallen 
lished as void. aangekondigd en bekendgemaakt is. 
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(3) The provIsIons of sections tll irty to thirty-five (:1) De bepalingen van art ike Is dct,tig tot en met vijf 
inclusive shall rnutatis rnutcmdis apply in respect of the en dert·ig zijn mutatis mutandis van toepassing op het ver
hearing and determination of opposed applications for the hoor ell de beslissing van een geopponeerd verzoek om herste-
restoration of a patent. van patenten. 

(h) Re1!Ocation 01 Patent, (11) lnt-rekking van Patenten. 

55. (1) Application for revocation of' a patent may be 55. (1) De intrekking v'an een patent kan bij verzoek- Gronden van 
made by petition to the court, upon anyone or more of the schrift aan het hof worden aangevraagd op een of meer verz?ek
grounds on which the grant of the patent might have been van de gronden, waarop tegen de verlening van bet patent in ~~f:~~i~~r 
opposed. verzet gekomen kon zijn. van patenten 

(2) Such petition may be presented bv the followin" (2) Zodanig verzoekschrift kan slechts door de volgende en wie 
.I 0, d' d' d' daarvoor aan-persons, and no other: peIsonen wor en lllge len , zoek kan 

(a) The Minister of Justice or any person authorized by «(I) De Minister van Justitie of zijn gevolmachtigde; doen, 
him; (b) ieder die beweert dat het patent verkregen is tel' 

(b) any person who alleges that the patent has been bedriegelike verkorting van zijn rechten of van de 
obtained in fraud of his rights or of the rights of rechten van iemand, aan of door wie hij zijn aan-
any person under or through whom he claims; spraak ontleent; 

(c) a,ny person who alleges that he, or any person under (c) ieder die beweert dat hij of iemand aan of door 
or through whom he claims, was the inventor wie hij zijn aanspraak ontleent, de uitvinder 
of any invention included in the claim of the was van een uitvinding begrepen in de aanspraak 
patentee; van de patenthouder; 

(d) any person who alleges that he or any person under (d) ieder die beweert dat hij of iemand aan of door wie 
or through whom he claims an interest in any hij aanspraak maakt op el1ig belal1g in een bedrijf, 
trade, business, or manufacture has publicly manu- bezigheid of industrie, v6ar de datum van het patent 
faetured, used or sold within the Union before the het een of ander dat de patenthouder als zijn uitvin-
date of the patent anything claimed by the patentee ding opeist, binnen de Unie openlik vervaardigd, 
as his invention, gebruikt of verkocht heeH, 

- Particulars 56. (1) The petitioner must deliver -with his petition par- 56, (1) De verzoeker moet met zijn verzoekschrift een Biezonder-
tOt~ct?omfPany ticulars of the objections on which he means to rely, and if one lijst van biezonderheden inleveren vl:>U de bezwaren, waarop hedenkmoeten 
pe 1 IOn or f h b' " f I h ' I " " k d kt . dId' b yerzoe om revocation. 0 suc 0 JectIOns IS want 0 nove ty e must state the tIme 11J zIJn verzoe en te gron en. seen van Ie ezwaren intrekking 

and place of the previous 'publication or user alleged by him, "gemis van nieuwheid," dan moet hij de tijd en plaats vergezellen, 
with the particulars required in sub-section (3) of section opgeven van de door hem beweerde vroegere openbaarmaking 
twenty-sellen, No evidence shall, except by leave of the court, of gebruik onder vermelding van de biezonderheden gevorderd 
be admitted in proof of any objection of which particulars in subartikel (:1) van art,ikel zeven en twintig. Zonder verI of 
are not so delivered. van het hof kan gt'en bewijs worden toegelaten tot staving 

van bezwaren, waarvan geen biezonderheden aIzo ingeleverd 

(2) Particulars delivered may be from time to time amended Zi
j
(I'2) D' I d b' d h d k t"d t t Cd 

b leave of the court, e mge ever e Iezon er e ~~, unnen van IJ 0 IJ 
Y met verlof van het hof worden gewIJzIgd. 

(:1) The defendant shall have the right to begin and give (3) D~ verwee~~er heeft het recht om te beginnen en bewijs 
evidence in support of his patent and if the petitioner produces tot ~~avI1!fil' van zIJn patent te I~ver~n, Wanneer de verzoeker 
evidence against the validity of the patent the defendant shall bewIJs bIJbrengt teg~;t de geldlgheld van het patent, zal de 
be allowed to bring rebutting evidence. verweerder tegenbewIJs mog~n leveren., , 

(4) Th t 'f 't thO k fit 11' th 'd f (4) Het hof kan desverklezende de dlensten mroepen van e cour may, 1 I In s ., ca In e al 0 an d k d' I b" h} d k , 11 rfi d t ' t 't' tl h ' f th een es un Ige om a s assessor IJ et wren van e zaa 
assessor specIa y qua II? 0 aSSls 1 ll1 Ie earmg 0 . e bijstand te verlenen, De beloning van de assessor 
case; and any remuneratIOll of such assessor fixed by the court. " . ' 
h II b . I d d' th t f' tl d b d It 'th door het hof vastgesteld zIJnde, wordt, begrepen ll1 de kosten 

s a e Inc u e III e cos so Ie case an may e ea Wl· d k k t b d I' h t h f I d I 
t tl d ' t' f th t t f h t van e zaa en an e1' eoor e mg van e 0 a s ee van a . Ie Iscre Ion 0 e cour as par· 0 suc cos s, d ' k t d bId Id zo amge os en wor en e Ian e , 

Grant of 57. Where a patent is revoked on the ground of fraud, or 57. \Vanneer een patentingetrokken is op grond van bedrog Verlening 
patent to where a patent fraudulently obtained has been surrendered of wanneer van een door bed1'og verkregen patent afstand van patent 
lnventor d k d I .• 1 1" f h d ' 1 t 1 ' t kk ' k d . t t aan werke-where patent an revo e , t.Ie regIstrar may, on tIe app IcatIOll 0 t e ge aa!l IS ekn Ie ze ve

d 
mge ~o, edn 18, ,~n e r~gIs ~a eur

f 
like uitvinder 

revoked on inventor, his assignee or legal representative, made ill op venoe van e Ultvm er, ZIJl1 ceSSIOnarIS 0 wanneer 
grounds of accorda,nce with the provisions of this Chapter, grant to him a wettelike vertegenwoordiger, gedaan overeenkomstig de voor- patent i~ge-
fraud, patent in lieu of and bearing the same date as the patent so schriften van dit Hoofdstuk, aan hem een patent verlenen tel' trokken lS 

revoked: Provided that no action shall be brought for any vervanging van, en ,van dezelfde datum als het ,:lzo ingetrok- ~e~~~~ 
infringement of the patent so granted committed before the ken patent: :Ylet dlen verstande dat geen akbe zal mogen 
actual date when such patent was granted', worden ingesteld wegens inbreuk op het alzo verleelld patent, 

Revocation 
of patent on 
au rrender by 
patentee, 

die begaan is vaal' de werkelike datum waarop zodanig 
patent vedeend is. 

58. (1) A patentee may at any time, by giving notice in the 58, (1) Een patenthouder kan te eniger tijd, door op de Jntrekking 
prescribed manner to the registrar, offer to surrender his patent, voorgeschreven wijze kennis te geven aan de registrateur, v~ ~aJent_ 
and the registrar In ay, if, after giving notice of the offer and a.an bieden van zijn patent afstand te doen. De registrateur ~:n adoo~ar 
hearing all parties who desire to be heard, he thinks fit, accept kan na het aanbod bekendgemaakt te hebben en na verhoor patenthouder 
the offer, and thereupon make an order for the revocation of van aIle partijen, die gehoord wensen te worden, desverkie- afstand, 
the patent. zende het aanbod aannemen en een order maken tot ge.laan 18. 

in trekking van het patent. 
(2) Wanneer een aktie wegens inbreuk op of een procedure 

(2) \Vhere an action for infringement or a. proceeding for tot intrekking van het patent in een hof aanhangig is, kan 
the revocation of the patent is pending in any court, the registrar de registrateu1' geen aanbod van afstand aannemen of een 
shall not accept the offer for the surrender, or make an order order tot intrekking maken, dan met verlaf van het hof of met 
for the revocation of the patent, except by leave of the court, de toest.emming van de bij de aktip of procedure betrokken 
or by consent of the parties to the action or proceeding, partijen, 
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(3) In the case of a patent granted under section eigllt" (3) In het geval van een pat~nt verleend uit krachte van 
the patentee may offer to surrender his patent to the artikel acht, kan de patenthouder afstand van zijn patent 
extent of its application to any particular Province other than aanbieden, voorzover het de geldigheid daarvan in een be
tllat in which the provincial patent was granted, and the paalde Provincie bett'eft, niet zijnde de Provincie waarin het 
registrar may in his discretion, after giving notice of the offer provinciaal patent verleend werd. De registrateur kan te 
and hearing all parties who desire to be heard, accept the zijner beoordeling zodanig aanbod aannemen, na kennis daar~ 
offer and shall thereupon endorse the patent accordingly. van te hebben gegeven en na ve.rhoor van aIle partijen, die 
The endorsement shall 'have the effect of excepting the par- gehoord wensen te worden, zullende hij het patent dien-
ticular Province aforesaid from the patent. overeenkomstig endosseren. Ret: endossement heeft ten 

. gevolge dat de betrakken Provincie voormeld van de werking 
(4) Any decision of the registrar under this section shall be van het patent uitgezonderd wordt. 

subject to appeal to the court. (4) Van de beslissing van de registrateur onder dit artikel 
kltn bij het hof in beroep worden gekomen. 

PART IV.-WORKING OF PATEN'rs AND COMPULSORY LICENCES. AFDELING IV.-GEERUIK VAN 'PATENTEN EN DWANG-

LICENTIES. 

59. (1) Any person . interested may after the expiration of 59. (1) Ieder belanghebbende kan, na afloop van twee Grond~n voor 
. ' . d I' h t t t b" d . t t· verlenmltvan two years ~rom the gr~ntlllg of the patent, present a petition Jaren na ~ v~r ~nlllg van e pa en, l,1 e reg.ls ra eur een verplichte 

to the r~gIstrar alleglllg that the reasonable requirements of verzoeks()hnf~ llldlenen, ,houdende dat aan de redehke ~eh,oef~ell ~ieentic~ of 
the pubhc with respect to a patented invention have not been van het pubhek ten opzlChte van een gepatenteerde UltVllldlllg llltrekklllg 

, t' ld d 't 'k' d vanp tent"n satisfied and praying for the grant of a compulsory licence or ~Ie I~ vo aan en v~agen. e, om Ul rel lllg van een wang- . 
in the alternative for the revocation of the patent. hcentle of anders om llltreklung van het patent, 

(2) De registrateur onderzoekt het verzoekschrift en wanneer 
(2) The registrar shall consider the petition and if the de partijen zich niet onderling kunnen ver~taan, moet de 

parties do not come to an a.rrangement between themselves the registrateur, zo hij bevirfdt dat de aanvrage prima facie 
registrar, if satisfied that a p1'ima facie case has been made gegl'ond is, het verzoekschrift naar het hof verwijzen of, zo 
out, shall refer the petition to the court, and, if the registrar de ltanvrage hem ongegrond voorkomt, het verzoekschrift 
is not so satisfied, he may dismiss the petition, afwijzen, " 

.' , ,(3) Waar zulk een verzoekschrift door de registrateur naar 
(3) Where a~y, such petItIOn 18 r~ferr~d by the regIstrar to het hof verwezen is en ten 5enoegen van het hof wordt bewezen, 

the court, and It IS p!oved to the satisfactI~n ~f the court that dat aan de redelike behoeften van het publiek ten opzichte van 
the reasonabl~ requ~rements of the pubh~ WIth reference to de gepatenteerde uitvinding niet voldaan is, dan kan ae patent
the patented mventIOn have not been satlsfi~d, the patentee houder bij dekreet of order worden bevolen om onder door 
may be ordered by rule or order to grant hcences on such het hof vast te stellen voorwaarden licenties uit te reiken. 
terms as the court thinks just or if the court is of opinion that Is eC~lter het hof van oordeel dat aan de .redelike behoeften 
the reasonable re9uirements of the public will not be sa~isfied van het publiek niet zal worden voldaan door de verlening 
by the grant of h~ences the court may order the ~evocatlOn of van l~centies, dan kan het de intrekking van het patent be
the patent: ProvId~d ~hat no order of revocatIOn shall bel vel en : Met dien verstande dat geen order tot intrekking van 
made befor~ the expIratIOn o~.threey:ears from the date of t~e:het patent zal worden verleend v66r afloop van drie jaren na 
patent ,or If the patentee glves satIsfactory reasons for hIS de datum van het patent of in geval de patenthouder zijn 
default. verzuim genoegzaam verklaart. 

(4) On'~.the hearing of any petition under this section the (~) Bij het ~~ren van een verzoe~schrif~ ingevolge d~~ 
patentee and any person claiming an interest in the patent, as artlkel., moeten de patenthouder en e~n le~er dIe e~n b~lang bIJ 
exclusive licensee or otherwise, . shall be made parties to the het patent .beweert te h.~bbe~, als Ultsl,ultende hcentlehouder 
proceedings and the registrar shall be entitled to appear and of anderszms, als partl~en m het gedmg betrokken worden, 
be heard. ' zullende de registrateur mogen verschijnen en worden 

gehoord. 
(5) For the purposes of this section, the reasonable rcquire- (5) Voor de doeleinden ,van dit artikel wordt het .er v~or 

inents of the public shall not be deemed to have been ~ehouden dat aan de redelike behoeften van het pubhek lllet 
satisfied- IS voldaan: 

(a) if, by reason of the default of the patentee to manu
facture to an adequate extent and supply on reason
able terms ~he patented article, or any parts thereof 
which are necessary for its efficient working, or to 
carryon the patented process to an adequate extent, 
or to grant licences on reasonable terms, any existing 
trade or industry or the establishment of any new' 
trade or industry in the Union is unfairly prejudiced, 
or the demand for the patented article or the article. 
produced by the patented process is not reasonably. 
mcl;~ . 

if any trade or industry in the Union is unfairly' 
prejudiced by the conditions attached by the' 

. patentee, before or after tlie .commencement of this 
Chapter, to purchase, hire, or use of the patented 
article, or to the using or working of the patented 
process. 

(a) wanneer, ten gevolge van het verzuim yan de patent
houder om het gepatenteerd artikel,bf onderdelen 
daarvan, welke voor de doeltreffende werking daarvan 
vereist zijn, in voldoende mate te vetvaardigen en 
op l'edelike termen te leveren, of om de gepatenteerde 
werkwijze in voldoende mate toe te pil:ssen, of om 
liccnties onder redelike voorwaarden te verlenen, een 
bestaand bedrijf of nijverheid of de vestiging van 
een nieuw bedrijf of nijverheid in de' .Unie op 
onbillike wijze gehinderd wordt, of aan de vraag naar 
het gepatenteerd artikel of ltet door ds gepa:tenteerde 
werkwijze voortgebracht artikel niet naar redelik-
heid voldaan word~ i of . 

(b) wanneer een bedrijf of niJverheid in de Unie 
op onbillike wijze belemmerd wordt door de voor
waarden, die door de patenthouder,hetzij v66r of na de 
invoering van dit Roofdstuk, verbonden zijn aan 
de koop, huur of het gebruik van het gepatenteerd 
artikel of aan het gebruiken of eksploiteren van de 
gepatenteerde werkwijze. 

(6) A~ order of the court directing t}le grant of any licence (6) Een order van het hof waarbij de uitreiking vaneen 
under thIS section shall, without prejudice to any other method licentie ingevolge dit artikel bevolen' wordt, heeft, onver
of enforcement, operate as if it were embodied in a deed minderd enige andere wijze van uitvoering, dezelfde werking 
granting a licence, and made between the parties to the als ware zij opgenomen in een door de gedingvoerendepartijen 
rroceedin~. opgemaakte a,kte l waarbij cen licentie verleendwordt. 

E 
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. b d' d" Verbiedende Invalidity of 60. (1) It <hall not be lawful in any contract made after 60. (1) Het IS ver 0 en m een na e mvoermg van ~n beper-
prohibitive or the commencement of this Chapter in relation to the sale dit Hoofdstuk gemaakte overeenkomst betrefi'ende de kende be
rest~()~ive .. or lease of, or lic'ence to use or work, Cl-ny article or proc~ss ver~oop of verh?,ring van een door een, pat~nt bescher~d palingen _ 
OOnntdi.!l°tsnS In protected by a patent to insert a condition the efi'ect of whlCh artlkel of werkwIJze of betrefi'ende een hcentle om zodamg lkn oVl'tereen 
00 .GC as . I f k' , b 'k f t k I' t oms n to patented will be- artlke 0 wer wIJze te ge rUl en 0 e e sp 01 eren, een betreffende 
processes and voorwaarde op te nemen, strekkende- gepat~n-
articles. (a) to prohibit or restrict; the purchaser, lessee, or licensee (a) om d: koper, h?urder of lice,ntiehouder het gebruik ~e :.~:::rk. 

from using any article or class ,)f articles, whether ver~eldenf' ~[ m het gebt~~1~ te ~eaerke~\ van ~mg ariikelen zijn 
atented or not or any patented process, supplied or artl e 0 asse van ar 1 e en, a an t;~e gepa en- nietig, 

. ~wned by any person other than the seller, lessor or teerd, of vhan eedn gepaten~eerde werkw~Jzte, F!"eldeverdd 
I, h' - door of be oren e aan enIg persoon, me zIJn e e Icensor or IS nomInees; or , . I f d' 

(0) to require the purchaser, lessee, or licensee to acquire 
from the seller, le!lsor, or licensor, or his nominees, 
any article or class of articles not protected by the 
patent; 

verkoper, verhuurder of hcentlever enel' 0 lens ge-
nomineerden; of I 

(b) om de koper, huurder of licentiehouder te verplichten 
om van de verkoper, verhuurder of licentieverlener 
of diens genomineerden, een niet door het patent 
beschermd artikel of klasse van artikelen te verkrijgen ; 

zullende eike zodanige voorwaarde nietig zijn als strekkende 
and any such condition shall be null and ,:oid, as be.ing in re- tot verkorting van de vrijheid van bedrijf en ala str~jdende 
straint of trade and contrary to public pohcy: PrOVIded that met het openbaar belang: Met dien verstande datdlt sub-
this sub-section shall not apply if- artikel niet van toepassing is wanneer-

(i) de verkoper, verhuurder of licentleverlener bewijst, 
(i) the seller, lessor, or licensor proves that at the time the dat het ten tijde van het aangaa~I va~ de overee~· 

contract was entered into the purchaser, lessee, or komst aan de koper, huurder of hcentlehouder VrIJ-
licensee had the option of purchasing the article or stond om het artikel te kopen of een ~uur of een 
obtaining a lease or licence on reasonable terms, with- licenti~ op redelike voorwaarden en VrIJ van voor-
out such conditions as aforesaid; and meide voorwaarden te verkrijgen; en 

(ii) the contract en~itles the purchaser, lessee, or licensee 
. to relieve himself of his liability to observe any SUell 

condition on giving the other party three months' 
notice in writing and on payment in compensation 
for such relief in the case of a purchase of such sum, 
or in the case of a lease or licence of such rent or 
royalty for the residue of the term of the contract as 
may be fixed by an arbitrator appointed by the 
Minister. 

(ii) de koper, huurder of licentiehouder ingevolge ~e over
eenkomst gerechtigd is zich van de verplichtmg tot 
nakoming van zulk een voorwaarde te bevrijden door 
aan de andere partij drie maanden van te voren 
schriftelik kennis te geven en tegen betaling van een 
schadevergoeding voor die bevrijding, en weI, in het 
geval van koop, van zodanige som,_ of in het geval van 
huur of van een licentie, v"an zodanige rente of 
royalty voor de rest van de termijn van de overeen
komst als door een door de Minister aangestelde 
scheidsrechter bepaald mocht worden. . 

. . (2) ledere overeenkomst betrefi'ende de verhuring, of de 
(2) Any contract relatI~g to the lease of or hcence to use or licentie tot het gebruiken of eksploiteren, van een gepatenteerd 

work any patented artIcle or patented proces~, whether artikel of gepatenteerde werkwijze hetzij die overeenkomst ge
made before or after the commenc~ment of thIS Cl,J.apter, sloten is v66r of na de invoering van dit Hoofdstuk, 
may, at any time after the patent or all the patents kan te eniger tijd, nadat het patent of aIle patenten waarbij het 
by which the article or process was protected at artikelof de werkwijze ten tijde van het sluiten van de overeen
the time of the making of tIle contract has or have ceased komst beschermd was, vervallen is of vervallen zijn, en niettegen
to be in force, and notwithstanding anything in the same or in staande in die of in een andere overeenkomst, anders bepaald 
any other~0.ntract to the co~trar:f' b~ dete.r~ined by either is, door elke partij bij driemaandse schriftelike opzeggi.ng aan 
party on glvmg three months t;otI~e ~n wrItmg to. t~e other de wederpartij worden beeindigd. Wannee:- de o~zeggmg ee.n 

_party; but where any such notIce IS gIven de~ermmmg any overeenkomst betreft, a,angegaall v66r de mvoermg van dlt 
contract made before the commencement of tIns Chapter, the Hoofdstuk, is de opzeggende partij gehouden zodanige 
party giving the notice shall be liable to pay such compensation schadevergoeding te betalen als, bij gebreke van minnelike 
as, failing agreement, may be awarded by an arbitrator ap- schikking, vastgesteld mocht worden door een door de Minister 
pointed by the Minister, aangestelde scheidsrechter. 

. (3) ledere v66r de, invoeriug van dit' Hoofdstuk gesloten 
(3) Any contract made before the commencement of tIns overeenkomst betreffende de verhuring, of een licentie tot het 

Chapter relat~ng to the lease of or licenc? ~o use or work. a:ny gebruiken of eksploiteren van een gepatenteerd artikel of 
patented artICle or process and contammg any condItIOn werkwijze, waarin een voorwaarde voorkomt, die, zo de 
which! had the contract been .made after. the c?mmencement overeenkomst· gesloten was na de invoering va~. dit 
of thIS Chapter, would by VIrtue of tIns sectIOn have been Hoofdstuk uit krachte van dit artikel nietig zou zlJn ge
null a~d. void may, at any time b:fore the co~tract is weest, ka~ te eniger tijd, v66rdat de overeenkomst ingevolge 
deter:nmable. under t~e la~t precedmg sub-sectIOn, and het voorgaand sub-artikel ontbindbaar is, en niettegen
notwithstandmg anythmg m the same or any other staande in die of in een andere overeenkomst anders 
con.tract to the contrary,. be. deter;n5ned by either party on bepaald is, door elke partij bij driemaa~dse schriftelike 
givmg three months' notIce. m .wrIt~ng to the other p~~y; opzegging aan de wederpartij worden beeindigd. In geval 
but wh:re any such. notIce IS gIven the party. glvmg van zulk een opzegging is de opzeggende partij ec~~er gehou
the notICe shall be hable to pay such c?mpensatlO:r: as, den zodanige schadevergoeding te betalen, als bIJ gebreke 
failing ag;e~ment, may be awarded by an arbItrator appomted van minnelike schikking vastgesteld mocht worden door een 
by the Mmlster. door de Minister aangestelde scheidsrechter. 

. . . (4) De opneming door een patenthouder in een OVereen-
(4) The msertlon by t?e patentee m a contra~~ made. after komst gesloten na de inwerkingtreding van dit Hoofdstuk, van 

t~e commen~emen~ of ~}llS Chapter, ~f any conditIOt; whlCh by een voorwaarde, die uit hoofde van dit artikel nietig is, kan 
VIrtue of thIS se~tlOn IS t;ull, and VOId shall be avaIlable a~ a bij wijze van verdediging worden ingeroepen tegen een, staande 
defence to an actIOn for mfrmg~ment of the pa~e:r:t, to whIch de overeenkomst, ingestelde a,ktie wegens inbreuk op het 
the contract relate!'t brought whIle that contract IS In force. patent, waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
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(5) Nothing in this section shall-

(a) 

(b) 

affect any condition in a contract whereby a person is 
prohibited from selling any goods other than those 
of a paorticular person; 

be construed as validating any contract which would, 
apart from this section, be invalid; or 

(c) affect any right of determining a contract or condition 
in a contract exercisable independently of this 
section; or 

(d) affect any condition in a contract for the lease of or 
licence to use a patented article, whereby the lessor 
or licensor reserves to himself or his nominees the 
right to supply such new parts of the patented 
article as may be required to put or keep it in repair. 

PART V.-INFRINGEMENT OF PATENTS. 

(5) Het bepaalde bij dit artikel-
(a) maakt geen inbreuk op een beding in een overeen

komst, waarbij aan iemand verboden wordt andere 
goederen te verkopen dan die van een bepaald 
pers60n; of 

(b) wordt niet geacht een overeenkomst geldig te maken, 
die zonder dit artikel ongeldig zou zijn; of 

(c) maakt geen inbreuk op enig recht tot ontbinding van 
een overeenkomst of beding in een overeenkomst 
welk recht onafhankelik van dit artikel bestaat; of 

(d) maakt geen inbreuk op een beding in een overeen
komst tot verhuring, of een licentie tot het gebruiken 
van een gepatenteerd artikel, waarbij de verhuurder 
of licentieverlener zich of aan zijn genomineerden 
het recht voorbehoudt om zulke nieuwe delen van 
het gepatenteerd artikel te leveren als benodigd zijn 
voor de herste1ling of instandhouding daarvan. 

AFDELING V.-INBREUK OP PATENTEN. 

xvii 

61. A patentee shall not be entitled to recover any damages 61. Een patenthouder is niet gerechtigd tot schadevergoeding Gronden 
in respect of any infringement of a patent granted after the wegens inbreuk op een patent verleend nil. de invoering van dit waarop 
commencement of this Chapter from any defendant who proves Hoofdstuk, iudien de verweerder bewijst, dat hij op de paten~:der 
tllat at tlie date of the infringement he was not aware, nor had datum van de inbreuk met het bestaan van het patent niet :~token 
reasonable meaus of making himself aware, of the existence bekend was noch redelike gelegenheid had zich da.armede bekend ie om 
of the patent, and the mar1i::ing of an article with the word te stellen. Het merken van een artikel met het woord sch~ever
"patent," "patented," or any word or words expressing or "patent," "gepatenteerd" of met een woo I'd of woorden die ~:::~ngnte 
implying that a patent has been obtained for the article, uitdrukken of insluiten, dat een patent voar het artikel ver- r re. 
stamped, engraved, impressed on, or otherwise applied to the hegen is, daarop gestempeld, gegraveerd, ingedrukt of 
article, shall not be deemed to constitute notice of the existence anderszins op het artikel aangebracht, wordt niet gehouden 
of the patent unless the word or words are accompanied by the voor kennisgeving van het bestaan van het patent, tenzij het 
year and number of the patent: Provided that nothing in this woord of de woorden vcrgezeld gaan vah het jaar en het 
section shall affect any proceedings for an interdict. nummer van het patent: Met dien verstande dat het bepaalde 

bij dit artikel niet het recht verkort om bij wijze van interdikt 
62. In an action for infringement of a patent the following te procederen. 

provisions shall apply: - 62. Ten aanzien van akties wegens inbreuk op een patent Procedure en 
. ,gelden de volgende bepalingen :__ bepa.ling~n 

(a) Any grou!ld" upon whIch a 'patent may be revoked (a) Elke grond waarop een patent ingevolge deze Wet ~p~lik 
under thIS Act may be apphed by way of defence .. ; kan worden ingetrokken, )ran bij wijze van verdediging we~:aein_ 

(b) The defendant, if entitled to present a petition to the worden aangevoerd. brenk. 
court for the revocation of the patent, may, withouti (b) De verweerder, mits gerechtigd zijnde om bij ver-
presenting such a petition, apply in accordance with' zoekschrift aan het hof de intrekking van het 
the rules of court by way of counterclaim in the patent aan te vragen, kan, zonder zulk een verzoek-
action for the revocation of the patent. schrift aan te bieden, overeenkomstig de regelen van 

(c) The plantiff must deliver with his declaration or by, ~et hof. bij wijze van tegenvordering in de aktie de 
order of the court at any subsequent time particulars Illtr~kkIllg van het .patent verzo~~en. . 

of the infringement complained of. . (e) De eiser moet tezamen met zlJn deklaratle of op 
. . . bevel van het hof op . een nader te bepalen dag 

(d) The defendant must dehver With hiS statement of biezonderheden verstrekken van de beweerde inbreuk. 
d.efence 0: by order of the. co~rt at any. subseque.nt (d) De verweerder moet tezamen met zijn verweerschrift of 
~Ime particulars of any ObjectIOns on whICh he rehes op bevel van het hof op een naderte bepalen dag 
III support thereof. biezonderheden verstrekken van de bezwaren, waar-

(e) If the defendant disputes the validity of the patent op zijn verweer gegrond is. 
the particulars delivered by him must state the (e) Wanneer de verweerder de geldigheid van het patent 
grounds on which he disputes it, and if one of those betwist, moeten de door hem verstrekte biezonder-
grounds is want of novelty must state the time and haden de gronden opgeven waarop zijn betwisting 
place of the previous pUblications or user. alleged by steunt en wanneer een van die gronden is gemis van 
him, with the particulars required in sub-section (3) nieuwheid, moet de tijd en plaats van de beweerde 
of section twent.y-seven. vroegere openbaarmaking of (het beweerd vroeger) 

(f) At the hearing no evidence shall, except by leave of gebruik worden vermel.d, tezam.en. met de ?ie-
the court, be admitted of which particulars have not zonderhedeIl; g~vorderd III sub-artikel (3) van artlkel 
been so delivered. zeven en tw~nt~g. 

(g) Particulars delivered may from time to time be 
amended by leave of the court. 

(I) Bij de behandeling van de zaak kan, zonder de toe
stemming van het hof, geen bewijs worden toegelaten 
waarvan geen biezonderheden a}zo verstrekt zijn. 

(g) De verstrekte biezonderheden kunnen van tijd tot tijd 
met verlof van het hof worden gewijzigd. 63. In any action for infringement of a patent the court 

may, if it thinks fit, call in the aid of an assessor specially 
qualified to assist it in the hearing of the case, upon the terms 63. IIi akties wegens inbreuk op een patent kan het hof Inroeping 
as to remuneration already specified in sub-section (4) of section desverkiezende de diensten inroepen van een deskundige, om ~n deskun-
fifty-six. als assessor bijde behandeling. van de zaak bijstahd te dlgeh~te 

verlenen, onder de voorwaarden betreffende beloning bepaald ~~ ] 
in sub-artikel (4) van artikel zes en vijftiff. 64. In any action for infringement-. 

(a) if the complete specification contains two or more 
claims, the invalidity of anyone claim' shall not, 

64. In sen aktie wegens inbreuk-
(a) wanneer de volledige specifikatie twee of meer 

spraken bevat, heeft de ongeldigheid van een 

Be-voejldheid 
aan- 'Van het hof 

. in aktiee 
aGn- wegell8 

inbre1lk~ 
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unless it is otherwise determined by the court, affect 
the validity of any other clainl or the validity of the 
patent iu so far as it relates to allY valid claim; 

(b) the court may, if it is of opinion that any claim in the 
complete specification is invalid, order the plaintiff to 
pay the defendant the whole or such part of the costs 
of the action as it thinks just, notwithstanding that 
the patent is held to be valid so far as it relates to 
any other claim, and order the patentee to amend 
his specification by way of disclaimer and subject to 
such terms and conditions as are or may be imposed 
by section forty-eight; 

(c) the court may certify that the validity of the patent 
came in question; and if the court so certifies trion 
in any subsequent action for infriugement the plaintiff 
in that action on obtaining a final order or judgment 
in his favour shall have his full costs, charges, and 
expenses as between attorney and client, unless the 
court trying the action certifies that he ought not to 
have the same; 

(d) the court may, on the application of either party, make 
such order for an interdict, inspection or account, and 
impose such terms and give such directions respecting 
the same and the proceedings thereon as the court 
may see fit. 

65. Where any person claiming to be the patentee of an 
invention, by circulars, advertisements or otherwise, threatem 
any other person with any legal proceedings or liability in 
respect of any alleged infringement of the patent, any persor 
aggrieved thereby may bring an action against him, and ma,~ 
obtain an interdict against the coritinuanceof' such threat, ane 
may recover such damages (if any), as ·he has sustainec 
thereby, if the alleged infringement, to which the threat: 
related, was not in fact an infringement of any legal rights 0 

the person making the threats: Provided that this sectioI 
shall not apply if the person making such threats, with dUE 
diligence, commences and prosecutes an action for infringement 
of his patent. 

,Z SWCS£$eiCW)1 EWe LEE m:paeaaa taiZ 

spraak geen invloed op de geldigheid van "een andere 
aanspraak of op de geldigheid van het patent, voor· 
zover het betrekking heeft op een geldige aanspraak, 
tenzij door het hof andel's bepaald wordt; " 

(b) kan hethof, van oordeel zijnde dat de een of andere 
aanspraak in de volledige specifikatie ongeldig is, 
bevel en dat de eiser aan de verweerder de kosten 
van de aktie, hetzij geheel of ten dele, naar het billik 
oordeelt, betale, lliettegenstaande dat het patent ten 
aanzien van enige andere aanspraak vool' geldig 
gehouden wol'dt, en bevelen, dat de patenthouder zijn 
specifikatie pij wijze van prijsgeving verbetere, met 
inachtneming van zodanige voorschriften en voor
waarden als bij artikel acht en veertig gesteld zijn 
of mochten worden; 

(c) kan het hof verklaren dat de geldigheid van het 
patent in geschil was; wanneer het hof alzo ver
klaart, dan znllen in elke volgende aktie wegens 
inbl'euk, aan de elsel), in die aktie, wanneer hij "een 
finale order of eindvonnis te zijnen gunste verkrijgt, 
al zijn kosten, onkosten en uitgaven, als tussen 
prokureur ell klient worden toegewezen; tenzij het 
hof, dat de zaak behalldelt, verklaart dat zij hem 
olltzegd behoren te worden; 

(d) kan het hof, op verzoek van een van de partijen, 
zodallige order makell voor een interdikt, inspektie 
of de aflegging van rekening en ten aanzien daarvan 
en de procedure ten gevolge daarvall, zodanige voor~ 
waarden verbinden en zodanige voorschriften geven 
als het voegzaam acht. 

65. Wanneer iemand, bewerende de patenthouder van een :Aktie .en 
~itvinding te ziJ'n, bij circulaire, advertentie of anderszins een mterdlkt 

d h 1 · b d' f 1 k l'k wegens 1n er met rec tsvervo glllg e relgt 0 lem aanspra e 1 bedreiging 
lOudt wegens een beweerde inbreuk op het patent, kan ieder -die met rec~tB' 
dch daardoor bezwaard gevoelt een aktie tegen hem instellen, vervo'gl11g: 
III een interdikt verkrijgen tegen het voortduren van de 
)edreiging en eventuele door hem daardoor gel eden schade 
,erhalen, indien de beweerde inbreuk, waarop de bedreigiug 
betrekking had, feitelik geen inbreuk was op de wettelike 
rechten van de bedreiger: Met dien verstande dat dit artikel 
aiet van toepassing is indien de hedreiger met bekwame spoed 
3en aktie wegens inbreuk op het patent aanvangt en 

PART VI.-RIGHTS OF THE CROWN IN RESPECT OF PATENTS., voortzet." 
I\.FDELING VI.-RECHTEN VAN DE KROON TEN AANZIEN VAN 

66. A patent shall to all intents have the like effect against GEPATENTEERDE UITVINDINGEN. 
the King as i~ has ~gainst a subject:. Provi,ded that a Minister 66, (1) Een patent is in aIle opzicht~n van dezelfde kracht Verlening 
.may use the mventlOn for the publIc servwe on such terms a~ ten aanzien van de Koning als ten aanZlCn van een onderdaan: van patent 
are agreed upon with the patentee or in default of agreement Met dien verstande dat een Minister de uitvinding ten verbl~dend 
on such terms as are settled by arbitratioll. behoeve van de openbare dienst kan gebruiken op met de i:~;on~ 

, patenthouder overeen te komen voorwaarden of, bij gebreke 
. 67. (1) The Governor-General, i~ thereto auth~mzed by van zulk een overeenkomst, op de voorwaarden bij arbitrage 
resolutIOn of both Houses.of Parhament',m~y du:ect that te worden vastgesteld. , 
any patent shall be acqmred by the MlllIster lr:om t,he 67. (1) De Goeverneur-gelleraal, daartoe bevoegd verklaard Verwerving 
patentee., bij besluit van beide Huizen van 't Parlement, kangela8ten dat van patent 

" d d 1\'1' . t d t tl d 1 - door Rege. (2) The Governor-General ma,y thereupon, by proclamaLion een patent' oor e.l.V m18 er van e pa en, lOU er za worden ring, 
in the Gazette, declare that the patent has been acquired by verworven. 
the Minister, and, upon the pUblication of snch proclamation (2) De Goeverneur-generaal kan alsdan bij proklamatie in 
,or.on any date specified therein, the patent and all rights of de 8taatskoerant verklaren, dat het patent door de Minister 
the patentee thereunder shall by virtue of this Act be trans- verworvell is. N a de uitvaardiging van die proklamatie of op 
fer red to and vested in the Minister on behalf of the Union een daarin vastgestelde datum gaat het patent met aIle daaruit 
Government. voortvloeiende rechten van de patenthouder, uit krachte van 

(3) The Government shall pay to the patentee such reason- deze \Vet, ?ver op de Minister ten behoeve van de Regering 
able compensation as is agreed npon or as .is, in default of van de Ume. . . , 
agreement, settled bv arbitration. (3) De Reg~rmg moet aan de.patenth~uder zodamge redelIke 

• schadevel'goedmg betalen als blJ onderhnge overeenkomst of, 
A ., e t' " . ,", . -. , bij gebreke daarvan, bij arbitrage vastgesteld mocht worden. _ 
ofB~;:;n n" 68. (~). The lllventor of a:ly llnp~ovem~nt 11l lllstruments ~,68. (1) De uitvinder van een verbetering in oorlogstuig en Overmaking 
pat,.nts to the or ~umtlOns of war m~y asslgn the ~nvent~on and the pat~nt ammunitie kan de uitvinding en het patent voor de uitvinding van zekere 
Government. obtamed or to be obtallled for the UlventlOn to the Umon verkre en of te' worden verkregen aan de Unie Regering patenten.aun 

Government, g de Regermg. 
, overmakell. 

(2) The assignment and all covenants and agreements therein (2) De overmakillg en aIle daarin vervatte bedingen en 
contained shall be valid and effectual and may be enforced by overeenkomsten zijn gel dig en verbindend eu kunnen bjj 
action or other appropriate proceeding- in th\;\ name of the aktie of andere toepasselike rechtsmiddelen t\;\n nitm\;\ van d\;\ 
Minister.. ' 'iMiuister worden ten uitYQer g-elegd, 

\ 
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(3) Where an invention has been assigned to the Govern- (3) Wanneer een uitvinding aaU de Regering overgemaakt 
ment the Minister of Defence may, by notice in writing to the is~ kan de Minister van Verdediging bij schriftelike kennis
registrar, direct that the invention and the manner in which geving aan de registrateur, bevelen, dat de uitvinding en de 
it is to be performed shall be kept secret. wijze waarop zij toegepast wordt, geheim gehouden worden. 

(4) Every application, specification, amendment of specifica- (4) El,ke ten patentkantor; ont,;angen aanvr~ge, specifikati~, 
tion or drawing received at the patent office relating to any verbe~en.ng. van een s:peclfikahe of teke~ll1g bet:-ekke.hk 
invention in respect of which such notice has been given een Ultv~ndll1g ten aanZlen waa:rvan zodamge kenmsgevll1g 
shall be sealed up by the registrar and the contcnts of such gedaan IS, ~oet door de regl,strateur, wOJ:den ve~zege~d, 
application,· specification, drawing or document shall nQt be zullel~de de mhoud van, .zodamge apphkatle, speclfikatw, 
divulged without the written permission of the Minister of tekenmg of do~um~nt met moge,n worden beke~d, gemaakt 
D f zonder de schnftehke toestemmll1g van de Mll1IsLer van 

e ence. V d d' . . . , . er e Igmg. 
(5) Letter~ patent for the mventlOn may be ,made out III the, (5) Patentbrieven voor de uitvinding kunnen ten llame van 

llame ?f the lllventor .aI?d sealed, but such letters pat~nt shall de uitvinder worden uitgemaakt ell gezegeld, doch moeten aan 
be dehvered to the Mimster of DefelIce and not to the m vcn~or de Minister van Verdediging en niet aan de uitvinder worden 
and sh,all be the propert;>" of the Government, and no proceedll1g afgegeven. Zij zijn het eigendom van de Regering en niet 
shall he for the revocatIOn of the patent. voor intrekking vatbaar. 

(6) The communication of an invention to the Minister of (6) De mededeling van een uitvinding aan de Minister van 
Defence or to any person authorized by him to investigate thelverdediging of aan iemand, die door hem gemachtigd is om 
invention shall not, nor shall anything done for the purpose de uitvinding te onderzoeken, wordt, evenmin als enige door 
of the investigation by such person, be deemed publication or zodanige persoon ten behoeve van het onderzoek verrichte 
use of the invention so as to prejudice the grant or validity of handelillg, gehoudell voor openbaarmaking of gebruik van de 
any patent for the invention. uitvinding, die de verlening of de geldigheid van een patent 

(7) The Minister of Defence may by notice in writing to the voor de uitvi~~illg zou kunnen ve~k?rten. ., " 
registrar direct that a~y invention· directed to be kept secret (7), De . l\hl11ster van. Verdedlgmg kan bIJ sC~ln~tel:ke 
need no longer be kept secret, and thereupon the specification kenl11sge-:mg aan de regls~rateur ,bevelen dat een '~ltYll1dmg 
and drawings may be published. ten aanZlen :waarvan gehelmhoudmg opgelegd ,met l.anger 

behoeft gehelm gehouden te worden. De specifikatie en 

PART VII.--PATENT AGENTS tekeningen mogen alsdan openbaar gemaaktworden. 

69. (1) Any person resident in the Union on passing the AFDELING VII.-PATENTBEZORGEUS. 

xix 

prescribed examination and on paying to the registrar a fee 69, (1) leder ingezetene van de Unie kan na ailegging van Registratie 
of five pounds may be registered by him as a patent agent: het voorgeschreven eksamen en, tegen betalillg aan de regis- van patent
Provided that a person who has been an officer in the patent trateur van de som van vijf pond door hem als patentbezorger bezol'gers, 
office shall not be registered as a patent agent until at least worden geregistreerd: Met.dienverstande dat geen ambtenaar 
twelve months have expired since he ceased to be such an officer, van het patentkantoor als patentbezorger zal worden 

(2) The name of any person registered as a iJatellt agent geregistreerd, voordat ten minste twaalf maanden verI open 
may be removed from the register in. the prescribed manner zijn sedert hij ophield ambtenaar te zijn. 
and on the prescribed grounds. (2) De naam van een als patentbezorger geregistreerd per-

(3) Any person who proves to the satisfaction of the registrar S0011 kall op de voorgeschreven wijze en op de voorgeschreven 
that he was at the commencement of this Chapter bona fide gronden van het register worden geschrapt, 
practising as a patent agent in any part of the UnIon, and has (3) leder die ten genoegen van de registrateur doet blijken 
been so practising for twelve months prior to such commence- dat !Iij bij de illwerkingtreding van dit hoofdstuk te goeder 
ment, may, on complying with the prescribed conditions, be trouw als patentbezorger in enig deel van de Unie prakti
registered as a patent agent without passing the prescribed zeerde en aldus gedurende twaalf maanden va6r zodanige 
examination. inwerkingtreding praktizeerde, kan, na yoldaan te hebben aan 

(4) Any person duly registered as a patent agent in allY de voorgeschreven voorwaarden, als patentbezorger worden 
Province at the commencement of this Chapter may be regis- geregistreerd zonder afleggillg van het voorgeschreven eksamen, 
tered as a patent agent without payment of any fee. (4) leder die bij het in werking tredeD. van dit hoofdstuk 

behoorlik als patentbezorger in een Provincie geregistreerd is, 
70. Every person entitled to practise as an at,torney within kanzonder betalhIg van een fooi worden geregistreerd. 

any' Province may practise as a patent agent and exercise 70. leder, die bevoegd is als prokureur binnen een Provincie Prokureurs 
sllch functions as are described in the next succeeding section tepraktizeren, kan als patentbezorger praktizeren en zodanige kunnen als 
wi~hout 'passing the prescribed examination and wit~lOUt funkties uito~fenen als pmschreven zijn in het volgende artikel ~~!:;~rs 
bemg regIstered as a patent agsnt, but shall not be entItled zonder afleggmg van het voorgeschreven eksamell en zonder als praktizeren. 
to be registered as a patent agent except as prescribed by the patentbezorger geregistreerd te zijn. Hij kan eclIter n~et, !'tIs 
last preceding section. patentbezorger geregistreerd worden dan overecnkpmstig de 

voorsohriften van het voorgaand artikeL 
71. A registered patent agent may sign and make all 71. Een geregistreerd patentbezorger kan aIle briefwis- 'Werkkring 

communications between an applicant and the registrar and seling tussen een aanvrager en de registrateur opstellen en van patent
may represent an applicant at all attendances before the tekenen en namens de aanvrager voor de registrateur of bezorgers. 
registrar or the l,aw officer and shall have such other privileges rechtsgeleerde ambtellaar verschijllen alsmede zulke andere 
as may be prescrtbed. voorrechten gellieten, als voorgeschreven mochten worden. 

AFDELING VIII.-GEMFJNGDE BEPALINGEN. 
PART VIII.-MISCELLANEOUS PROVISIONS. . 72. (1) Aan de registrateur moeten, ten aanziell van de Fooien. 

72. (1) There shall be paid to the registrar in respect of the ollderscheidene zaken opgenoemd in, de Tweede Bijlage tot 
several matters set out in the Second Sohedule to this Act deze. Wet de aldaar aangewezen,foOlen worden betaald; t~n 
the fees therein specified; and there shall be paid to him, in ~an~~en van ~tIdere zaken .onder .dlt Hoofdstuk of d,e regulaties 
respect of other matters under this Chapter or the regula- IS hlJ gerechtlgd tot zodamge fOOlen als voorgeschreven mochten 
tions 8uch fees as are prescribed. worden. . .... . 
,. (2) De Goeverneur-generaal kan blJ proklamatle III de 

(2) The Governor-General may, by proclamation ill the Staatskoemnt de 'fooien opgenoemd in de voornoemde Tweede 
Gazette, reduce the fees specified in the said Second Schedule. Bijlitg~verminderen. . 
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Ueer of 
patents 
granted to 
two or more 
persons 
jointly. 

73. Where, under this Act, a patent is granted to'two or 78. Waar ingevolge deze Wet een patent aan twee of meer Eksploita.tie 
more persons jointly, each of such persons shall (subject to personen gezf;l.menlik verleend is, kan ieder van hen, (voor van

l 
pa~nt 

any contract to the contrary) be entitled to use the invention zover bij overeenkomst niet anders voorzien is), de uitvinding ::e~ ;!~ 
for his own profit without accounting to the others, but shall ten eigen bate gebruiken zonder tot rekenschap en verant- personen 
not be entitled to grant a licence without their consent; and if woording aan de andere rechthebbenden gehouden te zijn, gezamenlik. 
any such person dies, his beneficial interest in the patent shall doch is niet bevoegd, zonder hUD toestemming, een licentie te 
devolve on his personal representatives as part of his estate. verlenen. Bij de dood van zulk een persoon gaat zijn nuttig 

belang in het patent als boedelbestanddeel over op zijn 
Patents for persoonlike vertegenwoordigers. 
inventions 74. The registrar may refnse to grant a patent for an 74. De registrateur kan de uitreiking 'Van een patent Geen P!!'tent 
use whereof invention the use whereof would, in his opinion be contrary weigeren voor een uitvinding waarvan het gebruik, naar zijn ~?or Ultvin
l:ntra;[ to t to law or morality, but any person aggrieVed by' such refusal oordeel, in strijd zou zijn met de wet of de goede zeden, h:gl<:b:i~ 
to l:ee~~ may appeal therefrom to the court, and the court may make z,?llendeechter een ieder die benadeeld is door zodanige weige- onwettig is. 

an order determining whether, and subject to what conditions rmg, daarvan kunnen appelleren naar het hof, hetwelk een enz. 
(if any) the grant may be made. order kan maken vaststellende of en onder welke voor-

waarden (zo die er zijn) de nitreiking kan plaats vinden. 
!l'se of. 75. (1) A patent shall not prevent the use, within the 75. Een patent belet het gebruik niet, binnen de territoriale Gebrnik van 
InVentlOns t 't 'I f h U' f ' , h t d U . 't 'd' t b h d 't' d' for naviga- ern ona waters 0 t e mon, 0 an InventIOn for t e pur- wa eren van e nle, van een Ul Vln lng en e oeve van e Ul VIn mgen 
tion or work- pose of navigation or working of a British ship registered at a scheepvaart of het bedienen van een Brits vaartuig dat in een vohr de rt 
iug o! ships port or place outside the Union, or of a foreign ship, or the haven of plaats buiten de Unie geregistreerd is of van een ~f :Xfu':ng ::W;.th- , use of an invention in any such vessel within those waters : buitenlands vaartuig of het gebruik van een uitvinding op van scbepen 
ve~:&'~: Provided it is not used therein for, or in connection with, the zulk schip binnen die wateren: Met dien verstande dat de niettegen· 

,,- f ,. . 't' d' . t d b 'kt d f . b d sta.ande de ented, manu acture or preparatIOn of anythmg intended to be sold m Ul vm mg me ,a~rop ge rUl. . wor e ~oor, 0 m ver an, uitvinding 

Interpreta
tion of terms 
ueed in thi! 
Cha.pter. 

or exported from the Union, met, de vervaardlgmg of bereldmg van lets dat bestemd IS gepatenteerd 
. . ., voor verkoop in of uitvoer uit de U nie. . is. 

(2) ~hlS sectIon. shall not exten~ to vessels of any Bntlsh (2) Dit artikel is niet van toepassing op vaartuigen van een 
possessIOn ~r f~relgn s.tate of whICh the laws d? not ,conf~r Britse bezitting of vreemde staat, volgens de wetten waarvan 
cor.r~sponding ng~ts .Wlth respect to the use o! mventlOns m geen wederkerige rechten toegekend worden ten opzichte van 
~ntlsh vessels ~hl~e III tI:e ~or~s ?f that. posseSSIOn or state, or het gebruik van uitvindingen op Britse vaartuigen tijdena hun 
m the waters wlthm the JunsdICtIon of Its courts. verblijf iri de havens van zodanige bezitting of staat of in 

CHAPTER II. 

DESIGNS. 

76. For the purposes of this Chap'ter-

t( article", in relation to designs, shall mean any article 
of manufacture and any substance artificial or natnral 
or partly artificial and partly natural; 

"copyright ", in relation to designs, shall mean the ex
clusive right to apply a design to any article in any 
class in which the design is registered; 

" design" shall mean any design applicable to any article 
whether for the pattern, for the shape or configura
tion, or for the ornament thereof or for any two or 
more of such purposes and by whatever means it is 
appllcable whether by printing, painting, embroider
ing, weaving, sewing modelling, casting, embossing, 
engraving, staining, or any other means whatever, 
manual, mechanical, or chemical, separate or com
bined, not being a design for sculptnre; 

" proprietor of a new or original design" shall-

(a) where the author of the design executes the 
work for some other person, mean the person for 
whom the design is so executed; and 

(b) 

(c) 

where any person acquires the design or the right 
to apply the design to any article either exclu
sively of any other person or otherwise, mean, in 
the respect and to the extent in, and to which 
the design or right has been so acquired, the 
person by whom the design or right is so 
acquired; and 

in any other case, mean the" author of the design 
and where the property in or the right to apply 
the design has devolved from the original pro
prietor upon any other person shall include that 
other person j 

de wateren binnen het rechtsgebied van de gerechtshoven 
daarvan. 

HOOFDSTUK II. 

MODELLEN. 
76. Voor de doeleinden van dit Hoofdstuk wordt- Bepaling van 

onder " artikel" in toepassing op modellen, verstaan elk woorden 
gefabriceerd artikel alsmede elke kunstmatige of yoo:komende 
natuurlike of ten dele kunstmatige en ten dele natuur- ~oof~tuk 
like stof; , 

onder" auteursrecht" in toepassing op modeHen verstaan 
het alleenrecht om een model toe te passen op enig 
artikel in elke klasse waarin het model geregistreerd 
is; 

onder "model" verstaan een op een artikel toepasselik 
model hetzij voor het patroon, voor de vorm of 
gedaante of ter versiering daarvan of voor twee of 
moor zodanige doeleinden en onverschillig door welke 
bewerking het toegepast worde, hetzij door bedruk
ken, schilderen, borduren, weven, naaien, hoetseren, 
gieten, in relief werken, graveren, kleuren, of hoe dan 
ook en om het even of zulks geschiedt met de hand of 
langs werktuiglike of scheikundige weg, afzonderlik 
of in vereniging, zuHende echter onder "model" 
niet begrepen zijn e,beeldhouwkunstig model; 

onder "eigenaar van een nieuw of oorspronkelik 
model "-
(a) wanneer de auteur van het model het werk ten 

behoeve van een ander uitvoert, verstaan de 
persoon ten wiens behoeve het model alzo uit
gevoerd is; en 

(b) wanneer een persoon het model verkrijgt 
of het recht om het model op een artikel toe 
te passen, hetzij al dan niet met uitsluiting van 
aIle andere personen, verstrum, in het opzicht 
en in de mate, waarin en waartoe het 
model of het recht alzo verkregen is, de per
soon door wie het model of het recht alzo 
verkregen is; en 

(c) in elk ander geval verstaan de auteur van 
het model, en, wanneer de eigendom van het 
model of het recht om het model toe te passen, 
van de oorspronkelike eigenaar overgegaan is 
op een ander, wordt zodanige andere persoon 
daaronder begrepen; 
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" Provincial Designs Act" shall mean any law relating to 
designs in force in a Province on the thirty-first day 
of May, 1910, and shall include all regulations in 
force under such law. 

onder ". provinciale modellenwet" verstaan eeft in een 
Provincie op de ean en dertigste Mei 1910 geldende 
wet op modellen, daaronder begrepen aIle regulaties 
uit krachte daarvan vastgesteld. 

PART I.-TRANSITIONAL PROVISIONS, AFDELING L-OVERGANGSBEPALINGEN. 

XXI 

77 D b I, d' H fd k k . b k Voorbehoud Saving ae to 77. ~he provisions of this Chapter shall not affect any . e epa lI~ge.n van It 00 s~u. ma en geen m reu wat betreft 
existing proceedmgs u~der any Provinc~al Designs Act nor (except op p~oced.~res, dIe lDgev:~lge een provmcla~e modell~nwet aan- procedures, 
~i~~::!i:ds wher~ dothe~wlse expressly provIded) any right or liability ~a)nglg z~tn nofch (tb~nZtIJ .het tegekndeel UIftdrukkelik be.~aa~d ~:~ti':~e~~s-
liabiliti~s acqUIre or lDcurred before the commencement of this Chapter' IS op rec en 0 ver m elllssen ver regen 0 aangegaan vo r e Q • ge olg 

, under and any pending proceedings may be continued and completed: inwerkingtreding van dit Hoofdstuk. Alle hangende pro-~: ~nrovin_ e 
Provino1a1 as if this Chapter had not been enacted. . cedures kunnen ten einde toe worden voortgezet, alsof dit ciale model-
Designs Act. Hoofdstuk niet ingevoerd was. lenwet. 
Registra~ion 78. (1) The registered proprietor of a design under a Pro- 78. (1) De geregistreerde eigenaar van een model onder een Regist;ratie 
!~l~or;:::or vincial Designs Act, where copyright is in force at the titne, modellenwet van een Provincie, waar auteursrecht op dat tijd- ~~~elgenaar 
vincilll De- may apply for registration under this Chapter. Save as other- stip van kracht is, kan registratie uit hoofde van dit Hoofd- p~ovin~:le 
signs Act of wise prescribed, the procedure in such a case shall be subject stuk aanvragen. Voorzoveel niet anders voorgeschreven is, modellenwet 
dth~ignChunder to the payment of any prescribed fees, and shall be the same worden voor het in zodanig geval verrichte de fooien ge- v~nhmodfdel 

18 apter. . th f d' I" h d' h ht" 11 d d . h Ult 00 e as lD e case 0 an or mary app IcatlOn. even, Ie voorgesc reven moc en Zlln, zu en e e vernc -van dit 

fransfer of 
administra
tion of Pro
vincial De
lIignsAct. 

M8JlJler and 
form of 
registration 
of designs 
and 
conditions of 
registration. 

. . . . tingen dezelfde zijn als in het geval van een gewone applikatie. boofdstuk. 
(2) The reg:strar. may. regIster such d~slgr: under thIS (2) De registrateur kan zodanig model uit hoofde van dit 

C~apter ; but If he IS sa~Isfied. that the de.SIgn IS not new or Hoofdstuk registreren; doch wanneer hem blijkt dat het model 
ongll~al or ~as ?ee~ pub~lshed many Pr(')vlDce ~th~r than. the niet nieuw of oorspronkelik is of dato het bekendgemaakt is 
one m which It IS regIs:,ered under the ProvmCIaI DeSIgns in een andere Provincie dan die, waarin het onder de 
Act, t~en any s~ch Provmce may be excepte~ by ~ntry duly provinciale modellenwet geregistreerd is, dan kan zodanige 
m~de m the regIster from the effect of the regIstratIOn under Provincie door een desbetreffende aantekening in het register 
thIS Chapter. worden uitgezonderd van de werking van de registratie uit 

(3) The copyright secured by registration under this section hoofde van dit Hoofdstuk. .. . .. 
shall not extend beyond the unexpired period of the copyright (3) Het auteursr~cht, door reglstratle mgevolge dlt artlkel 
under the Provincial Designs Act. verkregen, duurt met langer dan de nog onverstreken duur 

van het auteursrecht onder de provinciale modellenwet. 
79. (1) The Governor-General may, by proclamation in the. 79. (1) De Goeverneur-generaal kan, bij proklamatie in de Overdraohl; 

Gazette, declare that, on a date therein specified the adminis- Staats/r;oerant bekendmaken dat op €len daarin te noemen van uit
tratiou of any Provincial Designs Act of any Province shall be dag, de uitv~ering van de ~en of andere provinciale model- voe~g.~n 
transferred to the designs office established under this Act. lenwet zal worden opgedragen aan het modelleukantoor ~r:~ll~~ 

(2) On and after that date no application for registration gevestigd ingevolge deze Wet. . . wet. 
under a Provincial Designs Act of that Province shall be (2) Van en na bed.oel~e dag wordt geen reglstratle-aan
receivable except pursuant to some right previously acquit'ed ; vrage onder een provmclale modellenwet toegelaten behalve 
and all the provisions of Chapter 1. with regard to the admin- om gevolg ~e geven aan €len reeds te voren verk.regen. recht. 
istration of Provincial Patent Acts to the transference of Alle bepahngen van Hoofdstuk I. betreffende de Ultvoermg van 
powers and functions thereunder, a'nd to the substitutipn of provincia~e patentwetten, de overdra~ht van bevoegd~eden 
the provisions of this Act for those of such Acts shall apply en funktle.s daaronder en d? vervangmg van de bepahnge~ 
mutatis mutandis to the administration and the provisions van zod~mge wett~n do~r dIe van dez~ Wet, gelden mutat~s 
of the Provincial Designs Acts concerned and to the trans- muta,nti:ls voor de UItvoermg en de bepahngen van de betrokken 
ference of powers and functions thereunder. provmClale modellenwetten en voor de overdracht van bevoegd-

heden en funkties daaronder. 
PART II.~REGISTRATION OF DESIGNS. AFnELING II.~REGISTRATIE VAN MODELLEN. 

80. (1) The registrar ma on the ap lication (made in the 80. (1) De registrateur kan, op verzoe~. in de voorge- Wijze fin 
'b d f d y), f P .. schreven vorm en op de voorgeschreven wIJze gedaan door vorm van 

prescr! e orm an manner, 0 any person clalmmg to be the. d d' b t' t" . f registra.tie 
proprietor of any new or original' design not previousl Ieman . Ie eweer eIge!Iaar e zIJn. van een .meuw o. o~r- van modellen 
used in the Union, and not described in any printed publicatio~ spronkeh~ model, dat m?t ~e voren m de Ume ~ebr.Ulkt IS, en voorwl1I1r
nor re istered or atented in th Un: . th en dat met beschreven IS m een gedrukte pubhkatle noch den daaraan 
countr; register th~ design under t~is C~~nte~~ many 0 er geregistreerd of gepaten~eerd is in de U:nie of in het buiten- verbonden. 

, p land, het model onder dlt Hoofdstuk reglstreren. 
(2) The same design may be registered in more than one (2) Hetzelfde model kan in meer dan €len klasse worden ge

class; and in case of doubt as to the class in which a design registreerd; in geval van twijfer omtrent de klasse waarin een 
ought to be registered, the registrar may. decide the question. model behoort te worden geregistreerd, beslist de registrateur. 

. . . . . . . .. (3) Het ten toon stellen op een nijverheids of internationale 
. (3) Th~ exhIbItIOn at an md~st!Ial or mternatI~n~l.exlllbI- tentoonstelling, als zodanig gecertificeerd door de Minister, of 

tlOn, certlfi.ed as such b.y the Mmlster,. or the exhlblti?n. ~lse- het ten toon stellen elders tijdens de duur van de tentoonstel
w?ere durmg. t~le perIOd of the holdmg o~ the exllIblt~on, ling, buiten medeweten of zonder de toestemming van de eige
WIthout the ~rIVlty or . consent ?f t~e pro~r!etor, of a desl.gn, naar, van €len model of van een artikel waarop het model 0: of any. artIcle to v.:hlch a deSIgn IS ~pp~Ied, or the pu.bh~a- toegepast is, of de openbaarmaking tijdens de duur van zo
tIOn, du.rmg the holdmg of any such e:rhlbltlOn, o~ a de~rlptIOn danige tentoonstelling, van een beschrijving van een model, 
of ~ des~gn shall not 'prev~nt the deSIgn froJ?1 bemg regIstered, staat de registratie van het model niet in de weg en maakt de 
or mvahdate the regIstratIOn thereof: ProvIded that- registratie daarvan niet van onwaarde; Met dien verstande 

(a) the exhibitor, before exhibiting the design or article dat-
or publishing a description of the d'esign. gives the (a) 
registrar the prescribed notice of his intention to do 
so; and 

(b) the application for registration is made· before or 
within six months from the date of the opening of 
the exhibition. 

(b) 

de tentoonsteller, alvorens het model of het artikel ten 
toon te stellen of een beschrijving van het model open
baar te maken, aan de registrateur de voorgeschreven 
kennisgeving doe van zijn voornemen daartoe; en 

de registratieaanvrage gedaan worde vaal' of binnen 
zes maanden na de datum van de opening van de 
tentoonstelling. . 
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(4) 'rhe regis~ration by the proprietor, his assignee or legal (4) De registratie "ah een tnodel, door deeigenaar daarvail 
re~esentative, of any design in a country outside the of door diens cessionaris of wettelike vertegenwoordiger in 
Umon, whether a British possession or not, shall not be een land buiten de Unie hetzij een Britse bezitting al dan 
a bar to the regis.tration by the same person of the same niet verkregen, staat de registr3tie van hetzelfde model door 
design in the Union: Provided that the application for dezelfde persoon in de Unie niet in de weg: Met dien ver
registration in the Union shall be made within four monthsstande dat de aanvrage am registratie in de Unie gedaan 
of the date of the first registration in any such other worde binnen vier maanden na de datum van de eerste 
country. registratie in het buitenland. 

(5) Th . h U '. .. (5) Het gebruik in de Unie gedurende het tijdvak voormeld 
.e use ll1 t e ~IOn. d~nng the. aforesa~d perIod of van zodanig model of de openbaarmaking in de U nie of in het 

such deSIgn. or the publ:catIon 111 the yn~on . or 111 any ot~er buitenland gedurende dat tijdvak van een beschrijving of voorc 
country dUrI~g such penod .of a. descnptIOn o.r rep~eeentatIOn stelling van zodanig model maakt de uit hoofde van dit 
of .such desIgn. shall. not ll1vahdate the regIstratIOn of theartikel gedane registratie van het model niet van onwaarde. 
deSIgn under thIS sectIon. " , 

. (6) De regIstrateur kan naar goedv111den welgeren een 
(6) The registrar may, if he thinks fit, refuse to registera~ll ~em ter registr~tie a~nge.boden model te registreren; ieder 

any design presented to him for registration; but any person dIe zlCh door, zod.amg~ welger!ng bezwaard .~evoelt, kan echter 
aggrieved by such refusal may appeal therefrom to the court. van de ~~lgerl11g III appel komen, blJ het hof. Het 
The court may make an order determining whether, and hof kan bIJ ord~r bepal:? of, e~ zo Ja, onder welke voor
subject to what conditions (if any), registration is to be waarden (zo dle er zIJn) reglstratle kan worden toe-
permitted, gestaan. 

, ." . (7) De registrateur kan weigeren ee~ model te registreren, 
(7) The reg~stral: ma~ :efuse to regIster a deSIgn of wluoh indien het gebruik daarvan, 11aar zijn oordeel, in strijd zou 

the use would 111 Ius opI~Ion be contrary to law or morality; .zijn met de wet of de goede zeden. Van zodanige weigering 
such .r?fusal shall be ~ubJect t.o an appeal to the court and the ,kan op dezelfde wijze in appel wordell gekomell, als ill sub-
prOVlSlons of sub-sectIOn (6) shall apply. 'artikel (6) is voorzien. 

(8) An application which, owing to any default or neglect (8), Ee~ aanvrage die, ten ge~olge van het verzui.m of de 
on the part of the applieant, has. not been completed so as to ,nal~tIgh:Id ,:an de aanvrager, lllet zov~,r gevorderd l~ dat de 
ehable the registration to be effected within the prescribed ;regIstratIe b111nen de voorgesch~~ven tIJd bewerkstelbgd kan 
time shall be deemed to be abandoned. ·worden, wordt gehouden voor pl'1Jsgegeven. 

(9) De registratie vall een model draagt de datum van de 
(9) A design when registered shall be registered as from registratie-aanvrage. 

the date of the application for registration. 
. 81. Waar €len model in €len of meer klassen van goederen Registratie 

81 Wh l' ad' lb' t d' geregistreerd is, zal de aanvrage van de eigenaar van het van modellen 
• e e eSlgn ?as. een regIS ·ere , ll1 one or m?re model om het in een of meer andere klassen te registreren, in meer dan ' 

classes of goods, the applIcatIOn of the proprIetor of the deSIgn 't d 'd h d 't t' d een kla"se, 
t 't 't' 1 I 1 II b me wor en gewelger ,noc e regl~ ra Ie aarvan vall Oll-o regIs er I , 111 some one or more ot ler c asses, s11a not e d d kt 
refused, nor shall the registration thereof be invalidated-- waar e wor en gemaa -' 

(a) op grond dat het model geen nieuw oorsproJJkelik 
model is uit hoofde alleen dat het tevoren geregi
streerd was; of 

(a) on the ground of a design not being a new or 
original design, by reason only that it was previously 
registered; or 

(b) 

(b) op grond dat het model te voren in de Unie openbaar
gemaakt was, uit hoofde alleen dat het aangewend is 
op goederen in e~lige klasse waarin het alzo te voren 
geregistreerd was. 

on the ground of the design having been previously 
published in the Union, by reason only that it has 
been applied to goods of any class in which it was so • 
previously registered, 82. (1) De registrateul'moet, Walll1eer het model geregi- Certilikaat 

streerd is, een certifikaat van registratie aan de eigenaar van regi, 
82. (1) The registrar shall grant a certificate of registration van het model afgeveJl. stratie. 

to,.the proprietor of the design when registered. (2) De registrateur kan, in geval van verlies van het 001'-

(2) Ti ' t ' f I f tl .' I spronkelik certifikaat, of in enig ander geval waarin hij het Ie regIS rar may, In case 0 OSS 0 Ie ongula cer- , , , 
t'fi t ' tl 'h' h h d 't d' t wensehk acht, eeu of meer afschnften van het certdikaat 

1 c~ e or 111 any 0 ler ,case m w IC, e eems I· expe len , verstrekken. 
furmsh Olle or more copIes of the certIficate. 

, 83. (1) In het modellenkantoor wordt onder de naam van Boudell van 
83. (1) There s~all be kep~ at the deSIgns offiee a book called "register van modellen" €len boek geho~den, waariu de regi.ter VO')l' 

the regIster of deSIgns, wherem shall be entered the names and namen en adressen van eigellaren van geregIstreerde modellen modellen. 
ad~resses of proprietors of ~eg:istered des~gns, notifi~ations of worden ingeschrevcn alsmede aankondigingen van cessie .en 
aSSIgnments, and of transmISSIOns of regIstered deSIgns, and van overerving van geregistreerde modellen en zulke andere 
such other matters as may be prescribed. zaken als voorgeschreven mochten worden, 

• (2) Aft th d t . 'fi d ' 1 t' , d d (2) N a de datum bepaald in een proklamatie uitgevaardigd ,'er e a e specI e many proc ama Ion Issue un er , I 'k I 'dt h ' . , 'I' d' f h P' mgevo ge art I e negen en Ze1Jenttg wor et regIster van sectIOn se'venty-nme, t Ie regIster of eSIgns 0 t e r,rOVlllce to d II d P , , d kl t' b t kk' 
h ' 1 hit' f h 11 b ddt b' mo e en van e rOVlllCIe waarop e pro ama Ie e re 111g w Iel sue proc ama IOn re ers s a e eeme 0 e 111COr- h ft ht' I"fd t ., b" d I 't t k h t 

porated with and to form part of the register of designs under ee, t' geae .- mgde IIJ
I 

be dZlJnld I.J' edr:
t 

Hee ufdl t ekma en vall e 
th O eh t regIS er van mo e en e oe lU I 00 S U • IS ap er, 

84. De registrateur kan op schriftelik verzoek onder bij. Doorhaling 

84. The registrar may, ou request in writing ac~ompa:niedlvoedginl gd van I I d e vOlortg~~c~revhen foo~ ~e hr~g!~tratie van ee~ ;:stratie. 
by the prescribed fee cancel the registration o,f, a deSIgn, eIther mo e 001' la en, 1e ZIJ 111 aar g~ ee e ZIJ voorzover ZlJ 
wholly or in respect of any particular goods in connection with zekere bepa~lde goe?eren betreft III verb and waarmede het 
which the desi~n is registered, model geregliiltreerd 18. 
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~egistrftionf 85. (1) Where a person becomes entitled, by assignment, 85. (1) Wanneer iemand door cessie,overerving of andere Registratie 
~ig~:S~: ~ 0 transmission or other operation of law to the copyright in rechtswerking het, auteursrecht verkrijgt op een geregistreerd van 
registered a registered design, the registrar shall, on. request and on model, moet de registrateur hem op aanvrage en mits te zijnen ~;::~::ften 
deriign. proof of title to his satisfaction, register him as the proprietor genoegen van diens recht blijkt, hem als eigenaar van het model op geregi-

of the design. registreren. streerdmodel 

Jurisdiction 
of court to 
rac'ify 
register of 
desigrs. 

Duration of 
copyright in 
registered 
designs. 

(2) Where a person becomes entitled to any interest in a (2) \Van~eer iemand een belang in een mode} verk~~jgt, 
design the registrar shall, on request and on proof of title to moet de regIstrateur 0P. aallvr~w: daartoe e~ ml.ts te zIJuen 
his satisfaction cause notice of the interest to be entered in genoegen van de rechtstItel bllJkv) een kel).l1lsgevmg van het 
the prescribed ~anner in the register of designs. belan~ op d~. voorgeschreven wijze in het registBr van modellen 

do en mschrlJven. 

86. (1) The court may on the application of any person 86. (1) Het hof kan op verzoek van een die zich Bevocgdheid 
aggrieved by the non-in~ertion in, or omission from, the bez~aard gevoelt door het niet-d?en in~. o~ de weglating uit }:et ;:~s~~:~:n 
register 6f designs of any entry, or by any entry made with- regI~~e~' vall modellen van een mschrlJvmg, of doo: een lll- modellen te 
out sufficient cause or wrongly remaining in such register, SChrlJV111E; dIe z~nder. voldoende grond gedaan IS of t~n verbeteren. 
or by an error or defect in any entry in such register, give onrechte m zo~alllg r~gIste~. b?hollden wor.dt of .door eel) m.1s-
such order for making expunging or varying such entry as it slag of gebrek III een lllschrIJVlllg III zodamg regIster, zodamge 
may think fit.' , order geven betreffende het doen, doorhalen of wijzigen van 

, . . . .. de inschrijving als het voegzaam acht. 
(~) Tne court :nay, III ~ny proceedll1gs under thIS s.ectIOn, (2) Het hof kan, in procedures uit krachte van dit artikel, 

dec:de ~ny questI?n tha~ It may b~ necessary or e:-:p~dIen~ to aIle vragen beslissen, waarvan de beslissing met het oog op 
deCld.e m connectIOn wlt.h the regIster and may, If It tlnnks.de verbetering van het register nodig of nuttig is, en kan, zulks 
fit, dIrect ~hat ~ny Provmce ,shall be excepted from the effectgoedvindende, enige Provincie van de werking vap de regis-
of the registratlOn of any deSIgn. tratie van een model uitzonderen. 

PART IlI.-COPYRIGHT IN REGISTERED DESIGNS. 

AFDELING III. -AUTEURSRECHT OP GEREGISTREERDE 

MODELLEN. 

. .. . . . ' 87. (1) Is een model geregistreerd, dan geniet de gere- DllUl; van 
~7. (1) When 8; deSIgn IS register~d, the. regIs~ered p.ro- gistreerde eigenaar van het model, behoudens het bepaalde auteursr?cht 

pnetor o~ ~he 1design sha~l,. :~ve ~s ;s 'prodvld~d Ifin sectIOn in artikel acltt en zcventig, auteursrecht op het model ~fr;e~~~de 
scventy-ezg ~t, lave. COPY:IgU 111 t e eSlgn urmg ve years gedurende vijf jaren van de datum vall registratie. 
from the date of reglstratlOI\. .. 

(2) 'Vordt, bmnen de voorgeschreven tijd en vaal' afioop van 
(2) If, within the prescribed time, before the expiration of evengemeld tijdvak van vijf jaren, bij de registrateur op de 

the said five years, application for the extension of the period voorgeschreven wijze aanzoek gedaan om verlenging van het 
of copyright is made to the registrar in the prescribed manner auteursrecht, dan moet de registrateur na betaling van de 
the registrar shall, on payment of the prescribed fee, extend voorgeschreven fooi, het auteursrecht voor een tweede tijdvak 
the period of copyright for a second term of five years from the van vijf jarel] verlengell, gerekend van het verstrijken van het 
expiration of the original period. oorspronkelik tijdvak. 

(3) If within the prescribed time before the expiration of (3) \Vordt binne~. de voor~~schreve~ tijd en vaal' afioop van 
such second term, application for further extension is made to voorme1d t.\~eede tIJdvak, bIJ de reglstrateur oP. de voorge
the registrar in the prescribed manner, he may, subject to s~~revell ":lJZe aanzo~k g;:daall om verdere .verlen~mg, dan ka.n 
any rules under this Chapter, and on payment of the hlJ, met lllachtnemmg van de vo~rschnften mgevolge dlt 
prescribed fee, extend the period of copyright for a third term Ho?fdstuk vastgeste1d, en tegen betalmg van de voo~~eschreven 
of five yeare from the expiration.of the second term. fOOl, het auteursrecht verlengen voor een derde tlJdvak van 

vijf jaren van af het verstrijken van 11et tweede tijdvak. 

Ast~jl)~~n; 88. (1) The person registered as the proprietor of a design 88. (1) De persoon, die als eigenaar van een model geregi- (Jessie van en 
~tb ~:g~~~ shall, subject to the. provisions of this Chapter and to any streerd is, heeft het recht het model te cederen, licenties ten beschik~g 
tered design rights appearinO" from the register to be vested in any other aanzien daarvan te verlenen of op andere wijze daarover te o;erg~regld 1 
b:r proprietor person have po~er to .assign grant licences as to or otherwise beschikken, behoudens everlwel de bepa1ingen van dit Hoofd- ~:::~ig~~a:r 
tliereof' , , k dId d . 'k . . deal with, the design. stu en e rec lten 001' an ere personen bllJ ens het regISter daarvan. 

(2) The provisions of sub-section (1) shall not protect any ver(~)regn'l t b Id' b t'k 1(1) k . h 1 ht b 
person' dealing with the registered proprietor other than as a P Ie epaa e 1.n su ar I .e an ZIC s ec s eo fid 1 fl d 'tl t f f f d roepen een met. de gereglstreerde elgenaar handelend persoon, 
()J~~ ·c ~ur~ ~~ser 0.1' tva ~e an ~\ lOU no 10e 0 allY rau die een koper .is te goeder trouw en voor waarde en geen 

on e par 0 e regiS ·ere propne or. wetenschap heeft van enig bedrog aan de kant van de gere-

D t· f 89 (1) B f th d l' 1 f t' 1 t I . h gist reel' de eigenaar. l! leBO pro- • e ore . e e Ivery on sa eo any ar 10 eso w.nc . ' 
p~l~torbefore a registerl'ld design has been applied, the proprietor sha11- 89. (1) V6ar de aflevenng van verkochte artikelen waarop Verplich-
d. lIvery on een model toegepast is, moet de eigenaar-- tingen van 
sa~~ ~f t (a) (if exact representations or specimens were not' fur- .. eigenaar v66r 
:h~~~~e~i.- nished on the application for registration) furnish to (a) (~anne~; nauwk~unge. afbeeldlllgen of eksemplaren de levering 
tered design the registr.ar the pr?scribed numbe~ of exa~t· met blJ ~e reglstratle-aanvr~ge gevoegd waren) ~~:ili~r- . 
has ~een representatIOns or speClmens of the desIgn; and If aan ~e reglstra~eur het voorgeschreven aantal nauw- artikelen 
applIed. he fails to do so, the registrar may erase his name keurlge afbeeldl1~~en of eksemplaren van het mod~l waar~p het 

from the regist~r, and thereupon the copyright in verstrekke~: BIJ gebreke daa.rvan kan de regI- gereglstreer-
the design shall cease j. and strateur zlJn naam op het regIster doorhalen, als de model 

. wanneer het auteursrecht op het model vervalt; en ~angewend 
(b) cause ~ach such article to be marked with the prescribed (b) ieder zodanig artikel. doen voorzien van het voorge- IS. 

mark, or with the prescribed mark or figures, dellot- schreven merk of van het voorgeschreven merk of 
ing that the design is registered ; and if he tails to cijfers ten teken dat het model geregistreerd is. Bij 
do so, the proprietor shall not be entitled to recover gebreke daarv8:n is hij niet gerechtigd tot 
any penalty or damages in respect of. any infringe- enige boete of schadevergoeding wegens in-
ment 6f his copyright in the design, unless he shows breuk op zijn atiteursrecht op het model, tenzij hij 
that he took aU proper steps to 6TIsurethe marking bewijst dat hij aIle gepaste stappen deed om het 
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of the article, or unless he shows that the infringe- merken van het artikel te verzekeren of tenzij hij 
ment took place after the person guilty thereof knew bewijst dat de inbreuk plaatsvond nadat de persoon, 
or had received notice of the existence of the copy- die zich daaraan Bchuldig maakte, wist of kennis 
right in the design. gekregen had van het bestaan van het auteursrecht 

. . op het model. . . 
(2) Where a representatIOn IS made t~ the Governo;- (2) W ordt door of van wege een tak van handel of niJverheid 

Gene.ral by or on behalf of any. trade or, m~ustry t,hat m aan de Goeverneur-generaal aangetoond, dat het in het belang 
tl:e mtere~tB of suc~ trade or mdustry It IS expe~Ie,nt to van zodanige handel of ,nijverheid zou zijn om ten opzichte . 
dIspense wIth or modIfy, as regards any class or descnptIOn of van de een of andere klasse of soort van artikelen af te zien of 
articles, any of the 'requirements of this sectio~ as to m~rking, af te wijken van de vereisten van dit artikel betreffende 
t~e Governo~-General ma~, by rule under thIS Act, dIspense merken, dan kan de Goeverneur-generaal, bij voorschrift 
WIth or modIfy such requuements, as regards any such class uit krachte van deze Wet ten aanzien van zodanige 
or description of articles to such extent and subject to such klasse . of soort van artikelen, van die vereisten afzien or 
conditions as he thinks advisable. afwijken in de mate en onder de voorwaarden die hij 

voegzaam oordeelt. 
Disclosure of 90. The disclosure of a design by the proprietor to any other 90. De bekendmaking van een model door de eigenaar aan B,ekendma-
design in person in such circumstances as would make it contrary to een ander onder zodanige omstandigheden, dat het gebruik- kI~f.lv~n certain cir- muuE' l~ 
cumstances good faith for that other person to use or publish the design, maken of openbaarm,aken van het model door die andere in onder zekere 
not to be and the disclosure of a design in breach of good faith by any strijd zou zijn met de eisen van goede trouw, en de bekend- omstand~g-' 
s?ch publica- person other than the proprietor, and the acceptance of a first making van een model in strijd met de eisen van goede trouw heden) Ulet 
tlOn IL!l would d tid '1 d f db' ., I d d d ' d' t zodamge , a!'d t an con entIa or er or goo s eanng a new or ongma door een an er an e eigenaar, en e aannemmg van een eers e openbaar-
~~:c~p;right design intended for registration, shall not be deemed to be a en vertrouwelike bestelling van goederen voo~zien ,van een making, dat 
thereof, pUblication of the design sufficient to invalidate the copyright nieuw of oorspronkelik model bestemd voor reglstratIe, wordt auteursrecht 

thereof, if registration thereof is obtained subsequently to the niet gehouden voor een voldoende openbaarmaking van het daarelddO?r 
ld ' t k 'd' ong 19 disclosure or acceptance, model om het auteursrecht daarop onge Ig e mil. en, mIen wordt, 

registratie daarvan verkregen wordt nil. de bekendmaking of 
, aanneming, 

No in~pecbon 91. (1) During the existence of copyright in a design, or 91. (1) Tijdens de duur van het auteursrecht op een Goon inzage 
~~~:g~st- such shorter period (not being less than two years from the model of gedurende zulk een korter tijdvak (niet zijnde ~d modellen 
ence of copy- registration of the design) as may be prescribed, the design minder dan twee jaren nil. de registratie van het model) als a~t::!reeht 
right ~hereof, shall not be o~en ~o in~~ction, e,xcept by the propriet~r, or a voorgeschreven mocht worden, kan van het mod~~ geen ~nza~e daarop, 

person ~uthorlzed m wrItmg by hIm, or, a person a~thonzed .by worden genomen, behalve door de eigehaar of zIJn schrlftehk 
the regIstr~r, or by th~ court, an~ fur;llshmg suc~ mformatlOn gemachtigde of door een door de registrateur of door het 
as may entItle the re~pstrar ,to IdentIfy the deSIgn, an~ shall hof gemachtigde, die zodanige gegevens moet verBtr~kken, 
not be open to t~e mspectlOn of any per~on, except, m the dat de registrateur het model kan herkennen, De mza!Se 
presence of the regIstrar, or of an officer actmg under hIm, and kan slechts geschieden in tegenwoordigheid van de regIs
on payment of the prescribed fee; and the person making the trateur of van een onder . hem staande beambte en nil. 
inspection shall not be ~ntitled to take a c~py o~ the design, or betaling van het voorgeschreven inzageloon. De inzage 
~ny part thereof: PrOVIded th~t wh?re re~lstratIQn ,of a deSIgn nemende persoon is niet gerechtigd een ko~ie van het model 
IS :efused on the ~round of Id~mtIty: WIth a deSIgn ~lready of van enig deel daarvan te maken: Met dIen verstande dat 
~egIstered, the ,applIcant, for regIstratlOn shall be entItled to waar de registratie van een model gewei~erd wordt op grond 
mspect the deSIgn so regIstered. van identiteit met een reeds geregIstreerd model, de 

(2) Aft th 't' f th '. 1 t ' d' f h registratie-aanvrager gerechtigd is het alzo geregistreerd er e expn a IOn a e copyng 1 m a eSlgn or 0 suc , . 
shorter period as aforesaid, the design shall be open for inspec- mO(d

2
e)1 NIll ten ZIen, h t t ht 

' d ' h f b t k b a a oop van e au eursrec op een model of van tlOn, an caples t ereo may e a en y any person on pay- b d ld k t t"d k k 'd' 
ment of the prescribed fee. voren e oe or ~r " IJ va, an een Ie er mzage, nemen van 

het model en kopleen daarvan maken tegen betahng van de 
(3) Different periods may be prescribed under this section voorgeschrev~n fool. ,. '" 

for different classes of goods. (3) v: erschIllende tIJdvakken kunnen mgevolge dit artlkel 
" , voor verschillende klassen van goederen worden vastgesteld, 

~nfor~ation 92. On the request of any person furmslllng such mforma- 92 Op verzoek van enig persoon die zodanige gegevens Inlichtingen 
&y regIstrar ' bl h ' t' d til h d' d ' , d ' 
as to exist- tIOn as may ehna e t ~bredglsftrartho I en, t y t e

h 
l~s~g~, an o~ verstrekt dat de registrateur het model kan iden- B~~~:~e 

enot; of regis- payment of t e prescn ,e ~e, ~ regl~ rar, sam orm suc tificeren en tegen betaling van de voorgeschreven fooi, moet verstrekken 
tratlOn, per~on whet~er th.e regIstratIOn stIll eXIsts m respect of s,uch de registrateur hem mededelen of de registratie ten opzichte of registratie 

deSIgn, and If so, m respect of what classes of goods, and shall van het model nog standhoudt en zo ja ten aanzien van nog stand
sta~e the date of, registration, and the name and II:.ddress of the welke klasse van goederen, onder' opgave te~ens van de datum houdt, 
registered proprletor. van registratie en de naam en het adres van de geregistreerde 

PART IV. -LEGAL PROCEEDINGS, 
eigenaar. 

AFDELING IV -GERECHTELIKE PROCEDURES, 

Protection of 93. (1) During the existence of copyright in any design, it, 93. (1) Tidjdens de duur van het auteursrecht op een model, ~=or:e~ng 
design during shall not be lawful for any person- IS het verbo en: , . ,tijdens 
copyright, . (a) om, ten behoeve van verkoop, op eeu artikel m emge auteursrechi, 

(a) for the purp?ses o! sale to apply or cause.to be ~pphed klasse van goederen, waarin het model geregistreerd 
to ~ny, artI~le, In any clas~ of goods m whICh the is, het model of een bedriegelike of kennelike 
desI~ I~ r~gIs~ered, the deSIgn, or ~ny frau~ulent or nabootsing daarvan zonder de licentie of schrif-
ob:'Ious ImitatlOn thereof" except WIth ~he lIcence or telike toestemming van de geregistreerde eigenaar 
wrltte:n con~ent of ~he regIstered proprle~or, or to do toe te passen of te doen toepassen, of iets' 
anyt,hmg WIth a VIew to enable the deSIgn to be so te verrichten met het oogmerkom zodanige 
applIed; or toepassing Van het model mogelik te maken; of 

(b) knowing that the design, or any fraudulent or obvious (b) om, wetende dat het model of enige bedriegelike of 
imitation thereof, has been applied to any article kennelike nahootsing daarvan op enig artikel zonder 
without the consent of the registered proprietor, to de toestemmillg van de geregistreerde eigellaar 
publish or expose or cause to be published or exposed toegepast is, dat artikel openbaar te maken of te 
for sale that article. 'doell maken of te koop te stellen of te doen stell en. 
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PART V.-GENERAL. 

CHAPTER III. 

TRADE MARKS. 

96. For the purposes of this Chapter-

"mark" shall include a device, brand, heading, label, 
ticket, name, signature, word, letter, numeral, or any 
combination thereof; 

"Provincial Trade Marks Act" shall mean a law in force 
in any Province on the thirty-first day of May, 1910, 
relating to the registration of trade marks, and shall 
include all r~gulations in force under such law; 

" register" shall mean the register of trade marks kept 
under this Chapter; 

"registered trade mark" shall mean a trade mark regis
tered under this Chapter; 

"trade mark ". shall mean a mark used or proposed to be 
used upon or in connection with goods for the purpose 
of indicating that they are the goods of the proprietor 
of that trade mark by virtue of manufacture, selec
tion, certification, dealing with or offering for sale. 

PART I.-TRANSITIONAL PROVISIONS. 

AFDELING V.-ALGEMENE BEPALINGEN. 

HOOFDSTUK III. 

HANDELSMERKEN. 

96. Voor de doeleinden van dit Hoofdstuk wordt- Bepaling vIm 
onder" merk " begrepen een devies, brandmerk, opschrift, woorden ge

etiket kaartJ'e naam naamtekening woord letter bruikt ill dit , , , . '" Ho fd t k 
getal, of een samenstelling daarvan; 0 S u . 

onder" provinciale wet op handelsmerken" verstaan een 
wet op de registratie van handelsmerken geldende in 
een Provincie op de een en dertigste dag van Mei 
1910, daaronder begrepen aIle regulaties ingevolge 
zodanige wet vastgesteld; 

onder "register" verstaan het register van handelsmerken 
ingevolge dit Hoofdstuk gehouden; 

onder " geregistreerd handelsmerk " verstaan een handels
merk ingevolge dit Hoofdstuk geregistreerd; 

onder "handelsmerk" verstaan cen merk dat op of in 
verband met goederen gebruikt wordt, of denkelik 
gebruikt zal worden ter aanduiding, dat het de 
goederen zijn van de eigenaar van dat handelsmerk 
ten gevolge van vervaardiging, uitkiezing, waar-
merking, handel met of aanbod ten verkope. 

AFDELING I.-OVERGANGSBEPALINGEN. 

• 

. 97. (1) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Overdracht 
T~fel' of 97. The Governor-General may by proclamation in the Staats1coerant verklaren dat de uitvoering van de in een van ?e uit-
admlDistra- . , P .. ld d W tt H d I k . d voenng va~ 
.tion of Pro- Gazette, declare that on a date therein Rpecified the adminis- rOVIllCle ~e en e e en op an e srner en op een III e provinciale 
vinoial Trade tration of the Trade Marks Acts of any Province shall be Proklarnatle vast te stell~n d~g over zal gaan op het kautoor wetten op 
Marks Acts. transferred to the trade marks office established under this van handelsmerken opgencht mgevolge deze Wet. handels-

merken. 
Act. 98. Op en na de alzo vastgestelde dag- Ge 1 . vo gvan 

Elfectofsuch 98. On and after the date so specified- (1) treden de wetten op handelsmerken van zulk een zodanige-
transfer; Provincie, voorzover niet uitdrukkelik andel's be- overdracht. 

The Trade Marks Acts of any such Province shall, paald is, buiten werking; 
save as is othel"!Vise expressly provided, cease to apply; (2) kunnen procedures, die bij het in werking treden van 

(1) 

proceedings under a Provincial Trade Marks Act dit Hoofdstuk onder een provinciale wet op handels-
pending at the commencement of this Chapter may be merken hangende zijn, ten einde toe worden voortge-
continued and comple~d under the Provincial Trade zet onder zodanige provinciale wet, welke, voorzoveel 
Marks Act which shall, so far as is necessary for the zulks nodig is voor de afdoening van alsdan hangende 
purpose of completing then pending proceedings and procedures en voor het gevolg geven aan bestaande 
of giving effect to then existing rights and obligations, rechten en verplichtingen, uitgevoerd wordt door de 
be administered by the registrar, who shall collect any registrateur, die aUe daaronder verschuldigde fooien 
fees payable thereunder; zal innen; 

(2) 
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(3) 

(4) 

(5) 
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all powers and functions under any Provincial Trade 
Marks Act vested in the Governor or in any Minister, 
officer or. authority of any such Proyince as aforesaid 
shall vest in the Governor-General, Minister, officer 
or authority exercising similar powers nnder the 
Union as the case requires or as is prescribed; 

all the registers of trade marks existing under any 
Provincial Trade Marks Act shall be deemed to be 
incorporated with and to form part of the register 
established nnder this Chapter; 

subject to the provisions of sections one hl1nd1'l;d and 
t1centy-three, one hundred and twenty-eight and 
one hundred and thi1·ty-five of this Act, the validity 
of the original entry of any trade mark upon the 
registers so incorporated shall be determined ill 
accordance with the statutes in force at the date of 
such entry, and snch trade mark shall retain its 
original date, bnt for all other purposes it shall be 
deemed to be a trade mark registered under this 
Chapter, 

(3) 

(4) 

(5) 

ga.an aHe bevoegdheden en innkties, die ingevolg(;een 
provinciale wet op handelsmerken bernsten bij de 
Goeverneur of bij een Minister, ambtenaar of 'auto
riteit in een Provincie v:Jormeld, over op de Goever
neur-generaal, Minister, ambtenaar of autoriteit, die 
gelijke bevoegdheden in de Unie heeft Baar het geval 
vereist of naar voorgeschreven is; , 

worden aIle registers van handelsmerken, die nit 
krachte van een provillciale wet op hand~lsmerken 
gehouden worden, geacht ingelijfd te zijn bij, en deel 
uit te maken van, het register opgericht onder dit 
Hoofdstuk; 

wordt, met inachtneming van artikels hondel'd 
dl'ie en ttIJintig, honderd ac7bi en twint-if} en 
h ondel'd 1Jijl en dertig van deze Wet, de geldigheid 
van de oorspronkelike inschrijving van een handels
merk in de alzo ingelijfde registers, beslist overeen
komstig de westbepalingen, die ten tijde van de 
inschrijving van kracht waren, zullende zodanig 
handelsmerk zijn oorspronkelike datum behonden, 
doch voor aIle andere doeleinden aangemerkt worden 
als een halldelsmerk geregistreerd onder dit Hoofdstuk. 

, AFDELING II,-REGISTREERBAREHANDELSMERKEN, 
PART n,-REGISTRABLE TRADE MARKS,· , w rk 

, 99. Een registreerbaar handelsmerk moet bevatten of be- b' ezen d' e 
Essential 99. A registrable trade ll'lark must contain or consist of atlstaan uit een van devolgende wezenlike biezonderheden 'h~~~: v':~ 
par~iculars of least one of the following essential particulars: - I (0) de naam van een maatschappij, indi\ridu of firma voor- nigistreer-

trade marks. (a ~ e name, 0 a eomp~ny, m IVI ua or rm represen e , geste op een, lezon, ere 0 epaa ~ wIJze; 0, ,merken. regIstrable ) h f . d' 'd 1 fi t d'i ld b' d f b ld .. f bare handels-

m a spemal or partwular manner; or (b) de handtekenmg van de persoon dIe de reglstratle ' 
(b) the signature of the applicant for registration or of' daa.rva~ aanvraagt, of van een voorganger in zijn 

some predecessor in his business; or I bezIgheld; of 
" " I (c) een verzonnen woord of verzonnen woorden; of 

(c) an mvented word or mvented words; or I (d) een of meer onderscheidellde woorden, die redeliker-
(d) a distinctive word or words not reasonabiy required wijze niet voor handelsgebruik dienen; of 

for use in the trade; or '( e) elk ander onderscheidend merk; 
(e) any other distinctive mark; doc~, e?n na,am of handtekening niet vallende on?er de ,om, 

't tl th 1 f II 'tl' jschnJvmg In paragrafen (a) en (b) van dlt artlkcl, but a name or SIgna ure 0 'ler an suc 1 as a WI lIn: dt 't d d d M' 't fIt h f . 
1 d 't" h () d (b) f ti' t' ,wor me all op or er van, e mlS er 0 Ie 0 aan-

tIe escnp Ion m paragrap s a an" 0 11S sec lOn'gemerkt als een onderscheidend merk: 
shall not, excep~q?y ,o:d: r~f. the MInIster or the court I M~t ,dien verstande dat een ~,erk, ~Iet,,:elk in enige 
be dee~ed a dLtmctIv ,a , ,ProvmCIe door de aanvrager of zIJn bezlghelds-voorganger 

. PI'ovided that ~ny mark ,used as a trade, mark, many Pro-Igedurende tien jaren v6ar de inwerldngtreding van dit 
VInce bY,the applIcant or IllS predecesso: In busllless for ~enlHoofdstuk gebruikt was en dat (hetzij in zijn oorspron
years pr~or to the comlllenceme,llt of ~1118, Chap~e,r and wlnchlkelike vorm of met toevoegingen of wiJzigillgen, die op de 
IH:s contI~,?-ed to be 80 ,!-sed (eIther m It~ ongmal ~orm orjidentiteit daarvan van geen wezenlike invloed zijn) in 
~Ith ,addItlOns or alteratIOns not substantIally affectmg th,e'gebruik bleef tot de datum van de registratieaanvrage, 
IdentIty of the same) down to the date of the apph-als handelsmerk voor elke zodanige Provincie kan worden 
cation for registr,ation may be registered ,as a trade mark geregistreerd, 
for any snch ProvInce. Ten b~hoeve van dit artikel betekent het. woord 

, , ," , " " onderscheidend " geschikt om de goederen van de 
]'01' the purposes of thIS sectlOn "dIstmctlve shall mean e' naar van het handelsmerk van die van andere per-

adaptcd to distinguish the goods of the propriet,or of the trades~~:n ta ollderscheiden. Tel' beslissinlZ van de vraag 
tuark from th,08e of other persons, In determlll~ng whether a jof een handelsmerk daartoe geschikt is, kan, ten aanzien 
trade mark:s so adapted regard may be had I? respect to a'van een handelsmerk dat in werkelik gebruik is, acht, wordell 
trade mark III actnalnse t,o ~he exte~t ,to ~hlch such usergeslagell op de mate waarin dat gebruik zodanig handelsmerk 
h~s rendered such tl'~dc ~al~ m f?,ct dIstlllctlve for the goods feitelik tot een onderscheidend kenteken gemaakt heeft van 
wIth respect to whlCh It IS regIstered or proposed to be d goederen ten aanzien, waarvan de reO'istratie daarvan , de, '" 

• 

reglstere , geschied is of beoogd wordt, ' ' " 
. . 100, Met uitzondering van een handelsmerk dat behoorlik ~at ee,n re-

What a,):egis, 100. Except In the case of a trade mark properly regIs- ingevolge een provinciale wet op handelsmerken geregistreerd glstreerbaar 
trable trade tered nnder a Provincial Trade Marks Act, the registrar may is kan de registrateur de registratie weigeren van een handels- b!l-~delsmerk 
mark ma~ refllse to register a trade mark which contains- "u'erk dat bevat- ~~~atr:~~ not con tam, '1 , _ _ • 

(a) a representation of the King, the Queen, or any (a) e~n voorstelling ,van. de Ko~i~g, de Koningin ,of~ell 
member of the Royal Family, or of the Royal hd van de konmkhke famlh£! of van ciekonmkhke 
Crown; or ... ' kroon; of , 

(b) the word" Royal" or any word, letter or device indi
cating Royal or Government patronage; or 

(c) a representation of the Royal Arms, or of a national 
flag of the United Kingdom, or of the national arms 
of the United Kingdom, or of the arms or seal of the 
Union; or 

(d) a representation of any living person without his 
written consent. 

(b) het woord "koninklik" of een woord, letter of devies 
waardoor koninklike 9£ staatsbegunstiging aangeduid 
wordt; of ' 

(c) een voorstelling van het koninklike wapen of van een 
nationale vlag van het Verenigd Koninkrijk of van 
het nation ale wapen van het Verenigd Koninkrijk of 
van het wapen of het zegel v,an de Unie; of 

(d) een voorstelling van eEln lev:end persoon zonder diens 
schriftelike toestemming. 
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Limitation of 101. A trade mark may be limited in whole or in part to a 101. Een handelsmerk kan gehee1 of gedeeltelik worden Beperking 
ttrade rtm~kla.s pa.rticular colour or 0010ur. s, and in case of any application for beperkt tot een bepaalde kleur of kleuren, en in geval dVl1l

n eenkhtant · o pa leU ar h . t . ·f d k h f 1 .. .' h d 1 k d d e smer 0 colours. t e regIS ratIOn 0 a' tra e mar ,t e ad that t Ie trade marK de regIstratle van een an e smer aangevl'aag war t, bepaalde 

Registra.tion 
of mark in 
fa.vour of 
lI.uthorithis 
undertaking 
eXlI.minati n 
of goods 

Trade marks 
must be 
reg1 .. 'tered in 
re.pect of 
particular· 
goods or 
classes of 
goods, 
Grounds for 
requiring 
disclaimer as 
to particular 
parts or 
matter a" a 
condition of 
registr..tion, 

Trade mar',,, 
identical 
with 
registered 
trade marks 
of another 
not to be 
registered. ' 

is so limited shall be taken into 00nsideratian by any tribunal moet elke rechtbank bij de beslissing van de vraag of een han- kleuren, 
ill deciding whether it is distin0tive or not. If and sofaI' as a delsmerk al dan niet onderscheidend is, acht slaall op het feit, 
trade mark is registered without limitation of colour it shall dat het handelsmerk aldus beperkt is. 'Vanneer en voorzover 
be deemed to be registered for all colours, een handelsmerk zonder beperking ten aanzicll van Ideur gere-

. gistreerd is, wordt het geacht voor aHe kleuren geregistreerd 
te zijn, 

102. (1) Where any Union or Provincial authority, or any 
association or person, undertakes the examination of any 102. (1) 'Vanneer een Unie- of provinciale autoritcit of een Regi~tratie 
goods in respect of origin, material, mode or conditions of verenigiug of een per soon zich belast met het onderzaek van van merk ten 
manufacture, quality, accuracy, or other characteristic, and goederen naar hun oorsprong, materia;:tl, wijze of voorwaarden !lo::i~eI:e~ 
certifies the result of such examination by.a mark used upon van vervaardiging, hoedanigheid, nauwkeurigheid of andere di~ zich 
or in connection with such goods, the Minister may, if he eigellschappen en de uitslag van dat onderzoek certificeert belasten met 
judges it to be to the public advantage, permit the authority, door eep op of in verband met die goederen gebruikt merk, onderzoeak 

, t' t' h k d . d k d M" t h" d't' I I vangoe erell. aSSOCIa 1011 or person . 0 regIster t e. mar as a tra e mark III an an e lllIS er wanneer IJ 1 In· let a gemeen 
respect of such goods, whether the authority, association or l?elang wenselik acht, aan de autoriteit, vereniging of per-
person is or is not a trader, or is or is not possessed of a. good, soon toestaan dat merk ten aanzien van die goederen als handels-
will in connection with such examination and certifying, merk te registreren, hetzij die autoriteit, vereniging of per-

soon al dan niet een halldelaar is of al dan niet in verb and 
. (2) When registered, the trade mark shaH be deemed in all met dat onderzoeken en certificeren een klandizie heeft, 

respe?ts, to' be a registered 'trade ~nark, and t~e authority, (2) N a geregistreerd te zijn,. wordt het handelsmerk in elk 
aSSOCIatIOn or person to be the regIstE)red pr~pr.letor ther~of, opzicht aangemerkt als een geregistreerd handelsmerk en de 
save Lhatthe .trade mark ~h~ll not be tr~n~mlssIble or aSSIgn, autoriteit, vereniging of persoon als de geregistreerde eigellaar 
able ex.cept WIth the permISSIOn of the MlllIster, daarvan onder dit voorbehoud evenwel, dat het haI\delsmerk 

(3) This section shall as to conditions of manufacture apply niet over~e~rfd of gecedeerd kan worden dan met vergullning 
to Union and Provin.cial Ituthorities only. vall de Mlllister. 

. . (3) Dit:artikel; is, wat betreft voorwaarden van vervaardi. 
ging, slechts van toepassing op Unie of provinciale autoriteiten 

PART IlI.-REGISTRATION OF TRADE MARKS; 
AFDELING III.-REGISTRATIE VAN II~NDELSMERKEN. 

103. A trade mark must be registered in 
ticular goods or classes of goods as prescribed. 

respect of par-
103. Een handelsmerk moet worden· geregistreerd t,"n aan· Hondelsmer

zien van bepaalde goederen of klassell van goederen, zoals ken VI:orden 
1 gereglstreerd 

voorgesc neven. voor bepaa.lde 

104. If a trade mark--
g·oederen of 
klassen 
daarvari. 

(n) con~lfins parts. not separately registered by the pro
prIetor as trade marks; or 

Gronden 
(a) bestanddelen bevat, die lliet door de eigenaar afzonder- w~~rop, g 

l 'k 1 I d 1 k ' d" prlJsgevlll 
1 a sIan e smer en geregistreer zIJn; of va.n recht op 

104. \Vanneereen handelsmerk-

(b) contains matter common to the trade or otherwise of 
a non·distinctive character, (b) iets bevat dat aan de handel gemeen of allderszins van bdiez1 onderre to· ·f 

. t d h 'd d d ' e en. 0 s . nIe -on ersc el en e aar IS, * . aIs voor, 

the registrar or the court, as the case .may be, in deciding dan kan de registrateur of onderscheidenlik het hoi, bij de w~:~e t YaIl 
whether the trade mark shall be entered or shall remain upon bes~issin~ van de vraag, of het handelsmerk' al dan niet in het ~;;~:/~~~ 
th.8 register, may in his or its discretion require, as a condition regIster mgeschreven of gehandhaafd zal worden, te hunner worden, 
of its being on the register that the proprietor shall disclaim beoordeling de inschrijving of handhaving 'daarvan afhankelik 
any right to the exclusive use of any of those parts, or of that stelleu van de voorwaarde, dat de eigenaar enig recht prijs-
matter,. to the exclusive use of which they hold him not to be geve op het alleengebruik van een of meer vall die hestand-
entitled, or that he shall make such other disclaimer as they delen of van datgene, tot het alleengehruik waarvau zij hem 
think needful for the purpose of defining his rights under the niet gerechtigd achten, of dat hij zodanige andere ptijsgeving 
registI:ation; Provided that no such disclaimer shall affect any doe als zij ter bepaling van zijn rechten onder de registratie 
rights of the proprietor of the trade n;tark except such as llodig achtel1: Met dien verstande dat zodanige prijsgeving geen 
depend upon its registration. invloed heert op de rechtell van de eigenaar van het handels-

merk, behalve voorzover ze van zijn registratie afhlln~en, 

105. E~cept ~y ?rder of the ,court, or, i~ the ?ase of ~ trade 105. Behalve op last van het hof of in het geval van een Handel~~er
mark fallIng wlthlll the prOVISO to sectIOn mnety-mne, no handelsmerk vallende binnen het voorbehoud tot artikel negen keugehJken
trade mark shall, s~ve as is 'provided ·by section one hundred en negentig zal, behoudens ~let bepaal~e in artikel honderd elf, ~:Jftr!:;de 
and eleven, be regIstered m respect of any goods or des- geen handelsmerk t,en aanZlen van emge goederen of soort van merken· van 
criptio? of goo~s if such tra,de mark is identical. with one goederen mogen worden geregistreerd, wanneer dat handels- I1nderen , 
belongmg to a dIfferent proprIetor and already registered in merk geliJ'k isaan en behorende aall een andere eigenaar en word~n met 

t f h d d 't" f d 'f 1 d d ' d ' " geregl>treerd, respec 0 suc goo s or escrIp lOt! 0 goo s, or 1 suc I tra e ree s gereglstreer IS ten a,anzIen van zodamge goederell of soort 
mark so nearly ~esembles the other trade mark as to be van goederen of wauneer zodanig handelsmerk zo zeer op het 
calculated to deceIve, ander handelsmerk gelijkt, dat het zou kunnen misleiden. 

R f 1 106
· WI h f· 1· I' . t b 't d 106. Wanneer van meerdere personen ieder aanvraag. Wei gering 

e Ul'a . • . lere eac 0 severa persons app les 0 e regIS ere d t .' d . van 
wl:l.e~e several as the proprietor of the same trade mark o~ of nearl identical oe om .geregIstreer "te worden als eigenaar van hetzelfde registratie 
apphcantsfor t d . k ' t f th d .. d y... . f handelsmerk of van blJlla overeenstemmende handelsmerken waar twee of 
registra!ion ra e mar'8 ~n reapec 0 e sam~ goo s or escrIfbon ~ ten aanzien van dezelfde oederenof soort van oederen dan meer ersonen 
of identical goods" thil regIstrar may refuse to regIster the trade mark untIl k·d '·st t u ,g 1 t·h d· 1 k gt ' t' regl'stProt'le t d . k' I 'h f 1 1'· ., . an e regI ra e r weIgeren Ie an e smer e regIS reren u 

!.l e mar , t le l'lg. is 0 t leapp Icants have been deternnned by the court t td t d htd d } t 1 f '·t k van over-
or have beeu settled b a" eement in .. anner a roved b' 0 a" e rec en van ,. e aanv,ragers oor le .10 Ul gema?: t eenstemmen-
him. y," gr a In . pp . Y of t·e zlJuen genoegen bIJ onderhngeovereenkomst bepaald zIJn~ de bandels-

merken 
!l&P:,Tag8+l. 
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Circumstan· 
ces under 
whioh regis
tration of 
identical 
trade marks 
may t&ke 
place. 

Registration 
of assooiated 
trade marks. 
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107. In case of honest concurrent user or of special circum- 107. In geval van eerlik gelijktijdig gebruik of van bie- Wanneer. 
stances the court may, in its discretion, permit the registra- z,ondere omstandigheden, kan het hof te zijner beoordeling, de :registmtle 
tion of the same trade mark or of nearly identical trade marks registratie toestaan van hetzelfde handelsmerk of van bijna. :~r::~~d:
for the same goods or description of goods by more than one overeenstemmende. handelsmerken voor dezelfde goederen of handel!!-. 
proprietor, subject to such conditions and limitations (if any) soort van. goederen door meer dan een eigenaar, behoudens merken 
as to mode or place of user or otherwise as it may think fit to zodanige eventuele voorwaarden en beperkingen wat betreft ~d!aten 
impose. de wijze of plaats van gebruik of andvrszins, als het hof 0 • 

mocht bepalen. 
108. (1) Where application is made for the registration of. 108. (1) Wanneer de registratie aangevraagd wordt van Regi.tratie 

a trade mark so nearly resembling a trade mark of the appli- een handelsmerk hetwelk zozeer gelijkt op een reeds op het van verband 
cant which is already on the register as to be calculated to deceive register voorkomend handelsmerk van de aanvrager, dat mis- ~oll~er~e 
or cause confusion if used by a person other than the applicant, leiding of verwarring zou kunnen ontstaan als een andere :e~k!:. 
the registrar may require as a condition of registration that' persoon dan de aanvrager arvan gebruik maakte, dan kan de 
the trade marks shall be entered on the register as associated; registrateur de registratie afhankelik stellen van de voorwaarde 
trade marks. dat de handelsmerken als verbandhoudende haIidelsmerken op 

(2) If the proprietor of a trade mark claims to beentitledi het register ingeschre~en worden. 
to the exclusive use of any part of it separately he may, if the (2) .Wan~eer de el%eUaar van een handels~erk het allee~
part satisfies all the conditions of a trade mark register it as gebrUlk opelst van elllg deel daarvan afzonderlik, dan kan hlJ, 
a separate trade mark. 'dat deel, mits het voldoet aan aIle vereisten van een handels-

. . . merk, als afzonderlik handelsmerk registreren. 
(3) Whe~ a part of a regIstered tra~e m.ark IS regIstered (3) Wanneer een deel van eeu geregistreerd handelsmerk 

separately, It and the trade ~ark of whICh It forms a part afzonderlik geregistreerd is, dan wordt dat deel en het handels
shall be deemed to. be assoclai:d trade marks, and shall be merk, waarvan het deel uitmaa~t, aangemerkt als verband
entered on the regIster as suc , and t~e user of the whole houdende handelsmerken eu moeten als zodanige op het register 
trade mark shall for the purposes of thIS C~apter be deemed ingeschreven worden. Het gebruik van het gehele handelsmerk 
to be alB? a user of the part separately regIstered as a trade wordt voor de doeleinden van dit hoofdstuk geacht ook het 
mark. gebruik te zijn van het deel dat afzonderlik als handelsmerk 

(4) Associated trade marks shall be assignable or transmis- geregistreerd is. 
sible only as a whole and not separately; bu~ they shall for all (4) Verbandhoudende handelsmerken kunnen slechts als ge
other purposes be deemed to have been regIstered as separate heel en niet afzonderlik gecedeerd of overgeerfd worden. Voor 
trade marks. aIle andere doeleinden evenwel worden zij geacht als afzon-

derlike handelsmerken geregistreerd te zijn. 
Acceptance 109., Where under the provisions of this Chapter user of a 109. Wanneer het volgens de bepalingen van dit .bnnem~g 
of user of registered trade mark is required to be proved for any pur- Hoofdstuk' voor het een of andere doe I nodig is het van gebr'Uban1kd 

. d b 'k . t d h d I k 't b . . van vel -asSOCIate pose the registrar or the court as the case may be ge rUl van een geregls reet an e smer e eWIJzen, houdende 
trade ~arr t may' if and so far 'as he or it thin'ks fit accept user of an'dan kan onderscheidenlik de registrateur of het hof, handelsmer· 
~~r~'!:::rl asso~iated trade mark or of the trade mark with additions or indian en voorzover hij of het hof zulks voegzaam acht, het kenalsgelijk. 
registered alterations not subst~ntially affecting its identity, as an gebruik van een verbandhoudend ge;egistreerd .. h?,~delsmer.k ~~b~1::'! 
trade mark. equivalent for the user of the first-mentioned trade mark. of van het handelsmerk met toevoegmgen of wIJzlgmgeu dIe geregistreerd 

geen wezenlike invloed op zijn identiteit hebben, aannemen handehllnerk. 

110 (1) A I" t b th . t f als gelijkstaand met het gebruik van eerstbedoeld handelsmerk. 
Form of • ny person, c aII~mt!1 0 e e p~Otprle °fr °tha 110. (1) Ieder die beweert eigenaar van een handelsmerk Vorm van 
application trade mark, may make app Ica Ion to the regIS rar or e t .. k b" d . t t d . t t' ., h d I aanvrage om 
for registra- registration of his trade mark. e zlkJn, an IJ e regIS ra eur e regIS ra Ie van ZlJn an e s- registraliie 
tion of trade· . mer aanvragen. van 
mark. (2) The application must be made in the form prescrIbed, (2) De aanvrage moet in de voorgeschreven vorm gedaan handelsmerk. 

and be accompanied by the prescribed number of representa- worden, vergezeld gaan van het voorgeschreven aantal afbeel-
tiona of the trade mark, and must- dingen van het handelsmerk en moet--

(a) specify the goods or class of goods in respect of which 
the applicant desires the trade mark to be registered; 
and 

(a) de goederen of klasse van goederen aangeven ten 
aanzien waarvan de aanvrager het handelsmerk wenst 
te doen registreren ; 

(b) een adres binnen de Unie opgeven waar stukken op 
(b) state an address within the Union as an address for helll gediend kunuen worden: 

service. (3) Afzonderlike aanvragen moeten worden gedaan voor de 

(3) S t 1· t' t b d f th . t t' registratie van eenhandelsmerktenaanzien van iedere klasse van 
epara e app lca lOns mus . e ma e or e regIS ra Ion d d h t t t d . t 

f t d k . t f h I f d' t f goe eren waarvoor e aanvrager e wens e oen regIS reren. 
o a ra e mar m respec 0 eac c ass 0 goo s m respec 0 111 (1) D . d" . d . h' dt d 

h · h th r t d' 't t b . t d • em lenmg van Ie ere aanvrage gesc Ie oor Hoe aanvra-
w lC e app Ican esnes 1 0 e regIS ere . < haar af te geven of over de post te zenden aan het kantoor gen voor 

van handelsmerkeu. registratie 
P~~e on 111. (1) Every application mnst be lodged by being left at (2) Wanneer hetzelfde handelsmerk of een bijna overeen- h:delsmer-
apphca~lOn or sent by post to the trade marks office. stemmend handelismerk aan een andere eigenaar in enige ken in te 
for re".."'lstra- P .. d U' t b h t f .. t d' t dienen 
tion of trade (2) Where the same trade mark, or a nearly identical rov.mcle van e me oe e oor 0 ~~r.egis reer IS en . 
mark. trade mark, is owned or registered by another proprietor aanZIen van dezelfde goederen, ?f beschrlJv~g va~ go;deren 

in any Province of the Union in respect of the same goods, dan k:an het ~an?elsmerk gere%Istre.erd wor en, zu len e .elke 
or description of goods, the trade mark may be registered, zodamge ProvmOle van de reglstratIe kunnen worden Ultge-
but any such Province may be excepted from the registration. zou(3d)er

W
d. h t h d I k f b" t' d . . anneer e an e smer 0 een IJna overeens emmen 

. (3) 'Vhere the trade ~ark, or a nearly ~dentical tra~e ma;k, handelsmerk aan de handel in een andere Provincie gemeen is, 
IS commo?, to the trade m another Provmc~, th~ regls~ratlOn dan verleent de registratie onder dit Hoofdstuk geen uitslui
unde: thIS Chapter. shall confer. no exclUSIve tlght~ m that tende recbten in zodanige Provincie aan de geregistreerde 
Provmce on the registere~ p~prletor, and. that Provmce may eigeuaar, zullende de betrokken Provincie van de registratie 
be excepted from the registratIOn under thIS Chapter. onder dit Hoofdstuk uitgezonderd kunnen worden. 

(4) Subject to the provisions of this Chapter, the registrar (4) Behoudens de bepaliugen van dit Hoofdstuk kan de 
may either accept the application, with or without modifica- registrateur de aanvrage, met of zonder wijzigingen, of voor-
tion or conditions, or refuse it. waarden aannemen of dezelve afwijzen. 
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Appe&lto. 112. (1) In, case of any, such refusal or conditional accep- 112. (1) In geval van zulk een afwijzing of voorwaardelike Appel bij het 
court agaInst tance, the regIstrar shall, If required by the applicant, state aanneming moet de registrateur indien de aanvrager zulks hof tegen 
~~~d~!o~al in w~iti';1g the .~ounds of his decision, and the materials used verlangt, schriftelik de gronden v~or zijn beslissing vermelden, ~~~~~~ar
aooeptanceby by ~lm m arrlvmg at the same, and such decision shall be alsmede de gegevens welke tot die beslissing geleid hebben, delike aan
regi~tra: of subject to appeal to the court. Van die beslissing kan bij het hof in appel worden gekomen. neming van 

applicatIOn. (2) ~he court shall hear the applicant, and, if required; also (2) Het hof hoort de aanvrager, en, zo nodig, de regi- ~;;~:::!-
the ~trar, and shall n:a~e an order determining whether, s~rateur, en b~.p~ll:lt ?f e? o?der :welke .v:0orwaarden, verbete- stratellr. 
an Ject to what condItIOns, amendments or modifications, rmgen en wIJzIgmgen, mdlen dIe er ZlJn, de aanvrage aan-
if any, the application is to be accepted. genomen zal w~rd~n. ., 

(3) Appeals under this section shall be heard on the (3) Het appel mgevolge dlt artIk.el wordt behandeld op de 
materials so stated by the registrar to have been used by him grondslag van de. ~ldus ~0o.r de registrateur vermelde gegevens, 
i';1 arriving at his decision; and no further grounds of objec- welke ~em t'Ot zlJn ~eshssmg geleidhadden. De registrateur 
tIOn to the acceptance of the applicati'On shall be taken by the kan bUlten toestemmmg van het hof geen verdere gronden van 
registrar, other than those stated by him, except by leave of bezwaar tegen de aanneming van de aanvrage aanvoeren, be
the court: When any further grounds of objection are ~aken, halve de door hem verm?lde. Worden verdere .gronden van 
t~e apphcant shall be entitled to withdraw his applicati'On bezwaar aangev'Oe~~, dan IS, de aanvrager gerechtl~,d, na 'Op de 
WIthout paym~nt of costs on giving notice as prescribed. voorgeschre~en wIJze kenms te hebben gegeven, zlJn aanvrage 

(4) The regIstrar or the court, as the case may be, may at zonder betallI~g van kosten terug te trekken. 
any t.ime, ,whether ~efore. or after acceptance, correct any ~4) D~ regIst!'!l'te:x~ of het hof on~erscheidenlik, kan ~e 
error 111 or 111 connectIOn. WIth the applicati'On, or may permit emger tlJd, hetZlJ vo'Or of na de aannem111g, een fout 111 'Of 111 
the applicant to amend his applicati'On upon such terms as verban~, met de aanvrag~, ~erstellen of aan de aanvrager toe
they may think fit. staa~. zlJn aanvrage te WIJZIgen, onder zodanige voorwaarden 

als ZIJ voegzaam oordelen. 

!~~:~~se- 113 . . If th,e app~ication is acce~ted with or without conditiOnE: 113. W ordt de aanvrage met of zonder voorwaarden of Adverteren 
accepted or. modIficatIOns, It shall forthWIth be advertised in the pres. wijzigingen aangenomen, dan m'Oet zij onverwijld 'Op de voor- van aange-
applications. cnbed manner. geschreven wijze worden bekend gemaakt. ~~.aan-
Non-com-. 114. If, by reason of default on the part of the applicant 114. Wanneer de registratie van een handelsmerk wegens Onvoltooidll 
~!:;:8~pph- t~e :egistrati'On of a trade mark has not been completed:verzuim van de aanvrager niet volto'Oid is binnen' twaalf aanvragen. 

wlt?m twelve ?Ionths from .the date of I'Odging of the appli.maallden n~ de dag waarop de aanvrage ingediend is, dan 
catIon, t?e registra~ shall gIve n~tice. 'Of the non-completi'On togeeft, de regl.str,:teur aan ~e aan.vra~er van die niet-voltooiing 
the appl~cant, and if, at the e~plratIOn of fo~rteen days fr'Omlkenms, e.n mdlen de reglstr~tle met. volt?oid is na verloop 

. that nO~lOe o~ of ~uch further tIme as the regIstrar may all'Ow,,!Van veertien .~agen na z~damge kenmsgevmg of na zulk een 
the regIstratIOn IS not completed, the application shall be,:verdere termlJn als de registrateur mocht toestaan, dan wordt 
deemed to be abandoned. , • de aanvrage geacht prijsgegeven te zijn. 

Notice of 
opposition to 
registration. 

115. (1) Any person (hereinafter referred to as an objector}i 115. (1) Binnen twee maanden na de datum van de laatste Kennisge
may, within two months after the date of the last adver. bekendmaking van de aanvrage of binnen zodanig6' verdere ving van 
tisement of the application or within such further time a<: termijn als de registrateur mocht toestaan, kan een ieder ve~ett tet~en 
h

. 1 < (h' d t ...... d . bOO h k regis ra Ie. 
t e regIstrar maya low, lodge at the trade marks office a notice: Iernagen'Oem e~n e~en","an er) lJ et antoor van handels-
of opposit~on in duplicate to the registration of the trade, merken een kenms!5evmg van. ve~zet tegen de registratie van 
mark, settmg out the grounds on which he relies to support, .het hand.~lsmerk. m ~ubbel mdlenen, houdende de gronden 
his notice. waarop zlJn kenmsgevmg steunt. 

(2) The registrar shall send a duplicate of the notice of (2) De registrateur zendt een duplikaat van de kennisgeving 
opposition to the applicant. van verzet aan de aanvrager. 
, (3) Every notice of opposition shall state an address in the" (?) Iedere kennisgeving van ,verzet moet een adres in de 
Union as an address for service. IUme opgeven waar stukken gediend kunnen worden. 

Lodging of 116. (1) 'Vithin one month after the lodging of notice 'Of 1~6. (1) Binnen een maand na de indiening van een kennis- Indienen van 
~t~:~~t by oppositi'On or wit~in such further time not exceeding three, gevmg van. verzet of bin?en zulk ,een verdere termijn van ten tege~ver-
applicant. mont~s as the registrar (on application made within such first. h?ogste ~rIe maanden, dIe d~. registrateur (op verzoek gedaan ~;~! ~~or 

mentIOned one month) allows, the applicant may lodge at bmnen dIe eerst bedoelde tlJd van een maand) mocht toe- g 

Hearing of 
opposed 
applications. 

Appeal 
against 
registrar' 8 

decision. 

the. trade marks 'Office, a counter-statement in duplicate staan, kan de aa.nvra.ger bij h~t ~antoor van handelsmerken 
settmg out the grounds on which he relies to support his. een tege~:verklarmg m dubbel mdienen, houdende de gronden 
application. waarop zlJn aanvrage steunt. 

(2) The registrar shall send a duplicate of the counter- (2} De registrateur zendt een duplikaat van de tegenver-
statement to the obJector. klarmg aa:n de tegenstander. 

(3) If the applicant fails so to lodge a c'Ounter-statement he, (?) Indlen de aa~":,,rager zij~. tegenverklaring niet alzo 
shall be deemed to have abandoned his application. mdlent, dan wordt hll geacht ZIJn aanvrage te hebben prijs-
. (4) The re!5istra~ may order th~t the C'Ost of any proceed- gegeven. . 
mg under thIS sectIOn shal~ be paId by either party and his (4) De regI~trate~r kan bevelen dat de kosten vll:';1 proce
order shall be enforceable m all respects as if it were an order dures onder dlt artlkel door de een of andere partlJ zullen 
of a judge of the court. worden betaald, zullende zijn bevel in elk opzicht evenals een 

, order van een rechter van het hof uitvoerbaar zijn. 
117. (1) The regIstrar shall fix a day f'Or the hearing of the 117 (1) D . 

application, and shall give notice thereof to the a l' t d . e reglstrateur bepaalt ee? dag v'Oor. het horen Verh?Or van 

th b
· t pp lOan an van de aanvrage en geeft daarvan kenms aan de aanvrager en betwUlte 

e '0 Jec or, d nut • e tegenstander. ' aanv_-.,.en. 

he~~n~~s t~~j~ir:~d,fi:~~, r~r i~t~a:n:h:~fe~e::~~~ :hi~rc!~~ (2) Op de aldus hepa,alde dag of op ie~er andere dag tot welke 

d th b
· t d th' g t"'t ,pp het verhoor verdaagd IS, hoort de registrateur de aanvrager 

an e 0 Jec or an elr respec lve WI nesses If any and d t t d h k . . , 
shall decide whether the application is t'O be refu~ed or whether en be l~g:nsf a: er en un re;ve tleve ~etU1ge~ (~o dl.~ er zijn), 

it ids.tt.o, be granted either with or without modifications or :~nd:; :ijz~gin;e:~~v::!rew:a~~:=z~~eg:~a:: ~'O::~o~:! of 
~I~. ,. 

. 1~8. (1) Van de belissing van de registrateur kan in elk Appel tegen 
118. (1) The decision of the registrar shall 

appeal to the court in like manner and in all 
he were a judge of the c'Ourt. 

be subject to 'OPzlCht op dezelfde wijze bij het hof in app61 worden gekomen beslissingvan 
respects as if alsof hij een rechter van het hof was. registrateur. 
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(2) On such appeal the court shall hear the parties and, if (2) Bij do hehandeling van dit appet hoort het hoi 
required, the registrar, and shall make an order determining de partijell en, zo nodig, de registratenr, en bepaalt of 
whether and subject to what conditions, if any, the registra- en onder welke voorwaarden, indien die er zijn, registratie 
tiOll is to be permitted, dient toegesLaan te WOrdeI1. 

. f I I t 't} (3). Bij het horen van zulk een appel kall elke partij, hetzij 
, «tl)l On the o'baldlY S11C

b
l appea, 3

1
11Y

1 
par YrmtalY' 01 l~r op de voorgeschrevell wijze, of met uitdrukkelik verlof van het 

m ,Ie manner prescn e or Y speCHt eave 0 Ie cour", h f d . t b d b 
bring forward further material for its consideration. 0(4v)erB ,~re gegedveus ,e er Ie dr~nt gent"k I k . d t 

IJ proce ures mgevo ge 1 ar 1 c unnen zon er oe-
(4) In proceedings under this section no further grounds of stemming van, het l~of geen verdere gronden van verzet 

objection to the registration· of a trade mark shall be tegen de reglstratle van een handelsmerk door de 
allowed to be taken by the objector or the registrar other tegenstander of de registrateur worden aangevoerd dan de 
than those. stated by the objector as hereinbefore provided, door de tegenstander als voormeld aangevoerde, \Vorden 
except by leave of the court, \Vhere anv further O'rounds verdere gronden van verzet aangevoerd, dan is de 
of objection are taken the applicant sllaH be entitled to with. aanvrager, na op de voorgeschreven wijze kennis gegeven te 
draw his application without paymellt of the costs of the hebben, gerechtigd zijn aanvrage terug te trekken zonder 
objector on giving notice as prescribed, betaling van de kosten van de tegel1stander, ' 

. (') I d ' tl' A' 1 ' (5) Bij een appel ingevolge dit artikel kan het hof, 
o .n any nn et liS s.ctlon t Ie court may, d· 't t h d t t . d t h t h d 1 k d 

after hearing the registrar '. permit the trade mark proposed e regIS ra eur ge, OOtr , ?ets aan a ,~. dan e sdmer :t dat 

t b 't d t b d';' d ' t b t t' II men voornemens IS e regIS reren, gewlJzlg wor e, fil '!i e 
o e regIS ere 0 e mo l11e lU any manner no su s an la y "., 1'k ' 1 d h ft d 'd t't 't 1 t 
ff t ' tl 'd t't· fIt· d 1 . b t ' l' tl wIJZlglng geen wezen 1 e mv oe ee op e 1 en 1 el van Ie a ec ,mg 1e 1 en 1 y 0 SUC 1 1 a e mar r, u lU SUC 1 case . Ie I d 1 kId tIl t t h t h d I' k 

d k d '" d h II b d " ,Ian e smer, n a "eva ec 1 er 'moe e an e smer tra e mar as so mo 111e s a e a vertlsed III the preSCrIbed 1 " 'd 1 " , t d t d d ' 
manner before bein a zoa s gewIJzII:? ' a vorens geregls reere wor en, op e'voor-

b geschrevell wIJze geadverteerd worden, 

119 F a partv notice of OI)POsI't,I'on or of appe I 119. Wanneer de partij .die kennis van verzet of van appet Zeke.rheid.: ,I 

,l o· a ft 't b' d U' ht" f b 'l 'd d "f stelling vooro, 
neither resides nor carries on business within the Union, the gee ,me lUnen, e me woonac Ig IS 0 eZl/? leI flJ t, ko~terl, 
registrar may order him to gIve security for costs, and if the dan kan de reglstrateur hem gelasten, zekerhel~ voor de ' 
order is not duly complied with, may treat the opposition or kosten te stellen, en, zo aa~ dat be:v:el lllet behoorlIk voldaan 
appeal as aband@ned, wordt, het verzet of het apJ;>el al~ pnJsgegeven beschouwen. , , , 

120. Wanneer een reglstratle-aanvrage aangenomen IS, Relllstratie 
, ddt t t k d' d t ' , en datum 

120• \Vhen an application for registration has been accepted zon er a· verze, aange e en IS, en e ermlJn van d ' 
k " t t k 'f d aarvan, 

and has not been opposed, and the time for notice of opposition enmsg~'lVIllg van verze vel'S re en IS, o. ~anneer ,e aan· 
has expired, or has been opposed and has been granted, the vrage ~lettegenstaand~ ,het verzet t.oegestaan IS, dan reglstreert 
registrar shall, unless otherwise directed by the law officer, de regu!trateur, tenzlJ de rechtsgeleerde ambtellaar andel'S 
register the trade mark as on t.he date of the lodging of the beveel~, het, handelsmerk onder de, datum waarop de aan
application, and such date shall be deemed to be the date of vrage mgedlend wer~ (w~rdende dle datum aangemerk~ als 
the registration, and shall issue to the applicant a certificate de datum van de reglstratIe), e,n geeft aan de ,aanv~ager III de 
of the registration of the trade mark in the prescribed form, voorgeschreven vorm een certlfikaat vall reglstrahe van het 

handelsmerk, 
Duration of 121. The reO'istration of a trade mark effected upon an 121. De registratie van een handelsmerk gedaan ingevolge Dlll;r ':1:1 
registration b d d't H fd t k I ' dt t"d k reglstratJe oftrsdemark. application made under this Chapter shall be for a period of een aanv:-age,ol1 er 1 00 su gesc ll? voor ee~lJ per van handels. 

fourteen years, but may be renewed from time to time in v~n veertIen Jaar, d~~h kan ~~ereenkomstIg ~e bepahngen van merk, 

A1'signment 
of registered 
trade mark, 

accordance with the provisions of this Chapter, dlt Hoofdstuk van tlJd tot tl.Jd worden ve:llleuwd. 
122. Behoudens de bepahngen van dlt Hoofdstuk heeft Cessie van 

122. Subject to the provisions of this Chapter, the person de persoon, die op het register als eigenaar van een handels- ~eretstl'eerd 
for t'.1B time beii1g entered in the register as proprietor of a merk ingeschreven staat, de bevoegdheid het handelsmerk te an elsmerk. 

tral~ mark shall have power to assign t.he trade mark, . cederen, 
. 123. (1) De registratie van een per soon als eigenaar van Registratie 

Registration 123. (1) '1'he registration of a person as proprietor of a een handelsmerk levert prima facie bewijs op van zijn recht Jlri):~t;fitelIJ 
prilJla/acie trade mark shall be p'1'1:ma evidence of his right to the tot het alleengebrnik van het handelsmerk op de goederen ten be~hltJ8 'V"I,)_ 
evidence of ' h ' d . dId' h rec op a 
rig-ht to exclusiye use of the trade mark upon the goods in respect to aanZlen wa:arva~ et gereglstreer IS, en van e ge Ig eid leengebruik., 
exelusive me, which it is registered a.nd tile validi1',v o.f theregistration. van de reglstratle, 

; , , . . ', (2) De registratie van een persoon als eigenaar van een 
(2) Tue reglstratIOn (:f :1, person as propl'letor of a trade handelsmerk is (mits er geell bedrog gepleegd werd), na ver

mark sh~ll, af~el' th~ eXplratIOll of seven ;veal's from the date, of loop van zeven jaar 11a de datum van de registratie, afdoend 
th~ reglSt~atlOn, . (11~ the absence of fraud), he, c()nclus~,,:e bewi,js van de geldigheid van de registratie en, behoudens het 
e~lldellee o~ t~le ~ahdlty of the and suhJect to tn?s bepaalde in dit Hoofdstuk, van zijn l'echt tot het alleengebruik 
Chapter o[ Ins nght 1:0 the ,nse .of, the ~rade mark III van het handelsmerk in verband met goederen ten aanzien 
respect to the goods III regard to. wlncb It: :s reglstered; unless waarvan het geregistreerd tenzij het handelsmerk in strijd 
the trade mark offends the prOVISIOns of seetlOn one is met de bepalil1gen van artikel honde-rd 'cecrtig, 
hundTI'd and t()r~y, Dit sub-artikel is niet van toepassing op een halldelsmerk, 

This sub-section shall no.t apply to a trade mark registered dat v66r, d~ inwerkingtreding van dit Hoof,dstuk i~gevolge 
before the commencement of this Chapter, llllder a Provincial een ProvlUclale Wet ?p ~andelsmerken gereglstreerd 1~, 
Trade 3farks .Act, (3) Het be:paalde 1ll dlt Hoofdstu,k geeft aan de elgenaar 

vall eengereglst.reerd handelsmerk met het recht een persoon, 
(3) Nothing in this Chapter contained shall entitle the die op of in verballd met goederen een soortgeIijk handelsmerk 

proprietor of a registered trade mark ttl. interfere with or gebruikt, hetwelk op of in verb and met znlke goederen door 
restrain the user by any persoll of a sinjilar trade mark upon zodanig peraGon zelf of door dians hezigheidsvoorgallgers 
or in eonnection with goods, upon or in connection with which doorlopend gehruikt is voordat eerstbedoeld handelsmerk 
such person has, by llimself or Ilis predecessors in business, door de eigenaar daarvan of dien bezigheidsvoorganger 
continuously used such trade mark from a date anterior to the voor het eerst gebruik werd, het gebruik daarvan 
user of the first-mentioned trade mark by the proprietor te bel etten of in dat gebruik te storen, of (zo . dat 
thereof or his predecessors in business, or to object (on such gebruik bewezen wordt) zich ertegen te verzetten dat die 
user being proved) to such person being put npon the register persoon ingevolge artikel lbonde-rd en zeven op het register 
for such similar trade mark in respect of such ·goods under the voor zodanig soortgelijk handelsmerk; tell aauzien van die 
provisions of section one hundred and sevefl.. goederen in~eschreven worge, 
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Registration 124. No. persQn shall be entitled to. institute any prQceeding1 124. Geen pro.cedure kan wQrden ingesteld Qm een inbreuk Registratie 
a condditi0tn

t 
to. prevent, Qr reCQver damages fQr, the infringement Qf a trade QP een handelsmerk te beletten Qf deswege schadevergQeding een vdoor-

prace en 0 l' ' . . . . . h d 1 k . t b .. d waar a van action for mark, un ess In the case Qf a regIstrable trade mark It IS te vQrderen, tenzlJ het an e smer , regIs reer aar ZIJl1 e, aktie wagens 
infringement registered under this Chapter Qr under a PrQvincial Trade ingevolge dit HQofdstuk Qf een PrQvinciitle Wet QP Handsls- inbreuk of 
or damages. Marks Act, . merken geregistreerd is, scha4ever-

goedmg. 

Wha~ 125. The rights acquired by registratiQn Qf a trade mark 125. De rechten dQQr registratie van een Iiandelsmerk ~ltt inbreuk 
?onfs~ltutes t shall be deemed to. be infringed by the use in respect Qf the verkregen wQrden geacht geschonden te zijn dQQr gebrnik, in dU1tmaak~ op In rmgemen , ' , h t . oor regl' 

gQQds in respect Qf which it is registered, Qf a mark sub- verb and ,met de go.ederen ten. aanZlen waarvan ,e geregl- stratie 
It by stantially identical with the trade mark or so. nearly resembling streerd IS, van een mark dat 111 hQQ!?zaak overeenkomt met verkregen 
registration. it as to. be likely to. deceive. het handelsmerk of zQveel daarQP gehJkt dat het ZQU kunnen rechten, 

I t··f th . f . t f t d k th t' misleiden. n an ac lQn Qr e 111 rlllgemen 0. a ra e mar e CQur, I kt' . b k h d 1 erk zal het 
in trying the question of infringement, shall admit evidence Qf I f n ~~? ~ 1~ :egJ~~ 111 reu d QP een ~n, e ::uk gepleegd 
the usages Qf the trade in respect to. the get-up of thQse gOQds ,10 'b IJ., e

t 
Ie tan e 111

g
h
v

t
an

h 
ed v1raab

g ~k Itn r a 'en vall 
d f t d k t 1 't' 1 'd' t 18, eWIJS oe a en van e an e sge rUl en anZI 

an 0 any ra e mar s or ge -up egI Imate y use III respec d k d' d d h ndelsmerken 
Qf them by Qther persQns. e Qpmaa van ZQ amge gQe eren, en van ea. 

en de Qpmaak door andere personen rechtmatlg daarvOQr 
Registration 126. No. registratiQn under this CI;apter shall interfere with gebruikt. . ' 
~!!~ere any bona fide use by a persQn Qf hIS Qwn name Qr place Qf 126. Registratie ingevQlge dit HQo.fdstuk belet Ulet het Registratie 
with use by business, Qr that of anyQf his predecessQrs in business Qr in gebruik te goeder trouw dOQr iemand van zijn eigen naa,m belet !liet 
a~y person of the use by any persQn Qf any bona fide descriptiQn Qf the of bezigheidsplaats Qf van die van ziJ'n bezigheidsvQorgallger g~brUlk v.un 
hls'ownname h t l·t· f h' d ' . ' .. . . eJgen naam or place of c arac er Qr qua 1 J 0. IS goo s. l1Qch het gebrmk van een beschrIJvmg tegoeder trQUW van de of be zig he Ids-
bJSiness. geaardheid of hQedanigheid van zijn gQederen. plaats. 
Rights of 127. NQthing in this Chapter cQntained shall be deemed to 127. Het bepaalde bij dit HQQfdstuk is van geen invlQed QP A.ktiewegens 
acti~n for affect rights Qf action against· any persQn fQr passing off gQQds het recht van aktie ter zake dat iemand gQederen VOQr die van ultgeven van 
PjfasBlllodg t as those Qf anQther persQn Qr the remedies in respect thereQf. een ander uitgeeft, nQch QP de desbetreffende rechtsmiddelen. ~~v:~or 
o p I~ . 
affected. ander met 

28 1 . bemvloed. 
Renewal of 1. T Ie regIstrar shall,. Qn application made in the . . 
registratio~ prescribed manner and within the prescribed periQd by the 128. De registrateur mQet, QP verzQek gedaan QP de voor- Vernle~.wlllg 
a;d dura~on registered proprietQr Qf a trade mark registered Qr deemed geschreven wijze en binnen de vQQrgeschreven tijd dQQr de ::.~:g~; 
o renewa. to be registered under this Chapter, renew the registratiQn Qf geregistree.rde' eigenaar van ecn handelsmerk, dat ingevolge duur van 

such trade mark for a periQd of fQurteen years from the dit HOQfdstuk geregistreerd is Qf geacht wQrdt geregistreerd te vernieuwing. 
expiratio.n Qf the <?riginal registratiQn Qr Qf the last renewal zijn, de registratie van dat handelsmerk vernieuwen VOQr 
of registration, as the case may be, which date is in this Part een tijdvak van veertien jaar gerekend van de dag 
of this Chapter termed "the expiratiQn Qf the last registra- waarop de oQrsprQnkelike registratie Qf Qnderscheidenlik de 
tion,": PrQvided that in the case of a trade mark registered laatste vernieuwing van de registratie verlQQpt. BedQeldb 
in the Transvaal befQre the CQmmencement of this Chapter the dag wQrdt in deze afdeling van dit HOQfdstuk genoemd "het 
expiration Qf the last registration shall be fo.urteen years after verloQP van de laatste registratie": Met dien verstande dat, 
such CQmmencement. ten aanzien yah een handelsmerk, hetwelk v66r de inwerking-

treding van dit Hoofdstuk in de Transvaal geregistreerd is, de 
laatste registratie verJPQpt veertien jaar na zQdanige inwerking-

Removal of 129. (1) At the prescribed time befQre the expiration Qf the treding, 
trade ma~k last registratiQn of a trade mark under this Chapter, the 129. (1) Op de vQorgeschreven tijd v66r het verloQP van Schrappen 
~:om r~~~ter registrar shall send nQtice in the prescribed manner to. the de laatste registratie van een handelsmerk ingevQIge dit van handels· 
~s ;:I~:ero~: registered pro.prietQr at his address for service in the HQofdstuk, zendt de registrateur QP de vQQrgeschreven wijze m"~ktva~ 

U . f tl 'd ttl '1 'tl . t' . t t' d . d ' .., t d regis er In-renewal not mQn 0 Ie a e a w HC 1 1e eXls mg regIS ra IQll aan e gereglstreer e eigenaar aall ZIJll geregIs reer dien voor-
cO.'llpliod will expire and the conditiQns As to proQf of substantial adres VQor diening in de U nie een kennisgeving van waarden be-
With. user . and as to. payment Qf' fees and otherwise, upon de dag waarop de bestaande registratie verloQpt en van tref!ende ge

which a renewal of such registratiQn may be Qbtained, and de VQorwaarden betreffende het bewiJ's van wezenlik gebruik, nb~Ulk?f ver
'f t tl " f th' 'b d' 1 b' . d d d leuwlllg 1 a Ie eXpIratIOn 0 e tIme prescn e m t Iat e- betahng van fomen en de an ere VQQrwaar en, waarQn er niet nage-

Assignment 
only in (jQn
nection with 
goodwill. 

half thQse cQnditiQns have nQt been duly cQmplied with, the tl~'1 vernieuwing van die registratie verkregen kan wQrden. komen 
registrar may. remove Buch trade mark frQm the register, Is na afloQP van de termijn, daarvoQr vQQrgeschreven, niet worden. 
subject to such cQnditiQns (if any) ,as to. its restoratiQn as may aau die vQQrwaarden vQldaan, dan kan de registrateur dat 
be prescribed. • nalldd.merk QP het register dQQrhalen, behQudens eventuele 

. voordchriften betreffende zijn herstel QP het register. 
(2) Where a trade mark has been rem~ved from the l'egister (2) ,\Vanneer een handelsmerk QP het register dOQrgehaald is 

for nQn-payment Qf the fee .ror :renewal, It. shall.' never~heless, wegens niet-betaling van vernieuwingsfQQien, wordt het 
fQr the purpQse Qf any applIcatIOn fQr regIstratIOn durmg Qne no.chtans, VOQr de do.eleinden van een registratie-aanvrage 
year next after the date of the remQval, be deemed to. be add - ddt a de d ha.ll·ng geacllt te 
t d k l' h' 1 d . d 1 .. h ge uren e een Jaar na e a urn v n QQr 
ra e I?ar :" llC IS a rea. y registere ,un ess It IS S own to zijn een handelsmerk, dat reeds geregistreerd is, tenzij ten 

the satIsfactIOn of the regIstrar that there has been no. bona d' t t b eze dt dat gedurende de 
fi

d d fIt d k d' h genQegen van e regIS ra eur ew n WQr , 
, 13 tr~ e user 0. ,suc 1 ra. e mar urmg t e two. years twee jaren Qnmiddellik vQorafgaande aan de dQQr-haling, niet 
ImmedIately precedmg B.uch remQval. te gQeder trQuw van bedQeld handelsmerk in de handel gebruik 

gemaakt is. 
PART IV.-ASSIGNMENT OF REGISTERED TRADE MARKS. AFDELING IV.-CESSIE VAN GEREGISTREERDE HANDELS-

O 
.• MERKEN. 

13 '. A trade m~rk when ,:egIste.red may be aS~Igned and 130. Een geregistreerd handelsI, <li'k kan slechts in verband Cessie . 
transmItted Qnly m cQnnectIOn WIth the gQQdwIlI Qf the met de klandizie van de bezigheid betrQkken biJ' de go.ederen aileen In ver-
b " d' th d f l,' Ii -t lb' ., band met llsmes;; CQncerne m e goo. S Qr w HC 1 las een regIs- waarvoQr het, geregIstreerd IS WQrden gecedeerd en over- kl ., 
tered, and shall be determinable with that goodwill. geerfd en vervalt met die klandizie. andlZle. 

Appo~tion- 131. (I, In any case where by rea,SQn Qf disSQluti.QU of 131. (1) In geval iemand wegens ontbindh;g v~n een :yen- Verdeling bij 
~e~.t Illi ca;;e partner-shIp 0.1' Qther cause a perSQn ceases to. carry o.n busmess, nQotschap Qf om andere redenen Qphoudt bezIgheid te drIJven ontbinding 
~f ;r::r~on and the gOQdwiil Qf the persQn dQes nQt pass to. Qne successor en de klandizie van die persQQn gaat niet ov~r op een QP- van vennoot-
ship ete. but is divided, the registrar may (subject to. t.he provisions of vQlger, maar wordt verdeeld l dan kan de registrateur (behoudeus schap, enz. 
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this Chapter as to associated trade marks) on the applica- de bepalingen van dit Hoofdstuk omtrent verbandhoudende 
tion of the parties interested, permit an apportionment of handelsmerken) op verzoek van de belanghebbende partijen 
the registered trade marks of the person among the persons toestaandat de geregistreerde handelsmerken van die 
in fact continuing the business, subject to such conditions perso<in verdeeld worden onder de personen, die werkelik 
and modifications (if any) as he may think necessary in the de bezigheid voortzetten, behoudens zildanige eventuiHe 
public interest. voorwaarden en wijzigingen als hij in het openbaar belang 

" . . .. nodig mocht achten. . 
(~) Any deClslOn of the regIstrar under thIS sectIon shall be (2) Van de beslissing van de registrateur onder dit artikel 

subject to appeal to the court. kan bij het hof in appel worden gekomen. 

PART V.-REGIS'l'ER OF TRADE MARKS. AFDELING V.-HET REGISTER VAN HANDELSMERKEN. 

Particulars to 132 (1) TI h 11 b k t t th t d k ffi 132. (1) In het kantoor van halldelsmerken wordt een Biezonder-
be I'ntered in . t' f t Iedre s a

k 
e

h 
ep. a h lle

b 
ra e

t 
mdar s t<: cle a register van handelsmerken gehoudell, waarin wordell inge- hed~nt in

t regIS er 0 ra e mar s w erein s a e en ere par ICU ars} db' dId v . regIs er e 
regiFter. of- sc lreven e Iezon .er Ie en an- worden i;nge-

(a) alle geregistreerde handelsmerken, met de namen en ~hreven. 
(a) all registered trade marks, with the name and jl.dressen van hun eigenaars, beuevens de datum van 

addresses of th,"ir proprietors, together with the date hun registratie en verval; 
of registration md expiry thereof; (b) bekendmakingen van cessies, overervingen en prijs-

(b) notification of assignments and transmissions, and gevingen; en 
disclaimers; and (c) alle andere met geregistreerde handelsmerken ver-

bandhoudende zaken die voorgeschreven zijn. (c) any other matters relating to registered trade marks 
which are prescribed. (2) Wanneer een handelsmerk wettig gecedeerd of overge-

. arfd is, kan een bekendmaking van de cessie of overerving, 
(2) ~here a tr?,de ~ark has be~n lawfully assIgn.ed, or in de voorgeschreven vorm worden gedaan aan de registrateur, 

transmltted, a notIficatIOn of the aSSIgnment or transmISSIOn, die daarop de cessie of overerving registreert. 
in the form prescribed, may be given to the registrar, who . 
shall thereupon register the assignment or transmission. 133, .. (1) De registrateur kan oP. verzoek, op de voorgeschre- Wijziging 

. . I'ven wIJze gedaan door de geregistreerde eigenaar van een van register 
Amendment 133. (1) The. regIstrar may, on request made III the pre-handelsmerk of door iemand, die wettelik bevoegd is namens 
of register. scribed manner. by th.e registered propr~eto~ of a ~rade mark hem te handelen, het register wijzigen of veranderen door-

or by some person entItled by law to act In hIS name, amend or ( ) ft' d f h t d d . t d 
alter the re iater b _ a ee~ ou III e naam 0 e a res van e geregis reer e 

g y eigenaar van het halldeismerk te herstellen; of 
(a) correcting any error in the name or address of the (b) de naam of het adres te veranderen van de geregi-

registered proprietor of the trade mark; or ' streerde eigenaar die. van naam of adres veranderd 

(b) altering the name or address of the registered pro- is; of 
prietor who has changed his name or address; or (c) de registratie van het handelsmerk door te halen; of 

(d) sommige van de goederen of klassen van goederen ten 
(c) cancelling the registration of the trade mark; or aanzien waarvan het handelsmerk geregistreerd is, 
(d) striking out any goods or classes of goods from those te schrappen; of 

in respect of which the trade mark is registered; or (e) een prijsgeving of memorandum in te achrijven be-
(e) entering a disclaimer or memorandum relating to the treffende het handelsmerk, waardoor de rechten, uit 

trade mark which does not in any way extend the de regi~tra~~e va.n het handelsmerk voortvloeiende, op 
riahts aiven by the registration of the trade mark. generlel wIJze .Ultge~trekt word~n.. , .. 

b b (2) Wanneer het regIster mgevolge dIt arbkel gewIJzIgd of 
(2) Where the register has been amended or altered under veranderd is, kan de registrateur-

this section the registrar may- (a) het certifikaat van .registratie van het handelsmerk 

(a,) cancel the certificate of registration of the trade mark 
and is~ue a new certificate of registration; or 

intrekken en een nieuw certifikaat van registratie 
uitreiken; of . 

(b) zodanige wijzigingen ofveranderingen in het certifikaat 
(b) make such amendments or alterations in the certificate van registratie van het handelsmerk aanbrengen ala 

of registration of the trade mark as are rendered nodig geworden zijn door de wijziging of verandering 
necessary by the amendment or alteration of "the van het register. 
register. (3) Van elke beslissing van de registrateur kan in appel 

worden gekomen hij het hof. 
(3) Any decision of the registrar under this section shall be 

subject to appeal to the court. 134. De geregistreerde eigenaar van een handelsmerk kan Aanvulling 
" , op de voorgeschreven wijze aan de registrateur verlof vragen of '!eran-

Addition to 134. The regtstered proprIetor of a trade mark may III the om het handelsmerk op een wijze aan te vullen of te derlll~ van 
Qrr alten,tied°n prescribed manner apply to the registrar for leave to add to or veranderen die zonder wezenlike invloed op de identiteit ~~are!!d,,~8:reerkd 
o reg ster 1 } d k . b . II if t' "n . oml'r 
tr de mark ~ t~r t le. tra e mar m ?,ny manner not su stantla ya ec mg daarvan is. De registrateur kan verlof daartoe weigeren of met ver!of 
with the leave Its IdentIty, and the regIstrar may refuse or grant the leave verlenen onder zodanige voorwaarden als hem goeddunkt van regl~tra
of registrar. on 8U~h terms as he t~inks fit, but his r~fusal or the terms zullende echter zijn wei gering of de voorwaarden, waaronde~ tem. 

on whIch he grants the leave shall be su.bJect to appeal to the hij verlof verleent, onderhevig zijn aan appel op het hof. 
cou.rt. If leave be granted, the :egistrar shap cause the'Vordt verlof verleend, dan moet de registrateur het register 
regIste: to be altered and shall In the preSCrIbed manner doen veranderen en het handelsmerk, zoals het gewijzigd is, 
advertIse the trade mark as altered_ op de voorgeschreven wijze doen adverteren. 

Recrification 135. (1) Subject to the provisions of this Chapter the court, 135. (1) Or verzoek van iemand die zi.ch bezwaa:rd gevoelt ~:~b:et;r:: 
of regi-ter by on the application of any person a.ggrieved or of the registrar, of va~ de regIstra~eur, kan het hof, met I~achtnemmg va~ de e;> bevel van 
urder of the may order the rectification of the register, by- bepahngen van dit Hoofdstuk de verbetermg van het regIster het hoi. 
cour~. gelasten door-

(a) the making of an entry wrongly omitted to be made (a) het doen van een ten onrechte uit het register 
in the register; or weggelaten inschrijving ; of door 

(b) the expunging of any entry wrongly made in or (b) doorhaling van een ten onrechte op het register 
remaining on the register; or gedane of behouden inschrijving ; of door 
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(c) the insertion in the register of any exception or (c) vermelding in het register van een uitzondering of 
limitation affecting the'registration of a trade mark beperking rakende de registratie van een handelsmerk, 
which in the opinion of the court ouaht to be die naar· het oordeel van. het hof vel' meld dient te , d b 
mserte ; or worden ; of door 

(d) the correction of any error or defect in the register. (2)(rl
D
) hers~etllintg van

l 
eden fout of bgebdrekldi~ hed~tregits.tkerl 

e regIs ra eur za e aanvrage e oe In 1 ar 1 e 
(2) The registrar shall only make the application to the slechts in die gevallen bij het hof doen, waar hij de aanvrage 

court under this section in cases where he thinks the applica- in het openbaar belang nodig of wenselik acht. 
tion necessary or desirable in the public interest. . (3) Ret hof kan, in elke procedure ingevolge dit artikel, elke 

(3) The court may, in any proceeding under this section, vraag beslissen waarvan de beslissing nodig of dienstig is in 
decide any question that. it may be necessary or expedient to verb and met de verbetering van het register. 
decide in connection with the rectification of the register. (4) Een handelsmerk, dat bij de inwerkingtreding van dit 

(4) No trade mark which is upon any register of trade Hoofdstuk op cen register van handelsmerken ingeschreven 
marks at the commencement of this Chapter and which under staat en dat ingevolge dit Roofdstuk een registreerbaar 
this Chapter is a registrable trade mark shall be removed handelsmerk is, kan niet op he.t register worden doorgehaald 
from the register on the ground that it was not registrable op grond dat het niet registreerbaar was ingevolge de wetten 
under the Acts in force at the date of its registration. But geldende ten tijde van de registratie daarvan. 
nothing in this section contained shall subject any person tb Door het bepaalde in dit artikel wordt echter aan niemand, 
any liability in respect of any act or thing done before the ter zake van iets verricht, vaar het in werking treden van dit 
commencement of this Chapter to which he would not have Hoofdstuk, enige verbintenis opgelegd, waartoe hij niet ge
been subject under the Acts then in force. houden zou zijn geweest onder de toentertijd geldende wetten. 

XXXlll 

136. A registered trade mark may, on application to the 136. Een geregistreerd handelsmerk kan, op aanvrage bij Doorhaling 
court of any person aggrieved, be taken off the register in re- het hof gedaan door iemand die zich bezwaard gevoelt, op het van handeJs
spect of any of the goods for which it is registered, on the ground register worden doorgehaald ten aanzien van enige van de goede- me~~toP 
th t 't . t d b h" reg!. er op a 1 was regIs ere y t e propnetor or a predecessor m ren waarvoor het geregistreerd is, op grond dat het door de bevel van 
title without any bona fide intention to use the same in eigenaar of een rechtsvoorganger geregistreerd werd zonder hoE. 
connection with such goods, and there has in fact been no da:t hij te goeder trouw voornemens was het in verband met 
bona fide user of the same in connection therewith, or on the zodanige goederen te gebruiken en dat het in werkelikheid niet 
groun~ that the~e has. been no bona fide user of such trade in verband daarmee gebruikt werd, of op grond dat bedoeld 
mark m connectIOn wIth such goods during the five years handelsmerk niet gedurende de vijf jaren onmiddellik voor
immediately p~eceding the application, unless in either case afgaande aan de aanvrage, te goeder trouw gebruikt werd in 
such non-user IS shown to be due to special circumstances in verband met zodanige goederen, tenzij in beide gevallen aan-
the trade, and not to any intention not to use or to abandon getoond wordt dat het niet-gebruik te wijten is aan biezondere 
such trade mark in respect of such goods. omstandigheden in de handel en niet aan een voornemen om 

PART VI.-MISCELLANEOUS PROVISIONS. 

het handelsmerk ten aanzien van die goederen niet te gebrniken 
of prijs te geven. 

AFDELING VI.-GEMENGDE BEPALINGEN. 

137. In addition to any other powers conferred 
this Act, the court may in relation to any appeal 
tion under this Chapter-

upon ilt. by 137. Boven en behalve andere bevoegdheden bij deze Wet Algemene 
or app Ica- I k h h f I 'd' bp-voegdheid aan het IOf verleend, an et 0 naar aan el mg van een van het hof 

(a) refuse to make any order; 
(b) order any issue of fact to be tried in such manner as 

it directs; 
(c) order any party to deliver to the court or to the 

registrar the certificate of registration of any trade 
mark; and 

(d) order any party to pay costs to any other party. 

appel of aanvrage ingevolge dit Roofdstuk- . 
(a) weigeren een order te veI'lenen; 
(b) gelasten dat een feitelik geschilpunt behandeld worde 

op zodanige wijze als het voorschrijft; 
(c) de een of andere partij gelasten om a.an het hot of de 

registrateur het certifikaat van registratie van enig 
handelsmerk te overhandigen; en 

(d) de ene partij gelasten aan de andere de kosten te 
betalen. 

• 

Certification 138. In any legal proceeding in which the validity of the . .. .. T' 

by the court registration of a registered trade mark comes into question 138. In Ieder rechtsgedmg waarm de geldIghmd van de Ultspraak 
as to right~o the court may certify that the right to the exclusive use of th~ registratie van een geregistreerd handelsmerk in geschil is, kan vanhof 
the exclUSIve .. 'I t I f kl d t h t ht t '. h t II b'k } t omtrent het f t ad trade mark came Into questIOn and was decided in favour of Ie 10 ver aren, a e rec ot e a eenge rm van Ie recht tot 
::rk. r e the registered proprietor of th~ trade mark, and then in any handels~erk in ges~hil was en dat het geschilpunt ten g~lllste van alleengebruik 

subsequent action for infringement of the trade mark the de geregIstreerde elgenaar van het handelsmerk beshst werd, van handels
plaintiff on obtaining a final order or judgment in his favour zullen~e alsdan i~ elke volgen~e aktie weg~ns inbr~uk o~. het merk. 
shall have his full costs, charges, and expenses as between handelsmerk de elser, na .een ellld?.rder of ellldvonllls te zIJnen 
solicitor and client, unless the court trying the subsequent g~nste verkregen te hebben, tot zIJn volle kosten, ?~kosten en 
action certifies that he ought not to have them.' mtgaven, volgens de schaal tussen prokureur en khent gerech-

tigd zijn, tenzij het hof dat de latere aktie behandelt hem die 
ontzegt. 

Power of 139. The registrar may at any time before registration of . . .. " '" 
registrar to a trade mark permit the amendment of the application for the 139. De reglstrateur kan te elllger tIJd voor de reglstratHl Reglst;~~eur 

11 dId I k .. . . d' t t' kan WI]ZI-a ow amen - registration of the trade mark and may at any time permit van een Ian e sIller een wIJzIgmg van e regIs ra Ie-aallvrage. . 
ml~nt .of ap- the amendment of any notice of opposition on such terms as to van het handelsmerk toestaan en kan te eniger tijd een ~~~!evanaan 
p IcatlOn or .. . . k .. t t t d b 

not~ce of op. costs or otherwise as he thinks just. WIJzIg~ng van een enlllsgevlllg van verze oes a~n, on ~l: of :k;enois-
posItion. zodanlge voorwaarden omtrent de kosten of anderszllls als hIJ geVlllg van 

RcandaloUB 
designs, etc., 
not to be re
gistered. 

billik acht. v(:rzet toe-
140. No scandalous design, and no mark the use of which. staan. 

would by reason of its being likely to deceive or otherwise be 140. Geen aan stotelike tekeningen, alsmede geen merken, Aanst~telike 
deemed disentitled to protection in a court of J'ustice or the aan het gebruik waarvan een gerechtshof bescherming zou ont- tekenklllgen, . I d" d k . I 'd f d enz, unnen use of whIch would be contrary to law or morality, zeggen, om at .ZlJ zou en unnen mlS el en 0 om an ere niet worden 
shall be register«;lg lts ~ trltq,e Wark or part of a trade redenen, of het gebruik waarvan in strijd zou zijn met de wet geregistreerd, 
p.Flrkl . of de goede zeden, kunnen als handelsmer!;:en of on<;lerd«;llen 

. gaiLrvall worden 9'ere9istreerd, 

• 
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CHAPTER IV. 

COPYRIGHT. 

141. For the purposes of this Chapter-

"the British Copyright Act" shall mean the Copyright 
Act 1911 ,of the Imperial Parliament (1 & 2 Geo. 5. 
ch. 46); 

"Provincial Copyright Act" shall mean a law relating 
to the registration of copyright, which was in force in 
any Proviuce on the thirty-first day of May 1910 and 
shall include all regulations in force thereunder; 

words and expressions defined in and for the purposes of 
the British Copyright Act shall, when used in this 
Act or in that Act as adopted by this Chapter, have 
the meanings assigned to them in the British 
Copyright Act, 

HOOFDSTUK IV. , -----
A UTEURSRECHT. 

141. Voor de doeleinden van dit Hoofdstuk--
wordt onder "de Britse Wet op het Auteursrecht" Bepaling ,,,an 

h 191 1 woorden 1n 
verstaan de Wet op het Auteursrec t 1 van let ditHoofdstuk 
Rijksparlement (1 & 2 Geo, 5. hoofdst. 46); gebruikt. 

wordt onder "Provinciale "Vet op het Auteursrecht" 
verstaan een wet op de registratie van auteursrecht, 
die op de een en dertigste Mei, 1910 in een Provincie . 
van kracht was met inbegrip van aIle uit krachte 
daarvan geldende regulaties ; , 

hebben woorden en uitdrukkingen omschreven in en voor 
de doeleinden van de Britse Wet op het Auteursrecht, 
wanneer zij gebezigd worden in deze Wet of 
in voormelde Wet zoals in dit Hoofdstuk overgenomen, 
de betekenis aan dezelve toegekend in de Britse Wet 
op het Auteursrecht, 

142. As from the date fixed by the Governor-General under 142. Van en met de dag door de Goeverneur-generaal inge- Overdracht 
section two for the commencement of this Chapter- volga artikel twee bepaald voor de inwerkingtreding van dit ~~:v::ring 

(a) each of the PrQvincial Copyright Acts so far as it has Hoofdstuk- . van Provo 
any relation to copyright, shall ceas~ to be adminis- (a) zal elke van de Provincial~ Wetten op Auteursrecht, A~teursrecht 
tered in the office in which it was being administeredr voorzover ~ezelve betrekkmg }1eeft op auteursrech.t, !n;:~~s~:~Jt 
at that date and the registrar shall thereafter o~houden Ultgevoerd te wo:den m het kantoor, waarm kantoor. 
administer those Acts so far as is necessary for the: ZIJ ~ot op bedoelde dag mtge:,oerd .werd, zullende de 
purpose of completing then pending proceedings and reglstrateur met de verdere mtvoerIllg van 1'1en.oemde 
giving effect to then existing rights and shall collect wetten w?rden belast, voorzover zulks .nodlg IS voor 
any fees due under any of those Acts, and those fees de afdoemng van alsdan hangende geschllien en voor 
shall continue to be payable as if this Act had not het, gevo~g geven aan alsdan bestaande rechten. ~lle 
been enacted' fOOlen, . mgevolge genoemde wetten verschuldIgd, 

, . . . worden door hem geind, en zuBen ook in 't vervolg 
(b) all p0w.ers and f~nctIOns ;ested unde: ~ny ProvIllClal betaald worden alsof deze Wet niet ingevoerd was; 

Copyn~ht Act III anr Governor, Mllllster, officer ?r (1;) zuBen aIle bevoegdheden en funkties, die ingevolge 
author;t:y shall vest III the Go~ernor-G?~eral. o~ III een Provinciale Wet op het Auteursrecht berustten 
the Mlllister, o~cer, or authonty e~erClslllg SImIlar bij een Goeverneur, Minister, ambtenaar of autoriteit, 
powers or functIOns under the Umon, as the case overgaan op de Goeverneur-generaal of op de Miuister, 
requires; ambtenaar of autoriteit onderscheidenlik, die gelijke 

(c) all registers of copyright under the Provincial Copy- bevoegdheden of funkties in de Unie uitoefent ; 
right Acts shall be incorporated with and form part (c) zullen alle auteursrecht-registers onder de Provinciale 
of the register of copyright to be kept under this Wet ten op Auteursrecht ingelijfd worden bij en deel 
Chapter. uitmaken van het auteursrecht-regis\er te worden 

. . . .. . gehouden ingevolge dit Hoofdstuk. 
143. The Bntlsh CopyrIght Act IS, m accordance With 143 D B't W tAt 1 t dt k t' Overneming 

section t1venty-jil'e thereof, hereby declared to be in force ill .',? n se, ,e op .u eur.~rec 1 . wo: ,overeen oms 19 van BritBe 
th U . f th t f tl' Ch t b' t artIke11·'~Jf en t1f1mtlg daanan, blJ deze velklaard van kracht Wet op e mon, as rom e commencernen 0 11S ap er, su Jec .,. d . f d' . d't H fd t k 
t th d'fi t' d dd't' 'd d b th' Ch t te zIJn III e Ume, vana e Illvoeflng van 1 00 S U ,Auteurs-

A
o e mO

f 
tlhcaBlO~t~ ahn C a I, IOhntsAprtO~1 e t Yt' IS

tl 
aTPh.er

d
· behoudens de wijzigingen en toevoegingen voorzien in dit recht. 

copy 0 e fl IS opyng c IS se· ou· m Ie Ir . f' E . dB' W A tIt . 
Schedule to this Act. lIoo dstuk.. en kople v~~ e ntse, et op u eursrec 1 IS 

• opgenomen III de Derde Bl]lage tot deze Wet. 
Modifications 144. In the application of the British Copyright Act to the 144. In de toepassing van de Britse Wet op Auteursrecht tot Wijzigingen 
to adapt the U . d U .. tot toe passe-
British Oopy- mon-,- e JJle- .,. likmaking 
right Act to (a) kunnen alle bevoegdheden van het MWIstene van va,n Britse 
the Union. (a) any powers of the Board of Trade under that Act Handel onder genoemde Wet worden uitgeoefend Wet op 

may be exercised by the Governor-General, and any door de Goeverneur-generaal en zal elke andere Antenrsr~cht 
other reference to the Board of Trade shall be con- .. , 1 t D t H did op de Unte. verwIJzIllg naar 1e epartemen van an e wor en 
strued as a reference to the Minister; opgevat als een verwijzing naar de Minister; 

(1;) any reference in that Act to arbitration shall, until (6) zal elke verwijzing naar arbitrage in genoemde Wet, 
an Arbitration Act of the Union Parliament is in totdat een Arbitrage Wet van het Unie Parlement in 
force throughout the. Union, be construed as a de ganse Unie in werking is, worden opgevat als een 
reference to arbitration under the arbitration law in verwijzing naar arbitrage onder de arbitrage wet 
force in the Province in whiCh the dispute occurs, gelderrde in de Provincie waar het geschil voorvalt, 
and as soon as> such an Arbitration Act is in force zullende, zodra zulk een Arbitrage Wet voor de Unie 
throughout the Union shall be construed as a refer- ingevoerd is, de verwijzing worden opgevat als een 
ence to arbitration under that Act; verwijzing naar arbitrage onder zodanige Wet; 

(e) allY reference in the British Copyright Act to the (c) zal elke verwijzing in de Britse \Vet op Auteursrecht 
Patents and Designs Act, 1907, shall be construed as naar de Patenten en Modellenwet 1907 worden opge-
a reference to the corresponding provisions of v'at als een verwijzing naar de overeenkomstige be~ 
Chapter II. of this Act; palingen van Hoofdstuk II. van dezeW et ; 

(d) any reference in the Bntish Copyright Act to a 
" legal personal representative" shall be construed 
as a reference to an executor. 

(e) section eight of the British Copyright Act shall 
be construed as if the followmg words were added at 
the end thereof :-"but every person infringing any 
copyright shall be deemed to be affected with notice of 
the existence of copyright if the prescribed particu
lars have been entered in the register of copyright." 

~ d) zal elke verwijzing' in de Britse Wet op Auteursrecht 
naar een "wettige persoonlike vertegenwoordiger" wor
den opgevat als eenverwijzing naar een eksekuteur. 

(e) zal artikel aeAt van de Britse Wet op Auteurs
recht worden uitgelegd alsof de volgende woorden aan 
't slot ervan toegevoegd waren :-" zullende een ieder, 
die een auteursrecht schendt, geacht worden kennis 
te dragen van het bestaan van het auteursrecht, 
indien de voorgeschreven biezonderheden in het 
auteursrecht-register ingeschreven zijn " ; 
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(f) any such assignment' or grant which may be made 
under sub-section (2) of section five of the British 
Copyright Act as applied to the Union may be made 
in respect of any particular province or area of the 
Union; 

(f) kan elke cessie or verlening, die onder sub-artikel 
(2) van artikel vijf van de Britse Wet op Auteursrecht, 
zoals toegepas de Unie, gedaan k,an ,worden, ~en 
aanzien van afzonderlike provlllcle of gebled 
van de U nie gedaan worden 

(y) zullen de bevoegdheden, welke de Uoeverneur-in-
(y) the powers which, under the British Copyright Act, Rade van een zelfregerende bezitting ingevolge de 

the Governor-in-Council of a self-governing domillion Britse Wet op Auteursrecht bij order kan uitoefenen, 
may, by order, exercise shall, in the Union, be in de Unie door proklamatie van de Goeverneur-
exercised by proclamation of the Governor-General generaal in de Staatrskoerant worden uitgeoefend ; 
in the Gazette; (h) zal elke verwijzing naar een datum in de Britse 

(h) the reference to any date in the British Copyrightl Wet op Auteursrecht worden opgevat als een ve:; 
Act shall be construed as a reference to the date of wijzing naar de datum van de invoering van dit 
the commencement of this Chapter, Hoofdstuk. 

:U:J:V 

, " . 145, (1) Met inachtneming v,a:n het bepaa~de ~n dit artikd Voorziening 
Provision for 145. (1) Subject to thIS sectIOn, the Governor-General may, kan de Goeverneur-generaal blJ proklalllatie III de Staat8- voo: weder-
recipro~al by proclamation in the Gazette, direct that t~e British C~py- koerant bevelen dat de Brit~e Wet op Auteursrecht en dit ~he~~inll be
prot~ti~~ of right Act and this Chapter shall extend to lIterary, mUSICal, Hoofdstuk van toepassing zullen zijn op letterkundige, muzikale, van auteurs
~~r~~n as dramatic and artistic works first produced or publis,h~d in anyldramatiese en artistieke werken, die het eerst opgevoerd of recht tussen 
oth?r of, His p,art of His Majesty's do~ini~ns to which tl~e BntIsh Copy- gepubliceerd zijn in enig deel van ZijnMa~esteit~ bezi~tlllgen, ~!ere van 
Ma]~t! s nght Act does not extend, III lIke manner as If the works had waartoe de Britse Wet op Auteursrecht zich met Ultstrekt, Majesteits 
DOIDlDlOnF, first been published or produced in the Union. op gelijke wijze alsof de werken het eerst in de Unie opge- bezittingen. 

(2) A proc1l!-mation issued under this section may provide- voerd of gepubklliceert~ wa~etn, d' d 
. (2) De pro ama Ie UI gevaar Ig onder dit artikel kan 

(It) that the term of copyright shall not exceed that voorziening maken-
conferred by the law of the part of His Majesty's (a) dat de duur van het auteursrecht niet te bovenzal 
dominions to which the proclamation relates; gaan de duur vastgesteld bij de wet van het deel va:n 

Zijn Majesteits bezittingen, waarop de proklamatle 
betrekking heeft ; (b) that the enjoyment of the rights conferred by. virtue 

of the proclamation shall extend to the Union only, 
and shall be subject to the accomplishment of such 
conditions and formalities as- are prescribed by the 
proclamation; 

(c) for the modification of any provision of the British 

(d) 

Copyright Act or this Chapter as to the ietor-
ship of copyright or otherwise, regard had tol 
the law of the part of His Majesty's dominions to 
which the proclamation relates; and 

that the British Copyright Act and this Chapter may 
extend to existing works in which copyright subsists 
in the part of His Majesty's dominions to which the 
proclamation relates, but subject to such modifica
tions and restrictions and provisions as are set out in 
the proclamation, 

(b) dat het genot van de rechten verleend uit krachte 
van de proklamatie zich slechts zal uitstrekken tot 
de Unie en afhankelik zal zijn van de vervulling van 
zodanige voorwaarden en formaliteiten als bij prokla. 
maHe voorgeschreven zijn ; 

(c) voor de wijziging van enige bepaling van de Britse 
Wet op Auteursrecht of van dit Hoofdstuk betreffende 
auteursrechtelik eigendom of anderszins, met jnacht
neming van de wet van het deel van Zijn Majesteits 
bezittingen, waarop de proklamatie betrekking heeft; 
en 

(d) dat de Britse Wet op Auteursrecht en dit HooEdstuk 
zich zullen uitstrekken tot bestaande werken waarop 
auteursrecht bestaat in het deel van Zijn Majesteits 
bezittingen, waarop de proklamatie betrekking heeft, 
met inachtneming even weI van zulke wijzigingen, 
beperkingen en voorzieningen als in de proklamatie 
vastgesteld zijn. . 

(3) A proclamation und~r thi~ section shall only be issue,d (3) De Goeverneur-generaal kan slechta dan een proklamatie 
if ~he ?overn?r~Gen~ral IS ,satIsfied t~at ,th~ part of HIS onder dit artikel uitvaardigen, indien ten zijnen genoegen 
~aJesty s dom11110l~s III relatlOn to whlch It IS proposed to blijkt, dat het deel van Zijn M~jesteits be~ittingen, waarop 
Issue the proclamatIOn has made, ~r has undertaken to :nake'de uit te vaardigen proklamatle betrekkIllg heeft, voor. 
such provisions, if any, as ,he th~nks fit for .the protectI~n of zieningen gemaakt of toegezegd heeft, die zijns inziens dienst~g 
works fi~st produc~d or publIshed III the UIllon and entitled zijn voor de bescherming van werken,. die het eerst in de U~lle 
to copyrIght thereIll, opgevoerd of gepubliceerd en daarlll tot auteursrechtehke 

bescherming gerechtigd zijn. . 
Provisions as 146. (1) The Governor-General may, by proclamatiOl~ in 146 (1) De Goeverneur-gene:aal kan, bij p:;oklamati,e in ~e Voorzienin
t? proclama- the Gazett£;, alter, revoke, or vary any proclamation issued by Staatskoerant, elke prokl~matIe, door hem u~~gevaar~lgd Ult gan betref
bo~~ under h'm I'n pursuance of any power cOllferred upon him by the krachte van de bevoegdheld hem verleend bIJ de Brltse Wet kfelnde t~ro-
Bntlsh 1 h f b" d' t H Ed t k d 1 ama les Copyright British Copyright Act or this Chapter, but any proclamation op ~';l~eursrec to, 1J 1 ?o s ,u , v:ran ere~, lerroepen onder Britse 
Act or this issued under this section shall not affect prejudicially any of wIJzIgen. Een lllgevolge dit artlkel ~ItgevaardIgde prokla- Wet op 
Chapter. rights or interests acquired or accrued at the date when the matie maakt echter geen inbreuk op emg recht of belang ve~- :t~i~~~~cf~~ 

proclamation takes effect, and shall provide for the protec- kregen of aangekomen op de da~U1~, waarop de proklamatIe stuk. 
tion of such rights and interests, van kracht wordt en moet voorzienIllg maken voor de bescher-

, ming van zodanige rechten en belangen. 
(2) Every proclamation issued by the G~vernor.Gener~l, in (2) Elke proklamatie, door de Goev?rneur-generaal u~~ge

pursuance of the power conferred upon 111m by the Bntlsh vaardigd uit krachte van de bevoegdheld hem verleend bIJ de 
Copyright Act or this Chapter shall be laid upon the Tables Britse Wet op Auteursrecht of bij dit Hoofdstuk, moet binnen 
of both Houses of Parliament within fourteen days after the veertien dagen na de uitvaardiging tel' Tafel van beide Huizen 
issue, if Parliament be then in session, or, if Parliament be van het Parlement worden gelegd, indien het Parlement 
not then in session, within fourteen days after the commence- alsdan in zitting is, of, het Parlement niet in zitting zijnde, 
ment of its next ensuing session, and any provision of that binnen veertien dagen na de aanvang van de eerstvolgende 
proclamation· shall cease to have effect if either House of zitting, zullende elke bepaling van de proklamatie buiten 
Parliament resolves, within thirty days after the proclama- werking treden, indien een van de Huizen van het Parlement 
tion has been laid on the Table thereof, that such provision binnen dertig- dagen nadat de proklamatie tel' Tafel daarvan 
shall be disallowed : gelegd is, zodanige bepaling afkeurt: 
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Provided that the disallow'anoe"shall be without prejudioel Met dien verstande dat de' afkeuring geen inbreuk zal 
to the validity of anything done in the meanwhile under the1maken op de geldigheid van hetgeen intussen ingevol.ge de 
disallowed provision, or to the power to issue a new procla. afgekeurde bepaling verricht is noch op de bevoegdheld om 
mation. een nieuwe proklamatie uit te vaardigen. 

147 (1) Waar v66r de inwerkingtreding van dit Roofdstuk Handhaving 
147. (1) 'Where copyright subsisted in the United Kingdom in het Verenigd Koninkrijk auteursrecht bestond ten aanzien VIlnh~uteuri'

in respect; of any musical, dramatic or artistic work before the van een muzikaal, dramaties of artistiek werk, wordt het ~::ereo~er_ 
commencement of this Chapter, the copyright shall, subject auteursrecht, met inachtneming van het bepaalde in dit ken vervaar· 
to this section, be deemed to have subsisted in the Union as artikel, aangemerkt als hebbende in de Unie bestaan sedert digd b~iten 
from the date of the commencement of the copyright in the de datum van aanvang van het auteursrecht op het werk in de Umc. 
work, to the same extent as if copyright therein had subsisted dezelfde mate alsof het auteursrecht daarop bestaan had onder 
under the law of the United Kingdom. de wet van het Verenigd Koninkrijk. 

, (2) Waar iemand v66r de inwerkingtreding van dit Roofd-
(2) Where a person l~as, before the comm,encement of thIS stuk enige handeling verricht heeft, waarbij hij uitgaven ge

Chap.ter, takel: a~~ aC~lOn wher~by h~ has mcurred an,Y ex- daan of verbintenissen aangegaan heeft in verband met de 
pendltur~ or babIlIty: In conl!ec~lOn wI~h the reproduct!on of reproduktie van een muzikaal, dramaties of artistiek werk op 
any ~uslcal, dramatIc, or artIstIc work III a manr:er wh~ch at een wijze welke toen wettig was, of voor of met het oog op de 
the tIme was l~wful), or for the purpose of, or. WIth a VIew to reproduktie van zulk een werk op een tijdstip waarop zodanige 
the repro,ductlOn of any snch. work at a tIme when such reproduktie, bij gebreke van dit Roofdstuk, wettig zou zijn 
repr()duc,tlOn ~ould,.but for thIS Chapter, have, b~e~ l~wful"geweest, wordt door het bepaalde in dit artikel geen uit of in 
not~m~ ~11 tlllS s~ctlOn sh~ll be con~t~ued as dlmI~llshlDg orverband met zodallige han de ling voortvloeiend recht of belang 
p;eJud;cmg any nqhts or, Interest ansI,ng, from or m connec-yerkort of benadeeld, hetwelk bij de inwerkingtreding van dit 
tlOn WIth such actIOn wl~lch were subsIstmg and valuable akHoofdstuk bestond en geldswaarde heeft tenzij de persoon, die 
t~e commen.cemen.t of thIS Chapte~, unless the p~rson who, byluit hoofde van dit artikel, het recht verkrijgt om zodanige 
vlrt~e of tIllS sectlOn, becomes entItled ~o restram .s~ch repro- i reproduktie te beletten, zich verbindt om zodanige schadeloos
ductIOn, agrees to pa?, such com:pens,atlOn as, falhng agree-Istelling te betalen als, bij gebreke van minnelike schikking, 
ment, may be det'::rmmed by arbItratIOn. ibij arbitrage mocht worden bepaald. 

Criminal Remedies, I K riminele R echtsm'iddelen. 
I 148. (1) Ieder die desbewust- Straffen op 

I 
(a) een inbreukmakende kopie van een werk waarop handel 148. (1) Any person who knowingly-

1 met inbreuk 
(a) makes for sale or hire any infringing copy of a work auteu7srecht bestaat, voor verkoop uf verlUur ver- makande 

in which copyright subsists; or 'vaardIgt; of kopieiin, enz, 
(b) een inbreukmakende kopie van zulk een werk ver-

(b) sells or lets for hire, or by way of trade exposes or koopt of verhuurt of bij wijze van bedrijf te koop of 
offers for sale or hire ally infringing copy of any such te huur stelt of aanbiedt; of 
work; or ! (c) inbreukmakende kopieen van zulk een werk uitdeelt, 

«(1) distributes infringing copies of any such work either Iii hetzij voor bedrijfsdoeleindenof in zulk eenmate dat 
for the purposes of trade or to snch an extent as to de eigenaar van het auteursrecht daardoor benadeeld 
affect prejudicially the owner of the copyright; or i wordt; of 

(el) by way of trade exhibits in public any infringing copy (d) bij wijze van be.driJf een inbreukmakende kopie van 
of any such work; or ,zul~ een werk In het ope~baar tentoonstelt; of 

, , . , ".: (e) een lU breukmakende kople van zulk een werk voor 
(to) Imports for sale or hIre mto the Umon any mfrmgmgj verkoop of verhuur in de Unie invoert, 

copy of any such work, [wordt als schul dig aan een overtreding bij veroordeling 
shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine gestraft met geldboet~ van ten ho?gste .:,ijf pond :,oor ie,der 
not exceeding five pounds for every copy dealt with in contra_iexemplaar .ten aanZlen waarvan In ~~l'l)d met dlt artlkel 
ventibn of this section, but not exceeding fifty pounds in respectgehandeld IS, d?ch van ten'hoogste vlJftlg pond voor een en 
of the same transaction; and in the case of a second or subsequent! dezelfde ,handehng. In geval van een tweede of v~rdere 
offence, either to such fine, or to imprisonment without thelovertredmg, wordt voormelde geldboete of gevangemsstraf 
option of a fine for a period not exceeding two months. Izonder de keuze vall boete van ten hoogste twee maanden 

, ,opgelegd,. 
(2) Any person who m~kes. or ~as.in his I?ossession any pla~e (2) Ieder die een plaat ter vervaardiging van inbreuk

for the purpose of makmg mfrmgmg copIes of any work 111 makende kopieen van een werk, waarop autenrsrecht bestaat, 
which copyright subsists, or who knowingly and for his private vervaardigt of in zijn bezit heeft, of die desbewust en voor 
profit causes any such work to be performed in pubIic without eigen winst zulk een werk in het openbaar doet op- of uit. 
the consent of the owner of the copyright, shall be guilty of an voeren zonder de toestemming van de eigenaar van het auteurs
offence and Ii,able on conviction to a fine not exceeding ,fifty recht, wordt als schul dig aan een overtreding bij veroordeIing 
pounds, and 111 the case of a second or subsequent offence, eIther gestrait met geldboete van ten hoogste vijftig pond, en, bij 
to such fine or to imprisonment without the option of a fine for €len tweede of verdere overtreding, met zodanige geldboete of 
a period not exceeding two months, met gevangenisstraf zonder de kenze van boete van ten 

. b f I ' . T • hoogste twee maanden. 
(3) The COUlt e ore w nch am such proceedmgs are taken (3) II t h f 'lk k d' t k h t .. d 

may, whether the alleged offend~r is convicted or not, order . e 0 waarm zn ee? zaa lell, an, e.,zIJ e 
tl t II . f ti k lIlt' . f th beweerde overtreder il.l dan met veroordeeld wordt, gelasten 

1a a copIes 0 Ie wor or a p a es m possesSlOll 0 edt II 1 h t k f 11 1 t .' I t 
II d ff d h · h t' b' f" . a a e exemp a,ren van ewer 0 a epa en In 1e 

a ege 0 en er. W IC appear 0 It to e m rmgmg copIes or b ,t d b d t d d' I t h f 'k . h f k' 'f" 'b d eZI van e eweer e over Te er, Ie aan 1e 0 voor omen plates for t e purpose 0 rna mg III rmgmg copIes, e estroyed. b k k d k '" fIt t d' , 
or delivered up to the owner of the copyright or otherwise ~n reu rna en e 0I?I~.en 0., p aen. ~r vervaar IgI~g van 
d It 'th tl t tl' k fit mbreukmakende kopleen te z1Jn, vermetlgd of aan de elgenaar ea WI as Ie cour' may 11n . " f d f d d . van het auteursrecl1t a gegeven wor en, 0 aarme e zo ge-

lmpo·rtation of Copies. handeld worde, ala het hof voegzaam acht. 

lnvoer van Kopieen. 
149. (1) Copies made outside the Union of any work itl which 149. (1) Buiten de Unie vervaardigde kopieen van enig Invoer van 

copyright subsists which if made in the Union would infringe werk waarop auteursrecht bestaat, die, zo zij in de Unie ver- kopieiin. 
copyright, and as to which the owner of the copyright gives vaardigd waren, inbreuk zouden maken op een auteursrecht. 
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'!If' 

notice in writing. by himself or his agent to the Commissio:rter en ten aanzien waarvan de eigenaar van'he~ au~eursrecht, zelf 
of Customs, that he is desirous that IIUe!l copies should not he,of door ziju gemachtigde, aan de Kommlssans van Doeane 
imported into the Union, shall not be so imported and shall, schriftelik zijn wens te kennen geeft, dat zodani~e kopieen 
suhjact to the provisions of this section, be deemed to be goods niet' in de Unie ingevoerd zullen worde~, mogen n;et wo::den 
the importation whereof into the Union is prohibited under ingevoerd, zullende zij, met inachtnemmg v~n dit . artlke.l, 
the' Customs Management Act 1913, ~. worden aangemerkt a1s goederell waarvan de mV,oer m Ume 

(2) Before detaining any such copies or taking any further verboden is onder de ~et op ~l~~ Beheer van de Doeane 1913. 
. . .. . h d 1 (2) Alvorens zodalllge kopleen aan te houden of tot de proceedmgs Witli a vlew to the forfelture t ereof un er t Ie . -

I 1 t ' t th t th C ,. f C t verbeurdverklarmg daarvan onder de doeanewet over te gaan, aw re a Ing 0 e cus oms, e om mISSIoner 0 us oms , , ddt ' 
. th 1 t' d tl ' t' h the as to kan de KommlSSarIS van Doeane vor eren a, zo ten aanZIen 

~~y re\~Ire e X~f'u a IOns~: er ;~s se~ IOb
n

, w e r ~ 'th van inlichting, voorwaarden als andere zaken, voldaan worde 
In d

orma 
IOnt' ,cfonhI, IOns If' ~r 0 er md a ers, 'tOh tehcomp Ieulaw

t
: 'aan de regulaties ingevolge dit artikel vastgesteld, zullende hij 

an may sa IS y Imse m accor ance WI ose reg Ions, 'd' I' 'd t d 
that the copies are such as are prohibited by this section to be zlCh, overeenkomstlg ,Ie regu atles ~ogen vergewIss~n a, e 
, t d kopleen behoreu tot dIe, waarvan de mvoer volgens dlt artikel Impor e , b d . 

, . ver 0 en IS, 
(3) The Gov~rnor-Gene:al may mak~ regulatlOns~ eIther (3) De Goeverneur-generaal kan regulaties, hetzij algemene, 

gen~ral or ,speCial, ::espectmg, the, deten~l~n and forfeItur~ of of biezondere, vaststellen, aangaande de aanhouding en ver
copIes the ll~:t:0rtat~on of wInch IS prohIblted by thIS sectI?n, heurdverkiaring van kopieen waarvan de invoer bij dit artikel 
and the c~ndlhons, If any, to be fulfilled b~fore such de~entlOn verboden is, alamede aangaande eventuale voorwaardel1 waar
~nd forf~lture, ~nd may by ~uch regul.atlOns determu:e the aan v66r die aanhouding en verbeurdverklaring voldaan moet 
mfor,~atlOn, notIces and secunty to be, gIven? and the eVIdence worden, Die regulaties kunllen bepalen welke illlichtingen 
reqmsI.te fo: any of the p~rposes of thIS sectIOn, and the mode verstrekt, welke kennisgevingen gedaan en welke zeker
of verIficatIOn of such eVldence, heidgesteld moeten worden, welke bewijamiddelell voor de 

(4) The regulations may apply to copies of all works the doel~,ind~n van dit a~tikel vereist zijn en op welke wijze die 
importation of copies of which is prohibited by this section, hewIJsmiddelen g~venfieerd moeten. worden, k' .. 
or different regulations may be made respecting different (4) De reguiaties kunnen betre~kmg ,hebben op 0J;n~en, van 
classes of such work, aIle werkp,n waarvan krachten~ dit artlkel g~en kopleen 1I1ge, 

Ivoerd mogen worden, of verschillende regulatles kunnen worden 
(5) The regulations may provide for the informant reim-Ivastgesteld voor verschillende klassen van zodanige werkcn, 

bursing the Commissioner of Customs all expenses and (5) De regulaties kunnen de aallgever verplichten tot beta
damages incurred in respect of any detention mad,e on hiSling aan de KommissariS' van Doeane van aIle uitgaven en 
information, and of any proceedings consequent on such'schade opgelopen in verband met een aanhouding, gedaan 
detention, and may provide for· notices under any law naar aallleiding van zijll aangifte, en van procedures ten 
relating to copyright repealed by this Act being treated as volge van die aanhouding, De regu1aties kUllnen voorts 
notices given under this section, and also that notices given palen, dat kennisgevillgen ingevolge een bij deze Wet herroepen 
to the Commissioners of Customs and Excise of the United wet op auteursrecht behandeld zullen worden als kennis 
Kingdom and communicated by them to the Commissioner of gevingen gedaan ingevolge dit artikel, en tevens dat kennis
Customs shall be deemed to have been given by the owner to gevingen gedaan aan de Kommissarissen van Doeane ell 
that Commissioner, Aksijmen van 't Verenigd Koninkrijk en door hen medege-

, _ . , . deeld aan de Kommissaris van Doeane aangemerkt :mllEn 
, (6) ThIS ~ectlOn Ehall have effe~t ,as the n~cessary modIfica- worden als zi'nde door de eigenaar gedaan. aan die Kom 

tlOn of sectIOn fourteen of the Bntish Copynght Act, " J mlssans, 
, , , (6) Dit artikel zal gelden als de vereiste wijziging van 

lJeltve'ry of Booles for L~branes, artikeIlJeel'tien van de Britse Wet op Auteurs;recht, 

150. (1) The publishers of every book first published in the Yerstrekleing van boeleen aan bibliotheken. 

,. 
XXXVll 

Union and whether printe~ therein or n?t, shall, ,,:ithin ol.lel 150. (1) De uitgever van ieder oorspronkelik ill de Ullie Levering van 
month after the day on whIch such book IS first dehvered out uitgegeven boek hetziJ' al danuiet daarin gedrukt, moet, binnen cxe~plakrell 

, d' f f h b d' ,van ,'De 'en -of the press for Issue, elIver ree 0 ~ny c arge, oun, een maand nil, de dag waarop dat boek het eerst m druk ver- lum zekf.re 
sewed, or stitched on, th,e best paper and m the best manner krijgbaar gesteld is, kosteloos el:'n exemplaar van het boek, boekerijen 
in which such book IS Issued, one copy to the tru~tees of ~he ingebonden, ingenaaid of gehecht op het bcste papier en op de 
British Museum, and one cOP.y M?h to, the authOrIty havmg beste manier waarop dat boek wordt uitgegeven, verstrekken 
control of each of the followmg hbrarIes, namely, the South aan de kuratoren van het Britse Museum en aan de 
African Public Library, Cape Town, the Library of the autoriteit belast met het bestuur van ieder' van de vol-
Natal Society, Pietermaritzburg, the State Library, Pretoria, gende bibliotheken, namelik:-De Zuid Afrikaanse Openbare 
and the Bloemfontein Public Library" In the case o,f an Bibliotheek, de Bibliotheek van de N a,talse Vereniging te Pieter
encyclopredia, newspaper, review, mag~zme or wor,k pubhshe.d maritzburg, de Staatsbibliotheek te Pretoria en de Openbare 
in series of numbers or parts, the aehvery preSCrIbed, by thIs,Bibliotheek te Bloemfontein, In het geval van een encyklapedie, 
section includes all numbers or parts of the work whIch may nieuwsblad, revue, magazijn of werk, dat in e6'1'l reeks van 
be subsequently published" nummers. of delen uitgegeven wordb, omvat de bij dit artikel 

(2) An publisher who fails to comply with this section voorges~hreven verstr~kking aIle nummers of delen van het 
shall be liable on conviction to a fine not exceeding five werk, dIe lll;ter gepub,hce?rd moch~en w~rden. .. 

d d th 1 f th b k d. t l fi h 11 be paid (2) De mtgever dIe met aan dit artlkel voldoet, wordt blJ 
poun s an e va ue 0 e 00 an Ie ne sad I' t it t Idb t t h t "f d 
t tl tr tees or authorit to whom the book ought to have veroor e mg ges ra me ge oe e van en oogs e VIJ pon en 
b
o l~ l,us d y de waarde van het boek, De boete wordt betaald aan de 
een e Ivere , kuratoren of de autoriteit aan wie het boek had moeten 

(3) For the purpo~es of, this section, a cer~ifica~e given under worden verstrekt. 
the hand of the hbrll;nan .of a benefitt,mg h~rary that a (3) Voor de doeleinden van dit artikel geldt een certifikaat, 
book has no~ been rec?lved shall be suffiCient eVIdence of the gegeven onder de hand van de bibliothekaris van een begun-
facts stated m the certIficate. stip' bibliotheek dat een boek niet ontvangen is, als genoeg-

, 'h '" b k" zaam bewijs van de in het certifikaat vermelde feiten, 
(4) For the purposes of thls sectlOn t e expressIon 00 4 V d dl' d d't tik ltd 'd k 

includes every part or division of a book, pamphlet, sheet k' () bOo~,,~:: e~n e~ ~~~ ,It ar e Jm~a f f~ ~~t rn -
of letter. press, sheet of music, map, plan, chart or table sepat~ mg 'b' °ke Ie fit a zOlnttCilr 1 ubllgedgeven ,eekbo

l 
da e

1 
m

d
g van

f ' h d b h 11 t' 1 d d been oe, pam et, e erpers a ,mUZle a, an - 0 ately pubhs e, ut s a no mc u e any secon or au se- k t 1ft bId h t' t t d fIt 
d ' . f b' k I h d't' t' .ld't' ..... .zl!'e aar , p an 0 a e, oc omva' me een wee e 0 a ere quent e ItIOn 0 a 00' un ellS sue e 1 IOn con ams aQ 1 lOll"d k b k t .. d' d k II' t" d' . 'h' h 1 tt ' 'ts ru van een oe , enzIJ Ie ru aanvu lllgen 0, veran erm-

or alteratIons eit er In tee erpress or In maps, prln or b' t h t'" d t k t f' b"b h nd k t h 'b I ' th t gen eva,' e ZIJ m e e S 0 m IJ e ore e aar en, 
at er engravmgs e ongmg ere 0, afdrukken of andere gravures. 
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Ihisting 151. (1) Where any person is :Immediately before the com men- 151. (1) Wanneer iemand onmiddellik v66r het in werking nestaanae 
works. cement of this Chapter entitled to any such right in any work as treden van dit Hoofdstuk gerechtigd is tot een zodanig recht werken. 

is specified in the first column of the J!'ourth Schedule to this op enig werk als gelloemd is in de eerste kolom van de Vierde 
Act, or to any interest in such a right, .he shall as from that Bijlage tot deze 'Vet, of tot enig belang in zulk eell recht, -dan 
date be entitled to the substituted right set forth in the is hij vanaf die datum gerechtigd tot het plaatsvervangend 
second column of that Schedule, or to the same interest in such recht genoemd in de tweede kolom van bedoelde Bijlage of tot 
a substituted right, and to no other right or interest, antl such netzelfde belang in zulk een plaatsvervangend recht, en tot 
substituted right shall subsist for the terms for which it would geen ander recht of belang, zullende het p]aatsvervangend 
have subsisted if this Chapter had been in force at the date recht of belang zo lang duren, als het zou hebben geduurd, 
when the work was made and the work had been one entitled indien dit Hoofdstuk op de datum van vervaardiging van het 
to copyright thereunder : Provided that- werk van kracht geweest was en het werk uit hoofde daarvan 

gerechtigd was tot auteursrechtelike beschel'ming~ 
Met dien verstande-

(a) if the author of any work in which any such right as is 
specified in the first column of the }<'ourth Schedule of 
this Act subsists at the c(Jmmencement of ,this Chapter 
has, before that date assigned the right or granted any 
interest therein for the whole term of the right, then 
at the date when, but for the enactment of this 
Chapter, the right woul1 have expired the substitu
ted right conferred by this section shall, in the 

. absence of express agreement, pass to the author of 
the work, and any interest therein created before the 
commencement of this Chapter and then subsisting 
shall determine; but the person who immediately be
fore the date at which the right would so have 
expired was the owner of the right or interest shall 
be entitled at his option either-

(i) on giving such notice as hereinafter mentioned to 
an assignment of the right or the grant of a 
similar interest therein for the remainder of the 
term of the right for such consideration as, fail
ing agreement, may be determined by arbitra
tion ; or 

(ii) without any such assignment or grant, to con
tinue to reproduce or perform the work in like 
manner as theretofore subject to the payment, if 
demanded by the author within three years after 
the date at which the right would have so 
expired, of such royalties to the author as, 
failing agreement, may be determined by arbi
tration, or, where the work is incorporated in a 
collective work and the owner of the right or 
interest is the proprietor of that collective work, 
without any such payment. 

The notice above referred to must be given not more 
than one year nor less than six months before the date at 
which the right would have so expired, and must be sent 
by registered post to the author, or, if he cannot with 
reasonable diligence be found, advertised III the 
Gazette. 

(b) where any person has, before the commencement of 
this Chapter, taken any action whereby he has in
curred any expenditure or liability in connection 
with the reproduction or performance of any work 
in a manner which at the time was lawful, or for the 
purpose of or with a view to the reproduction or 
performance of a work at a time when such repro
duction or performance would, but for the enactment 
of this Chapter, have been lawful, nothing in.this 
section shall diminish or prejudice any rights or 
interest arising from or in connection with such 
action which are subsisting and valuable at the said 
date, unless the person who by virtue of this section 
becomes entitled to restrain such reproduction or 
performance agrees to pay such compensation as, 
failing agreement, may be determined by arbi
tpation. 

(a) indien de auteur van een werk, waarop eell zodanig 
recht als vermeld wordt in de eerste kolom van de 
Vierde Bijlage tot deze Wet bij het in werking treden 
van dit Hoofdstuk bestaat, vaal' die datum, het recht 
gecedeerd of enig belang daarin verleend heeft voor 
de hele duur van het recht, dan gaat het bij dit artikel 
verleelld plaatsvervangend recht, bij gebreke van een 
uitdrukkelike overeenkomst, op de datum waarop het 
recht opgehouden zou hebben, zo dit lIoofdstuk niet 
ingevoerd was, over op de auteur van het werk, 
zullende ieder voar hat in werking treden van dit 
Hoofdstrik daarin verleelld en alsdan bestaand be]ang, 
verval1en; met dien verstande echter dat de persoon, 
die onmiddellik voor de datum waarop het recht 
aldus opgehouden zou hebben, de eigenaar van het 
recht of belallg was, te zijner keuze-

(i) na zodanige kennisgeving als hieronder vermeld 
wordt, recht heeft op cessie van het recht of de 
verlening van een soortgelijk belang daarin voor 
de overblijvende duur van het recht, en weI tegen 
zodanige vergoeding als, bij gebreke vanminnelike 
schikking, bij arbitrage mocht worden bepaald; 
of 

(ii) zonder zodanige cessie of verlening gerechtigd is 
om zoals vroeger voort te gaan met de reproduk
tie, of de op- of uitvoering van het werk, tegel! 
betaling echter aan de auteur, zo deze zulks vel'
langt binnen drie jaren na de datum waarop het 
recht aldus zou opgehouden habben, van zodanige 
royalties, als, bij gebreke van overeenkomst, bij 
arbitrage mochten worden bepaald, of zonder 
zodanige betaling, zo het werk in een verzamel
werk opgenomen is en de eigenaar van het recht 
of belang de eigenaar van dat verzamelwerk is., 

Voormelde kennisgeving moet gedaan worden ten 
hoogste een jaar en ten minste zes maanden v60r de datum 
waarop het recht aldus opgehouden zou hebben. Zij moet 
bij aangetekende brief aan de auteur verzonden, of, zo 
deze na redelike poging niet te vinden is, in de Staat8-
koemnt bekendgemaakt worden. 
(b) waar iemand v60r het in werking treden van dit 

Hoofdstuk enige handeling verricht heeft waarbij hij 
uitgaven gedaan of verbiritenissen aangegaan 
heeft in verband met de reproduktie of op- of 
uitvoering van een werk op een wijze die op dat tijd
stip wettig was, of voor of met het oog op de 
reproduktie . of op- of uitvoering van een werk 
op een tijdstip waarop die reproduktie of op- of uit
voering wettig zou zijn geweest, zo dit Hoofdstuk niet 
in werking getreden was, dan wordt door het 
bepaalde bij dit artikel geen nit of in verband met 
zodanige halldeling voortvloeiend recht of belang 
verkort of benadeeld, lietwelk op bedoelde datum 
bestond en geldswaarde heeft, tenzij de persoon, die 
uit krachte van dit artikel gerechtigd is om die. 
reproduktie of op- of uitvoering te bel etten , zich 
verbindt om zodanige schadeloosstelling te betalen, 
als, bij gebreke van minnelike schikking, bij arbi
trage Inocht worden bepaald. 
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(2) For the purpose ot this section the expression "author" (2) Voor de doeleinden Van dit artikel omvat de uitdrukking 
includes the legal representatives of a deceased author. " auteur" de wettelike vertegenwoordigers van een overleden 

(~) Su~ject to the provisions of sub-sections (7) and (8) of auteur. 
sectIOn n~net~en of the British Copyright Act, copyright, shall (3) Behoudens de bepalingen van subartikels (7) en (8) van 
not subslst 111 any work made before the commencement of artikel negenticn vall de Britse '\Vet op Auteursrecht bestaat 
this Chapter, otherwise than ullder, and in accordance with, er geell auteursrecht op een werk dat v66r het in werking 
the pr.Qvisions of this section. treden van dit Hoofdstuk vervaardigd is, dan illgevolge ell 

(4) This section shall have effect as the necessary modifica- overeenkomstig de bepalingeIl van dit artikel. 
tion of section ftJ)enty-fou1' of the British Copyright Act. (4) Dit artike1 zal ge1den a18 de vereiste wijziging van artikel 

'vier en t'wintiy van de Britse W€l~ op Auteursrecht. 
Registration. R egistl'atie. 

XXXIX 

152. A register wherein may be registered, as hereinafter 152 I 1 t k t "ht t Pt' It 
I
lrovided the proprietorship in the cop right f k d .' II Ie an 001' val; au"eursrec. e reona W?H e~n H01;den van 
. ' ' .. ' . y 0 wor. s an regIster o-ehouden waann, zoals 11lerOllder voorzlen IS, regIster van 

assIgnments thereof or the proprietorshIp of the sole right to 0 d . t d d . d Itt llnteursrecht 
Jerform or authorise the erformance of an . I l' unnen wor en geregls ;-eer e elgell om van ,Ie au curs- " 

d
T t' k' th U . P t tl Yf mUd SIca , 0 recht op werken en ceSSles daarvan of van de eIgendom van 

rama IC wor In e nIOn or any par Iereo an asslgn- I t II I t 'k 1 f d t' k' d U ' 
t tl f I II b k t

· tl . 1 ill P . Ie a eenreCl, om "I11UZI a e 0 ram a lese weI' en III e Ille 
men S 18reo S Ia e ep III Ie copyng It 0 ce at retona ' . . , . of emg deel daarvan op- of lilt te voeren of de op- of lilt-

153 Th 
. t f' . voering daarvall te vergunnen en cessies daarvan, 

Method of • e propne or 0 any copynght or of the sole nght 
registration to perform, or authorise the performance of any musical cr 153. De vall een auteursrecht of van het alleenrecht Registratie 

dramatic work ill the Union or any part thereof, may, upon om eell of dramaties werk in de Unie of ellig dee! va~h:uteurs, 
payment .to the registrar of the prescribed fee, obtain registra- daarvall op- of uit te voeren of de op- of uitvoering daarvan ree ,enz. 
tion of his right in the manner prescribed. te vergunllen, kan tegenbetaling aan de registrateur van de 

voorgeschreven fooi zijn recht op de voorgeschreven wijze doen 
Registration' 154. When any person becomes entitled to any registered registrerell, 
of co~yright or other rigl~t ~nder this Chapt.er by virtue of. any 154. Ieder die uit krachte van cessie of over erving recht Re"oistratie 
as~ignments t t t t t th b and trans- a.sslgnmen. or ransmlSSlon, or 0 any m, eres erem y verkrijgt op een geregistreer9, auteursrecht of ander l'echt onder van cessie 
mi8~ions. hcence, he may, upon payment to the regIstrar of the pre- d't H fd t k f d ]' t' b I . k t eu over-'b d f bt' . . fl' . 1 ' 00 S U ,0 001' lCen Ie op een e ang erm, an, egen erviuO'en 

S?rI e ~e, O<:lll regIstration 0 t ,le aSSIgnment, transmIS- betaling aan de registrateur van de voorgeschreven fooi, de ~. 

How 
rt'gistration 
effected. 

Registration 
of works 
published ill 
a series. 

SlOn or llcence III the manner prescrIbed ., f l' t' d I .. d , . ceSSle, overervlng 0 lCen Ie op e voorgesc ueven wIJze oen 

155. The registration of any copyright or other rIght under registreren.. . 
this Act, or of any assignment or transmission thereof or of 155. De reglstratle van een auteur~recht of val; een ander Ho~ de . 
any interest therein by licence shall be effected by entering recht onder deze Wet of van een ceSSle of overervlIIg daarvan reglst~atle 

, . f d l' t' k b 1 d' h' dt geschledt in the proper register the prescribed particulars relating to 0 van .een ~.o~ lCen Ie vel' regen e ang aa~lll, gesc Ie ' 
the riO'ht, assignment transmission or licence, door lllschrIJVlllg van de voorgeschreven blezonderheden 

b " betreffende het recht, de overerving of licentie in het 
156. In the case of an encyclo.predia, newspaper, review daartoe bestemd register. 

ma¥azine or other periodical. work, o~ a w~rk published in a 156. In het geval van een encyklopedie, nieuwsblad, revue, Regi~tratie 
serles of books or parts, a smgle regIstratIOn for the whole magaziju of ander periodiek werk of van een werk, dat ill een v!'n afieve-
work may be made. , reeks van boekell of afleveringen gepubliceerd wordt, is een ~~~li~~e~d~ 

157
' , '. ellkele registratie voor het gehele werk voldoende. werken. 

ReetiliuatioD • Subject to the prOVlSlOns of thIS Act, the court may, ., , 
of register on the application of the registrar or of any person aggrieved, 157. Met machtnemmg van de bepa!mgell van deze Wet Verbete:ing 
by the court order the rectification of the re ister of co ri ht b _ kan het Hof, op aanvrage v:"n de reglstra~eur of van een van regIster 

. g py.g y bezwaard persoon, de verbeterll1g van het regIster van auteurs- ?fh~~vel van 

Delivery of 
copies to 
registrar. 

Effect of 
entry. 

(a) the makmg of any ent,ry wrongly OImtted to be made recht 'bevelen door- . 
in the register; or . . 

(b) the expungl' g f t 1 d' (a) het doen van een ten onrechte lilt het regIster wegge-
n 0 any en ry wrong y ma e III or re- I' I'" . f d 

maining on the register; or aten 11;8C lrlJvmg J 0 001' . 

(c) the correction of an' error or defect in the re ister. (b) doorhalmg van een. ten ?nrechte ophet regIster 
y g gedane of behouden mschn ; of door 

158. (1) Every person ,who makes application for the «(:) herstelling van een fout of g in het register. 
registration of the ,copyright in a book shall deliver to the 158. (1) Ieder die registratie van een auteursrecht op een Verstrekking 
,registrar one copy of the whole book with all maps and iUus- boek aanvraagt, moet aan de een exemplaar ver- van exem
trations belonging thereto, finished and coloured in the same strekken van het gehele boek met aIle bijbehorende kaarten pla~et a:n 
manner as the best copies of the book are published, and en illustraties, afgewerkt en gekleurd op dezelfde wijze waarop regIS ra eur 
bound, sewed, or stitched together and on the best paper on de beste exemplaren van het qoek gepubliceerd zijn, en samen-
which the book is printed. gebonden, ingenaaid of gehecht en op het beste papier waarop 

(2) Every person who makes application for the registration het boek gedr~kt is: .. .' : 
of the copyright in an artistic work shall deliver to the regis- (2) Ieder dIe reglstratle van a,,;teursrecht op een al hstlek 
trar one copy of the work or a representation of it. werk aanvraagt, moet a~n de reglstrateur een exemplaar van 

. " . het werk of een afbeeldmg daarvan verstrekken. 
(3) The re~lstrar sha:!l refuse to ~eglst~r the copyrIght 111 ' (3) De registrateur moet weigeren het autersrecht op eeil 

an,Y bo~k untIl sub-sectI~n (1). of thIS s~ct~on has beer: com- boek te registreren, totdat aan subartikel (1) van dit artikel 
phe? WIth, or t~le. co:pynght m an artI,stIc :",ork untIl sub- voldaan is, of het auteursrecht op een artistiek werk, totdat 
sectIOn (2) of thIS sectIon has been complIed WIth. aan sub-artikel (2) van dit artikel voldaan is. 

(4) Each copy or representation delivered to the Registrar (4) Alle exemplaren of afbeeldingen, aan de registrateur 
in pursuance of this sectiqn shall be retained at the copy- ingevolge dit artikel verstrekt, worden in het Auteurslrecht 
right "ffice. Kantoor bewaard. 

159. RegistTation shall not in any case be deemed to be a 159. Registratie wordt ill geen geval geacht een voorwaarde Gevolg van 
condition of the existence of any copyright 01' of the exercise te zijn voor het bestaan van eeIl auteursrecht of van de uit, iuschrijving. 
of any rights granted by this Chapter. oefening van rechten uit krachte van dit Hoofdstuk verleend. 
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Supplemental Provision. Aanvt~Uende Bepalinf}. 

160. As from the commencement of this Chapter no person 160. Met en lia de inwerkingtreding van dit E:oofdstuk kan Afschafilng 
shall be entitled to copyrig'ht or any similar right in an" niemand aanspraak maken OF een auteursrecht of een 800rt-. van rechten 

• " , , • J l"k'} 1 tt k d' d t' 'k 1 f steunende op hterary, dramatlC, mUSIcal, or artIstic work, whether pubhshed ge t,J , ree It op e?? eel' ~n 1~, rama les, ;mUZl aa 0 het algemene 
or unpublished, othe1;wise than under and in accordance with art1stlekwerk: hetz1J al da~ met Ultgegeven, da~ mgevolge en recht, 
the provisions of the British Copyright Act and this Chapter overeellkomst1g de bepah~gen van de Bntse Wet .op 
or of any other statutory enactment for the time being in Auteursrecht ., en van.. d1t Hoofdstuk of. van emge 
force but nothinO' in this section shall be construed as andere van tlJd tot tlJd geldende wetsbepahng, zullende 
abrogating any right or jurisdiction to restrain a breach of echLer het bepaalde bij dit artikel geens~ins inbreuk maken op 
trust or confidence. een recht of rechtsmacht om een schend111g van vertrouwen te 

beletten. 

CHAPTER V, ROOFDSTUK -V. 

GENERAL AND SUPPLEMENTARY PROVISIONS. ALGEMENE EN AANVULLENDE BEPALINGEN. 

A.-General. • A .-Algemene Bepalingen. 

161. There shall be seals of the patent office, the designs 161. Ret patentkantoor, het kantoor van modellen, het Kantoor
office, the trade marks office, and the copyright office; and kantoor van handelsmerken en het kantoor van auteursrecht zegels. 
impressions of any such seal shall be judicially noted and hebben zegels zullende de rechter van de afdrukken daarvan 
admitted in evidence. arr.btshalve kennis nemen en dezelve also bewijs toelaten. 

162. (1) The registrar may, for the purposes of this Act- 162. (1) De registrateur kan voor de doeleinden van deze Algemene 
Wet- werkkring 

(a) receive evidence and determine whether and how far (a) getuigenis ontvangen en bepalenof en in hoeverre zij va~ tr t . 
't h 11 b . b ffid't' th·.." . , . regIS a eur 1· S a e given y a aVl or1JlVa/Joce upon oa ; b1J beed1gde schnftebke of mondehnge verklarmg 

(6) summon witnesses and issue commissions de bene gegeven zal worden; 
csse; (b) getuigen dagvaarden en kommissies de bene esse 

uitreikell , (c) order discovery or inspection, and require the due 
(c) opellbaring of inzage en de behoorlike overlegging van production, of documents; dokumenten bevel en; 

(d) award costs against any party to any proceedings (d) in een voor hem dienende procedure enige partij 
before him. in de kosten verwijzen. 

(2) The registrar may, on request in writing accompanied (2~ De registrateur kan, op schri~telik verzo~~, ond~r bij
by the prescribed fee, correct any clerical error in any register voe¥mg van de voorg~schreven fOOl, een schl'lJffout In e~n 
kept by him under this Act or in any proceedings before him, regIster door hem lllgevolge deze 'Vet gehouden, of m 

(3) . 1 b h' A " , , l' een vQor hem dienende procedure verbeteren. 
W 1enever y t IS ct any tune IS specIfied WIt 11n (3) W b" d \V t t .. t t ld .. b' 

h · h t th' . t b d th ' t anneer 1J eze e' een erllllJIl vas ges e IS lllnen w lC any ac or 1ng IS 0 e one e regIS Tar may, lk' t . 1 t t d k d . t t 
1 th ' 1 'd d t d th t' 'I we e Ie s vernc i" rno:; . wor en, all e regIS ra eur, voor zo-un eBs 0 erw1se express y prov1 e , ex en e 1me elt ler ... td kk l'k d b Id' d t . , , > f 

before or after its expiration, ver met ~1. ru elan ers epaa IS, e erm1Jn voor 0 na 
., . . het verstnJkell daarvan ·verlengen. 

Not.ice to 163. The prescrIbed notlCe shall be gIVen to the registrar by 163. Elke aanvrager moet aan de registrateur de voorge- Kennisge-
regll~trat~ of every applicant of any application to the court under this Act. schreven kennisgeving doen van elke aanvrage ingevolge deze ving aan app lea IOn • • 
to the court. Wet bij, het hof te worden gemaakt. reglstratenr 

van 
applikatie 
aan het hof. 

, Taxation of 164. Any costs awarded by the registrar shall be taxed by 164. K?sten door de registrateur toegewezen worden d?or Taxatie van 
costs awarded a taxing officer of the court and payment thereof may be een taxatIe-beambte van het hof getaxeerd, en de betahng door de 
by ~he enforced in the same manner as if they were costs allowed b" daarvan kan op dezelfde wijze worden ingevorderd als de registrateur 
regIstrar., > J k t d I t h h f t toegewezen a Judge of the court. os ·en 001' een rec I er van et 0 ,oegewezen. kosten. 

Du~y of , 165. Whenever any discretionary power is by this Act 165. W a~r aan de registrateu:: in deze 'Vet de bevoegdhei.d Pli~ht van 
regIs~r~ In given to the registrar he shall not exercise that power adversely toegekend IS, om naar goedvmden te handelen, mag dIe relmtrateUI', 
~~:::~~~~!ary to an applicant without (if so required by the applicant within bevoegdheid niet worden uitgeoefend ten nadele van een :~~~l:j~rden 
P?wer to the prescribed time, if any) giving that applicant an oppor- aanvrage::, zonder (op daartoe ~trekkend verzoek .. van de aa11- mag bn. 
gIve oppor- tunity of being heard personally or by his attorney or aO'ent vrager blllnen de eventueel voorgeschreven tlJd) aan de delen, om 
tunj~y to " . aanvrager gelegenheid te geven om ill persoon of door zijn aanvrager te 
applIcant of prokureur of agent gehoord te worden. horen. 
bemg heard. 166 G k .. . h'" d kk T t t to 166. No notice of any trust expressed, implied or con- • een enmsgevmg van emge trust, etz1J mt ru e- Trusts 
~~~:i:t~red. structive shall be entered in any register kept unde: this Act, like, stilzwij~ende of af~eleide, kan in een onder ~eze Wet word~n niet 

or be receivable by the registrar. ' gehouden regIster worden mgeschreven of door de reg1strateur gerel!'lstreerd. 
. worden ontvangen. 

Rfgister to be 167. Any register kept under this Act shall be prima facie 167. Elk volgens deze 'Vet gehouden register levert pl'1ma Re!!'ister 
p1'~1na facie evidence of any matters directed or authorized by this Act to facie bewijs op van al hetgeen volgens deze 'Vet in dat levert prima 
evtdence. btl inserted in that register, register moet of mag worden ingeschreven. facie bewijs 

op. 
Inspection 168. The registers kept at any office established under this 168. De registers gehouden in eeningevolge . dezeWet I 
f 'te hI· - I k t I' t b I' d h nzagen van o regts 1'8. Act sal, on payment of the prescribed and subject to opgenc It an 001' 19gen, egen eta mg van e voorgesc reven registers. 

Certified 
copies of 
eutries in 
registers to 
be furnished 
on appli
cation. 

the provisions of this Act, be open at all convenient times in fooien en behoudens de bepalingen van rleze Wet, op aIle 
office hours to the inspection of the public. gepaste tijden gedurende kantooruren ter inzage van het 

publiek, . 

169. A certified copy of an entry in any register kept in 169. Een gecerWiceerd afscRrift van een inschrijving in Gecertift
any office established under this Act shall, subject to any een register gehouden in een ingevolge dezeWet opgericht c~r~ 'f 
special provisions to the contrary contained in this Act, be kantoor moet, 2.0 in deze 'Vet niet uitdrukkelik ander~ voor- ~n::h~h!i~!n 
given to any person who applies for such a copy and pays ziell is, aan.ieder worden verstrekt, die een afschrift aanvraagt wordt op '" 
the prescribed fee. • en de voorgeschreven fooi betaalt, aanvrage 

verstrekt. 
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170. (1) A certincate purporting to be under the hand of 170. (1) Een certifikaat, dat door de registrateur luidt Certt~t 
the re~istrar as ,to any entry,· matter or thing wh~ch he ~s g~tekend te zIjn, betre!ende een in~chrijving o~ han~eling d~e :t':t~:rl
authonzed by thIS Act to make or do shall be p1'Z7na tacM hIj krachtens deze ~ et bevoegd IS te doell,18 pnma tacu lIrirnafaew 
evidence of the entry having been made and of the contents bewijs vall het doen van dp inschrijving en van de inhoud bewijs. 
thereof and of the matter or thing having been done or left daarvan, en dat de handeling verricht of nagelaten is. 
undone. (2) Gedrukte of geschreven afschriften of uittreksels, die 

(2) Printed or written copies or extracts purporting to be voorgeven gecertificeerd te zijn door de registrateur en voorzien 
certified by the registrar and sealed with the seal of any office te zijn van het zegel van een krachtens deze \Vet opgericht 
established under this Act and documents purporting, when kalltoor, en dokumenten die, gecertificeerd zijnde, voorgeven af
certified, to be copies or extracts from any register or book schriften of uittreksels te zijll uit een register, boek of dokument, 
or document relating to patents, designs, trade marks or copy- betreffende patenten, modellen, handelsmerken of auteurs
right and kept in any such office shall be adlllitted in evidence recht, en ill zulk een kantoor gehouden, worden in aIle 
in all courts and proceedings without further proof or hoven en procedures als bewijs toegelaten zonder verdere 
production of the originals. staving en zonder overlegging van oorspronkelike stukken. 

171. 'Whenever under this Act any prescribed fee is payable 171. \Vallneer ingevolge deze \Vet een voorges~hrev~n Betaling van 
in respect of any application, registnation, matter, document fooi betaalbaar is ten aanzien van een aanvrage, registratle, voorge-
or work, the registrar may refuse to perform the act or to zaak, dokument of werk, dan kan de registrateur weigeren de ~ch;revM 
receive or to issue the document or to receive the work (as handeling te verrichten of onderscheidenlik het dokument h~~d~liI:g 
the case may be) until the fee payable in respect thereof te ontvangen of uit te geven, of het werk te ontvangen, totdat ve:rricht of 
is paid. de verschuldigde fooi betaald is, d?kum~knt f 

. Ultgerel t 0 

werk ont-
vangen 
wordt. 

Lodging of 1 '12. Any application, notice or document authorized 172. Iedere aanvrage, kennisgeving of dokument dat Afgeving van 
d;:;cuments. or required under this Act to be lodged, made or given at the ingevolge deze'Vet aan het patentkantoor, het kantoor van dokkumel?-ten 
WIth and glV- ffi tl d' ffi h . k ffi h d I k 1 k en ennts-fug of notices paten~ 0 ce, Ie eSlgns 0 , ce, t e trade mar so ce, or t e modellen, het kantoor van h~n e smer en, let antoor van gevingen 
may . copynght office or to the regIstrar or any other person, may be auteursrecht, of aan de registrateur of een ander persoon bn door d ... 
be through sent by letter through the post. afgegeven, opgemaakt of gegeven mag of moet worden, kan post. 
the post. bij brief over de post gezonden worden. geschiooen. 

A.ddressfor 178 •. (1) Any ad.d:ess for se!'vi~e stated in any application 178. (1) Ieder .in een aanvrage of kennisgeving v:an verzet Adresvoor 
service a.nd or notIce of OPPOSItIOn under thIS Act shall, for all purposes ingevolge deze Wet opgegeven ad res voor het dlenen van het dianen 
~:~h~~ss. of the application or the notice of opposition, be deemed to stukken, wordt voor aIle doeleinden in verb and met de aan- van stukken 

Persons 
under 
disability, 

be the address of the applicant or of the opponent (as the vrage of kennisgeving van verzet geacht het adres te zijn e~ vedrande. 
b) d II d t · 1 t' t th I' t' . . , nng aarvan. case I?ay e an. ~ ocumen SIll re a Ion. 0 e app IC';1lOn van de aanvrager of opponent (onderscheidenhk). De dIelllng 

or notIce of OppOSItIOn may be served by Ieavmg them or send- van aIle dokumenten in verband met de aanvrage of kennis-
ing them to the address for service of. the applicant or of geving van verzet kan geschieden door afgifte of toezending 
the opponent as the case may be.. . aan het adres dat voor het dienen van stukken van de aan-

(2) Any address for service may be changed by notice to the vrager of de opponent onderscheidenlik gegeven is. 
registrar. (2) Ieder adres voor het dienen van stukken kan worden 

, , . veranderd door kennisgeving aan de registrateur. 
174 •. If ~~y l?erson IS, by rea~on of mmonty: lunacy,. or 174. \Vanneer iemand wegens onmondigheid, krankzinnig- Rechtens dn

other ~:hsablht!, mcapable ?f makmg.any declaratIOn or d~mg heid of ander beletsel niet in staat is een verklaring bekwamei, 
anythlllg reqUIred or permItted b;:- tlllS. Act, then the guardIan, af te leggen of een volgens deze \Vet vereiste of veroor loofde personen. 
cur.ator or other legal representatIve. (If any) of such person handeling te verrichten, dan kan de:voogd, kurator of andere 
or I,f ,there be none, any person appolllte~ b,y. the court upon wettelike vertegenwoordiger (zo er een is) van de onbekwame 
petItIOn on behalf of the person under dIsabIlIty or on behalf persoon of zo er geen is ieder die door het hof aangesteld is 
o.f any othe:- person int~rested in the making of ~uch . declara· op ver;oek' van wege de onbekwame persoon of van wege 
tIOn or. dOlllg such tlung, may. make the decl~ratIOn or a iemand die. belang heeft bij de afleggillg van de verkiaring 
decla:atIOn as nearly .cor~espondlllg thereto as CIrcumstances of de verrichting van de handeling, de verklaring of een ver-
permIt, and do ,the .t~mg m the name and on beha.lf of. the klaring die claarmee zo na mogeli,k overeenkomt a.ls de omstan-
person under dIsabIlIty, an~ all acts done by such su,?stItute digheden gedogeu, afleggen en de handeling verrichten ten 
shall, for the purposes of th~s Act, .be as effectual, as If done: name en ten behoeve van de onbekwame persoon. AIle door 
by the person for whom he IS substituted. zodanige plaatsvervanger verrichte handelingen zijn voor de 

idoeleinden van deze Wet even geldig als waren zij door de 
!vervalilgen per soon verricht. 

Substitution 175. If a person who is a party to a proceeding under this 175. Wanneer iemand die partij is in een procedure onder Vervanging 
?f ~u::esStO~n Act dies pending the proceeding, the registrar or the court (asdeze Wet, hangende de procedure komt te overlijden, dan door rechts-
In m""res 1 h b ) d 'h 'b d' 1 d I 'd l·k)· . d opvolge:r case of death t e case may e may, upon request rna e In t e presen e ikan de registrateur of let hof (on erSClei en 1 op een In e in geval van 
of part;y: to manner and on proof to his or its satisfaction of the trans- voorgesehreven vorm gedaan verzoek en nadat de overgang van overlijden 
proceoolllgs. mission of the interest of the deceased person substitute in de rechten van de overledene te zijnen genoegen bewezen is, in van.parmj in 

the proceeding his successor-in-interest in his place or if the de procedure de overledene door zijn rechtsopvolger vervangen, gedmg. 
registrar or the court is of opinion that the interest of of kan, indien de registrateur of het hof van mening is dat de 
the deceased person is sufficiently represented by the surviving rechten van de overledene door de overlevende partijen 
parties, permit the proceeding to be continued without such voldoeude vertegenwoordigd Zijll, het de procedure zonder 
substitution. plaatsvervltnging Iaten voortgaan. 

176. Behoudens de regulaties voorgeschreven in procedures Bewijsleve-
E 'd 176 S b' ttl t' 'b d . t f die ingevolge deze Wet ten overstaall van de rechtsgeleerde ring VOOl' 
beV:o::C~aw • u J~c 0 ~ny t~~gul ~o~ treSC\I e I 111 r:pec tlO ambtenaar plaatsvinden, geschiedt de bewijslevering, bij ge- ~echdsge- bte 
officer and an~ proce}e ~;l~ u:t.t er b ISffidc 't ~ o~e t~e aw td,cert. Ie breke van tegenovergestelde voorschriften, door middel van n=l'::~ien; 
juriJ!dicti~n ~v\:nce St

Ia ~ g;v:en y a a:I If. ~eha ~~l~Ct 0 't lr~ch~o~s schriftelike beedigde verklaringen. In gevallen echter waar bevoegdheid 
~ m~eoord: dO ethcon

l 
rfl,rY

ffi 
u In anY

t 
ckase I~dw lIC ,e lIn ~ II' ng .0 hem zulks geradel1 voorkomt, kan de rechtsgeleerde ambtenaar order te 

o so e aw 0 cer may a e eVI ence vtva t'oce In leu or III ,. d l' f . I t f d maken om· 
as to coste. dd't' t 'd b ffid't 11 d Itt b de getuigenis man e Il1g a nemen In p aa s van 0 nevens e tnnt kosten a 1 Ion 0 eVI ence y a aVI or a ow any ec aran () e b .. 1 . d 'dd I 1. 'ft I'k b "d' d . eWIJS evermg oor mi evan SCIlri e 1 e ee 19 e ver-

klaringen eu toestaan dat iedere verklaarder ?p zijn verklaring 
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cross-examined on his declaration. The law officer may orderlgekruisvraagd worde. De rechtsgeleerde ambtenaar kan de 
costs. to be paid by either party and such order may on theleen of andere partij ill de kosten verwijzen, zu11ende zodanige 
applIcation of either party be made an order of the court. Iverwijzillg op verzoek vall een van de partijell een order van 

i 1S& , 

177 
.. .'. ,het hof gemaakt kunnen worden. 

• The regIstrar may, III case of doubt or dIfficulty al'lsmg 177 D 'st t k t ·./'f 1 f . I d Aanvrage tot 't' d" t' f - . . . i • e regl ra eur an, wanneer WIJ e 0 zwarIg 1e ell 
In lie a mlnlS ration 0 any pro'VlsiollS of tIns Act whIch are I " t t d 't' db" d W t rt::chtsge-

b d
· -. IrIJzen om ren e Ul voerlll IT van e epallllgen van eze e, I d 

to e a nlllllstered by the regIstrar, apply to the law officer' d I _. bIt' d bIt 1 d b
' 

eer e ambte-
f d

' t' . tl tt ,waarme e 11J e as IS, e rec 1 sge eel' e am "enaar om voor- nllar om 
or IreclOns III 1e ma er_ 'I' ht' l' bt· 

1 1c lllg vragen, voor Ie mg. 

178. Subject to the provisions of this Act, the registrar, ~7B. Behoudens het bepaalde bij deze Wet, v~roor.l?oft de Agentschap. 
sha~I permit an agent to do on behalf of the person for whom~egls~rateul' ee~ agent na~ens de persoon vo~r Wl~ l~lJ agent 
he IS agent any act in cQnnection with reaistratioll under this IS emge handehng te doen m verband met reglstratIe mgevolge 
act or any procedure relating thereto. '" deze \Vet of enige procedure met betrekking daartoe. 

B.-Offences and Penalties. B. -Ovcriredingen en Stmffen. 

. 179. leder die-
179. Any person who- I (a) een valse inschrijving maakt of doet maken 111 een Strlaf.oP

b .. 
(a) makes or causes to be made a false entry in any . d Vi' I d '. f va SClDBC rlJ-

register kept under this Act; or • mgevolge _ eze 'et ge lOU en regIster; ~ vingen in 
. (b) een geschnft maakt of doet maken valsehk hetende te registers, enz. 

(b) makes or causes to be made a writing falsely purportingt' zijn een afschrift van een inschrijving in zodanig op het over-
to be a copy of an entry in any such register; or . t . f . leggen of. 

(c) produces or tenders or causes to be produced 01'1 (c) z~~~~i;: 'in~chrijving of een afschrift daarvall als bewijs ::~b~~: in-
. tendered as evidence any such entry or copy thereof,' overlegt of aanbiedt of doet overleggen of aanbieden Hchtijvingen. 

~nowll1g the s~m.e to be false, shall be guilty of an offence and wetende dat de inschrijving of het afschrift vais is, 
lIable on convICtIOn to imprisonment without the option of a wordt als schuldig aan een overtreding, bij veroordeling 
fine for a period not exceeding three years. gestraft met gevangenisstraf, zonder de keuze van boete, van 

1BO. Any person who- ten hoogste drie jaren, 
(a) for the purpose of deceiving the registrar or any 180. reder die- . . ~~~a~en 

officer in the execution of the provisions of this (a) te~ ein?e de reglstrateu~ of een ambtenaar m ?e van va!se 
Act. or llltvoermg van de bepalmgen van deze Wet te nps- verklarlllgen 

(b) f th f" . fl . th d . 1 'd . f totmisleiding 
or e purpose 0 procurmg or m uencmg e Olllg el ,,:n d' °h· t d fIt I· d 1" van reO"lstra-
or omission of anything in relation to this Act or any . (b) ten em e e oen 0 na a en van een Ian e lllg m ver- tcuroi'andere 
matter thereunder, band met deze Wet of ingevolge daarvan te verkrij- ambtenaar. 

makes a false statement or representation knowing the same gen of t~ belnvloeden, . .. 
to be false, shall be gnilty of an offence and liable on convic- een valse verklarmg of voorstellmg maakt wetende dat ZIJ 
tion to imprisonment without the option of a fine for a period vals is, wordt als schuldig aan een overtreding bij veroordeling 
not exceeding one year. gestraft met gevangenisstraf, zonder de keuze van boete, van 

ten hoogste £len jaar. 
Prohibition 181. (1) Any officer of the patent office who buys, sells, 181 (1) I d b bt l' t tk t d' Verbod aan . t ffi' - t' . e er eam e van let pa ·e11 an 001' Ie een 
ae to officers acqUIres, or ra CS In any lnven IOn or patent, or In any - ,.,. k patent-
of pat.ent . I t u d t t h 11 b 'It f ff d l' bl Ultvmdmg of patent, of een recht onder een patent, oopt, beamhte om 
office l'lg 1 'ctnl' er

t 
a aPafien s t a e dg.'ll y 0 Ian 0d endce an d la e on verkoop· t, verwerft, of verhandelt wordt als sclmldig aan in patenten 

__ ffi k' . con VI on 0 ne no excee lnO" one lun re pOUll S. .... '--, d 1 
",a c mg m . b. . . een overtredlllg blJ veroordelmg gestraft met een boete van""",:,~ e te 
patents. (2) Every .purch~se, sale, or acqUlsltIOn and every assign- ten hoogste honderd pond, dnlven. 

ment of any m."entIOn or patent by or to any such officer shall . (2) Elke koop, verkoop of verwerving aismede elke 

Penalty for 
practising as 
a patent 
agent unless 
registered as 
such. 

Penalty for 
nse of word 
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be null and vOld_ cessie of overdracht van een uitvinding of patent, door of aan 

(3) Nothing in this section contained shall apply to the een bea~bte i~ niet~g, . . 
inventor or to any acqnisition by bequest or devolution (3) Dlt artlkel IS met van toepassmg op de uitvinder 
in law. of op een verwerving bij Jegaat of erfopvolging. 

182. leder, niet zijude een geregistreerde patentb'3- Straf?p het 
182. Any person, n~t being a registered patent agent or zorger of een proku~eur, ~ie a:ls ~~telltbezorger praktizeert ~r:~:::~~ 

an attorney, who practIses or acts as a patent agent, and any of optreedt, alsmede Ieder dle, met zlJnde een patentbezorger, bezorger 
person, not being a registered patent agent, who describes zich als zodBrnig nitgeeft, wordt als schuldig aan eell over- zonder 
himself as a patent agent, shall be guilty of an offence and liable treding bij veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste also Z?rlanig 

. t' t fi d ' gereO"Istee rd on conVlC IOn 0 a ne not excee mg one hundred pounds. honderd pond. te zijn. 

183. Any person who uses on his place of business 183. leder die op zijn bezigheidsplek of op een doku- Straf op 
any document issued by him or otherwise the words "p~~e~~ mel1t, door hem uitgegeven of anderszins, de woorden gebruik van 
office ., " designs office ., or " trade marks office" or " copyright" patentkantoor," '( kantoor van modellen," of "kantoor van ~et 7~:d 
office;" or any otbe; words suggesting th~t his place of handelsmerken/, o~ "ka~t~or van auteursrecht.," of andere k~:t~~r,,, 
business is officially connected with or is one of the offices woo~den gebr.~lkt d~e aa,nleIdmg kU!ln~n gevel1 tot de veronder- ~~~' hP. , 
established under this Act shall be guilty of an offence and stellmg dat zlJn bezlgheldsplek ambtehk te doen heeft met, of g elds
liable on conviction to a fine not exceeding twenty-five pounds. een van d~ ingevolge deze '~et 01?~erichte k~ntoren is, wordt plek. 

als schuldlg aan een oVfilrtredmg bIJ veroordehng gestraft met 
184. (1) Any person who falsely represents that any een boete van ten h~ogste vi~f en twintig pond. _ 

article sold by him is a patented article shall be guilty of an 1B4. (1) leder dIe valsehk doet voorkomen dat een door i::>traf ?P 
offence and liable on conviction to a fine not exceeding one hem verkocht artikel gepatellteerd is, wordt als schuldig vbaIB~hh~. 

I . d' b" d I' t ft t €.BO llJven hundred pounds or to imprisonmenc without the option of al aan een overtre mg IJ veroor e lllg ges ra. m~ een van to koop 
fine for a period not exceeding three months. boete van ten hoogste honderd pond of met ~evangemsstraf, zij~de 

zonder de keuze van boete, van ten hoogste dne maanden_ artikels ala 
(2) If any. person sells any ~rtic~e on whi.ch is st?,mped, (2) reder die een artikel verkoopt waarop gestempeld, ge- gepaten-

engraved, or Impressed or to winch IS otherWIse apphed the graveerd, of ingedrukt of op andere wijze aangewend is teerde. 
:vord :' patent ':, "pa.tent~d " or any other word expressing or het woord "patent," "gepatenteerd" of enig ander woord 
Implymg that the artIcle IS patented, he shall be deemed for uitdrukkende of insluitende dat het artikel gepatenteerd is 
the purposes. of thi3 section to represent that the article is a wordt 'Voor de doeleinden van dit artikel geacht te doen voor-

. pELti'nted arbclA, komen dat het artikel gepatenteerd is. 
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185. (1) Any person who falsely represents as being 185. (1) leder· die valselik doet voorkomen dat eell Straf op . 
reg~ste:ed a ~esign or trad~ mark which .is not register~d and model of handelsm~rk, dat niet geregistreerdJs en da~ op door ;:~~~':n~t
whICh IS applIed to any artICle sold by lum shall be gUIlty of hem verkochte artlkelen toegepast is, gereglstreerd IS, wordt Iliet.gere
an offence and liable on conviction to a fine not exceeding five als schuldig aan een overtreding bij veroordeling gestraft met gistreerd 
pounds.' een boete van ten hoogste vijf pond. en toel!"epast 

If any person sells an article on which there is stamped, leder, . die een artikel verkoop~. waarop geste~peld, gegra· ~~~s~~~"rd 
engraved or impressed or to which there is otherwise applied veerd of lllgedrukt op of andere wlJze aangewend IS het woord op door hem 
the word "registered" or any other word expressing or" geregistreerd" of een an del' woord uitdrukkende of in- ve.kocbt 
implying that the design or trade mark applied to that article sluitende da.t het op ,het artikel toegepast. ~odel of h~ndels- ftrtlkel. 
is registered he shall be deemed for the purposes of this sub- me:-k gereglstreerd IS, wordt voor de doelemden van dlt sub-
section to represent that the design or trade mark applied artlkel geacht voor te gev~n dat het daarop aangewend ~odel 
thereto i~ a recristereddesio'n or trade mark of handelsmerk een gereglstreerd model of handelsmerk IS. 

o 0 .: • . (2) leder die, nadat het auteursrecht op een model inge-
(2) Any p~rson who after a c~pynght m a deSIgn has, m volge Hoofdstuk II verstreken is, een artikel waarop het 

accordance. WIth Cha,Pter II., e~plred, puts or call;ses to be put model toegepast is, voorziet of doet voorzien van het woord 
on any artICle to whIch the deSIgn has been apphed the word" geregistreerd" of van een woord of woorden die iusluiten 
" re~is~ered " or. any. word or ~ords implyin~ that there is a dat er een auteursrecht op het model bestaat, wordt als schul~ 
SubsI~tmg copYrIgl~t ~n the deSIgn shall be g~lllty of an offence dig aan een overtreding bij veroordeling gestraft met een boete 
and hable on conVIctIOn to a fine not exceedmg five pounds. van ten hoogste vijf pond. 

186. (1) The grant of a patent or the registration of a 186. (1) De verlening van een patent of de registratie Straf op het 
design or trade mark under this Act shall not be deemed to van een model of handelsmerk ingevolge deze Wet wordt onbgell?krloofd 
- h' h . d h . ge rUl van aut onze t e patentee or reglstere older of the deSIgn or niet geacht aan de patenthouder of geI'egistreerde houder van het konink-

trade mar~ to use the Royal Arms or the Arms of the Union een model of handelsmerk de bevoegdheid te verlellen bet lik wap~n of 
on any artICle. koninklik wapen of het Unie wapen op een artikd te het Ume . ., wapen. 

(2) Any person, who, without the authority of the King or gebrUIken. , . ,. . 
of some member of the Royal Family or of the Governor- . (2) leder dIe, . zon~er b~wIlhgmg van de KOllIng of van .o~ll 
General iu person (the burden of proof of which authority shall hd van het KOllmkhk H~~s of van de ,Goeve~ll~u:-generaal 111 . 

be upon the accused), assumes or uses in connection with any persoon (zull,ende d~ bewIJslast van dIe bewIlhg1l1g rusten op 
patent, design or trade mark, the Royal Arms or-arms so nearly de beschuldlg~e), m verband. m~t een patent, model of 
resembling the Royal Arms as to be calculated to deceive handelsmerk zICh van het K~n1l!khk Wapen of van ee~l w~pen 
in such a manner as to be likely to lead other persons hetwelk ~aarop .zo zeer gehJkt dat l:~t zou kU~lllen mlslelden, 
t.o believe t.hat he is carrying on his trade, business, calling or op een wIJze bedlent of het 0'p een WIJze gebrUlk~ dat het ee~ 
profession by or under such authority, shall be guilty of an a~der to~. de :ero~Iderstelhl1g zou kunnen leI den. dat lUJ 
offence and liable on conviction to a fine not exceeding twenty- ZIJn bednJf, bezigheld, ambacht of beroep met of lIlgevolge 
five pounds.. die bewilliging uitoefent, wordt als schuldig aan een over· 

treding bij veroordeling gestraft met een boete van ten hOOgstf 
(3) A~y person. who, without the authority of t~e Govern?r- vijf en twintig pond. .. 

General-lll-CouncIl (the burden .of proof ~f wh~ch authOrIty (3) Teder die, zonder bewilligingvall de Goeverrieur-generaal. i 
shall be upon .the accused), a?ts It; connectl~n WIth. the Ar,ms in-Rade (zullende de bewijslast van die bewil1iging rU8ten op de . 
of the Umon III manner descn~ed III sub-sectIOn (2) 111 :elatIOn beschuldigde), in verb and met het Unie Wapen handelt 
to tl:e ~oyal Arms shall be gu~lty of. an offence an~ hable on gelijk in subartikel (1) met. betrekking tot het Koninklik 
convlCtIOn to the penalty mentIOned III that sub-sectIOn. '\Tapen bepaald is, wordt als schul dig aan een overtreding bij 

veroordeling gestraft met de in dat subartikel vermelde straf. ' 
187. (1) Any person who, having be~n duly summoned ..... g 

to appear as a witness before the recristrar fails without 187. (1) leder dIe, behoorhk als getuige voor de reglst.rateur ,~raf op . 
0' d d" d dId' d . b d nlet-verschl 

lawful excuse and after tender of reasonable expenses, to gedal~kaar k ZIJ11 e, .zon er Ie d Ige re de.n en tda a~ll °h IVd~n ning van 
appear in obedience to the summons shall be guilty of an offence. re e 1 e on oste~ met aan e agvaar Illg vo oet IS sc u Ig g~tnigen. 

aan een overtredmg. 
(2) A,ny person who, having appeared as a witness before (2) De getuige die voor de registrateur verschijnt en zonder 

the regIstrar, refuses without lawful excuse to be sworn or geldige reden weigert een eed of belofte af te leggen of doku
to make affirmation, or to produce documents, or to answer menten over te leggen of vragen te beantwoorden die hem 
questi.ons which he may be lawfully required to answer shall wettig gesteld worden is schul dig aau een overtreding. 
be gUIlty of an offence. . (3) leder die aan een in dit artikel vermelde overtreding 

(3) Any person guilty of an offence mentioned in this section ,schuldi.,. is, wordt bij veroordeIillg gestraft met een boete van 
shall be liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds. ten hoog-ste vijftig pond. 

I 

188 W I d th' A t ff ' 'I bl 181:1. 'Vaar een overtreding illgevolge deze Wet strafbaar Gevangenis-
• lenever un er IS c an 0 ence IS :ounls la e, t b t k h t 1 f d t d btl t ' d d s~raf bij wan b fi th t h' h ' th fi . 'th t IS me oe e. an e 10 a e oe e op eg , onvermm er b r -

y ,a ,ne. e cour, '!" lC Imposes e n~ .may, WI. ou de bepalingen van enige wet vergunnende beslaglegging en ,eta mg van 
prejudIce to the prOVlSlons of any law authorIzmg the seIzure k d d ddt d t t ~oete. 
and sale of the movable property of the offender to pay the fiue, verI oOPI van d e roelren

d 
ebgote erden vau

t 
de ovetr rffe e1' °t I 

te t1 ff d t ·· t f . d verlaa van e opge eg e. oe e, e over re er S ra en me sen nce Ie 0 en er 0 unprIson men or a perIo -- . t f 

(a) not exceeding seven days, if the fine imposed do not 
exceed five pounds; 

(b) not exceeding fourteen days if the fine imposed do 
not exceed ten pounds; I 

(c) not exceeding one month, if the fine imposed do not· 

gevangemss ra. van- I 
(a) ten hoogste zeven dagen, wanneer de opgelegde boete 

niet meer bedraagt dan vijf pond; 
(b) ten hoogste veertien dagen, wanneer de opgelegde 

boete niet meer bedraagt dau (ien pond; 
(c) ten hoogste. een maand, wanneer de opgelegde boete 

Iliet meer bedraagt dan vijf en tWi11tig pond; exceed twenty-five pounds; 
(d) not exceeding three months if the 

excee<;l fifty pounds, 
fi · d (d) ten hoogste drie maanden, wanneer de opgelegde boete 

ne Impose , t b d t d . 'ft' d me meer e raag an VIJ Ig pon , 
itenzij de boete Vl'oeger betaald wordt. I 

I 189. Magistraatshoven hebben biezondere rechtsmacht liezondere 
SpeoiaL juris- 189. A magistrate's court shall have special jurisdic· om voor een met boete strafbare overtreding van deze ~echtama: ht 
dicti~n of. tion to impose the maximum penalties prescribed for an offencelWet de hoogste daarop gestelde straf op te leggen, niet- slt~~ax::a~~~. 
ma~trate S against this Act punishable by a fine, anything to the contraryl'tegenstaande tegenovergestelde wettelike bepalingen op, 
con . notwithstanding in any law relating to magistrate's courts. magiJtraatshoven. ! 

unless the fine be sooner paid. 
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C. Supplemental. C. AanIJullende Bepttlinr/en, 

Reference" in 190 A f ' l' f 't h . I" • nv re erence In any aw In orce prIOr 0 t e 190 Elk. .. . k d' t Id d VerwiJ'zingen certam aws tl' t fl' t'd' . f M 1 0 . , • e verwIJzmg, voor omen e In een we ge en e, 
to PrOV1'n 'I 11r y- 11 S ay 0 • ay. 91 , to any Provlllcial Patent Act, " ddt' t d ".(' . 1910 b t ff d III zekere wet. Clap , '1 D ' . '" voor e een en er IgS e ag van .cuel e re en e een pro-
laws to be rOVlllCIa eSIgns Act, Provlllcial Trade 1\1arks Act or Provm. ' . , . ' , .. t~n ~!Ul.r pro· 

t d C
'al C ' 1· tAt ( d t b' 't If 1 A t) 1 II b VlncIale patentwet, provlllcIale modellen"Wet, provlllClale wet vmoul.le wet. cons rue I opyng 1 c· an no ,eIng I se suc 1 .. 11 ~""c S la e . .. as being t db' f t t1 d-' . . op handelsmerken of provl1lclale wet op auteursrecht (en ten gehonden 

cons rue as ell1g a reerence 0 ,Ie correspon Ing provIsIOns . . ',. .. references to s f 'bI f tl.· At' met zelve een zodamge wet zIJnde), wordt gehoudell voor een v!>or VerWlj' 
correspo d 0 ar as POSSI ej 0 llS C. ., , d' k . b I' l'k zmgen naar , ~. . verwIJzlllg naar .e overeen omstIge epa lllg, zover moge 1 'overeenkom-
mgproVlslOns d UT • • of this Aot. van eze vv et. stlge, bepahn· 

gen ill deze 
Wet. International 191. The provisions of sub-sections (2) and (3) of section 

and inter- forty-one and sub-sections (4) and (5) of section eightY1 shall colonial 191. De bepalingen van sl,lb-artikels (2) en (3) van artikel Intern~ti()[l-
arrange. not apply to any country outside the U~ion "?-nless and until een en l'eertiq en van sub-artikels (4) en (5) van artikel taclttiq kale I en, lInter-
menta')' the Governor-General has, by proclamatIOn III the Gaze.tte..· . . 1 db' d . ..' 0 onIa e dId tl t 1 . t ff d ., ' zlJn lllet van toepassmg op een an mten e Ume, tenzlJ en schikkingen 

t~~s:r~escri~ed i:~lCt~lC ~~~1 s~-s:c~i~:s pnvlle&,es l' similar to totdat de Goeverneur-generaal, biJ proklamatie in de Staat's- . 
respectlve y to persons koerant verklaard heeft dat zodanig land soortgelijke voor-

residing in the Union, rechten, als die respektievelik omschreven in genoemde sub-
Fees and 192. (1) The Governor-General may prescribe a tariff artikels verleent aan person en woonachtig, in de Uni~, . 
regul~.tions. not inconsistent with this Act, of the fees which shall be payable 192. (1) De Goeverneur-generaal kan een tanef vast, Foolene .. 

to the registrar in respect of any application registration tellen van fooien, aan de registrateur verschuldigd ten aan- RegulatIes. , 
matter or document or work and the fees shall be payable as zien van enige aanvrage, registratie, aangelegenheid, dokument 

In terpreta
tion of terms 

so prescribed. of werk, zullende die fooien als voorgeschreven worden betaald. 

(2) TI· eGG 11k 1 t' (2) De Goeverneur.generaal kan tevens regulaties, niet strij-
1 overnor- enera may a so rna e regu a IOns, ddt d W t t 11 t I' 11 k 

t ' 't t 'th th' At· t 11 tt h' 1 b en e me· eze et, vas seen to' rege mg van a e za en no InconSlS en WI . IS c, as 0 a ma ,ers w IC 1 Y , • ., . 
thi" A t a . d 'tt d t b 'b d b l' dIe volgens deze Wet blJ regulahe geregeld moeten of mogen 

t
' ~ c lr~ hreqmre or perml ,'e o. ~ prescn ,e. y regu a, worden, of die nodig of nuttig ziju tot uitvoering van 
IOn or w nc are necessary or convement for glVlllg effect to d b I' II fd t k d 'V t f t t 

the provisions of any Chapter of this Act or for the conduct of e ,epa mgen van ~en 00 S u van eze ~ 0 0 
a Y bus'n 1 t'" t ffi t br 1 d b t}' A t regellllg van aangelegenheden betreffende eell kantoor mgevolge 

n. 1 ess re amg 0 any 0 ce es a 1S Ie y lIS c. deze 'Vet opgericht .. 

(3) If either House of Parliament resolve within thirty days (3) Besluit )en van beide Huizen van' Parlement binnen 
after any such tariff or regulation has been laid on the Table'dertig dagen nadat zulk een tarief of regulatie overeenkomstig 
thereof in accordance with law that any item of the tariff1wettelik voorschrift tel' Tafel gelegd is om zijn goedkeuring 
or that the regulation shall be disallowed, then such item aan een item van het tarief of aan de regulatie te 
or regulation shall thereupon become of no effect, without onthouden, dan vervalt zulk een item of regulatie, beho~dens 
prejudice to the validity of anything done in the meanwhile echter de geldigheid van hetgeen intussen krachtens dezelve 
thereunder or to the power to make a new tariff or regulation. is verricht en behoudens het recht om een nieuw tarief of 

regulatie vast te stellen. 
193. In this Act, unless inconsistent with the context _ 193. In deze 'Vet' wordt, zo het verband niet een Woordbepa. 

" "" .' . ' andere zin aanwijst- lingen 
Imp~lsonment shall mean Impnsonmen~ WIth or onder" gevangenisstraf " verstaan gevangenisstraf met of 

Without hard labour as the court WhICh passes zonder harde arbeid naar gelang het vonnisvellend 
sentence may direct; hof bepaalt ; 

"law officer" shall mean such law adviser of the Union onder" rechtsgeleerde ambtenaar " verstaan de rechtskun-
Government, 'as the Minister may designate by dige adviseur van de Uuie Regering, die door de 
notice in the Gazette, to exercise the powers and to Minister bij kennisgeving in de Staatskoemnt belast is 
perform the duties in any Olle or more Provinces or met de uitoefelling van de bevoegdheden en de vervul-
other areas of the Union, conferred or imposed by ling van de plichten ,in een of meer Provincies of 
this Act upon the law officer; andere delen van de Unie aan de reehtsgeleerde 

" prescribed" shall in relation to proceedings before the 
court mean prescribed by rules of court and in 
relation to ot,her matters shall mean prescribed by or 
under the authority of this Act or the regulations; 

" register" shall in Chapter V mean any register kept 
under this Act and in any other Chapter of this 
Act'mean a register kept in accordance with that 
Chapter; 

" registrar" shall mean the registrar of patents, 
designs, trade marks and copyright appointed under 
this Act and when used in Chapters I, II, III and 
IV shall be respectively the registrar of patents, the 
registrar of designs, the registrar of trade marks, or: 
the registrar of copyright, as the case may be; 

" regulation" shall mean any regulation made and inl 
force under this Act; , 

"the court" shall, subject to the provisions of section 
thirty, mean in respect of any matter the provincial 
or local division which by law has jurisdiction in 
respect of that matter; 

ambtenaar ingevolge deze Wet opgedragen; 
onder "voorgeschreven" in verband met procedures in 

het hof verstaan voorgeschreven door regeis van het 
hof ell in verband met andere gevallen, voorge
schreveu door of uit krachte van deze 'Vet of de 
regulaties ; 

onder "register" in Hoofdstuk V verstaan ieder register 
ingevolge deze 'Vet gehouden en in ieder ander 
hoofdstuk van deze Wet, een ingevolge dat Hoofdstuk 
gehouden register; 

onder "registrateur" verstaan de registra,teur van 
patenten, modellen, handelsmerken en auteursrecht 
illgevolge deze Wet aangesteld, en waar die benaming 
voorkomt in Hoofdstukken I, II, III ell IV wordt 
daaronder onderscheidenlik verstaan de registrateur 
van patenten, de registrateur van modellen, de 
registrateur van handelsmerken, of de registrateur 
van auteursrecht; 

onder "regulatie" verstaan een regulatie vastgesteld en 
van kracht onder deze 'Vet; 

onder" het hof," verstaan, behoudens het bepaalde in 
artikel derti,q, wat betreft elh aangelegenheid, de 
provinciale of plaatselike afdeling, welke wettelik 
be\'oegd is wat bet-reft die aangelegenheid; 

"this Act" shall include any rules of court or any i onder " deze Wet" begrepen aIle regels van het hof of 
regulations made thereunder, .' r~gulatie,s ingevolge daarvan vastgest~ld. . 

Emge mtdrukkmg omschreven voor de doelell1den van emg 
Any expression defined for the purposes of any Chapter of Hoofdstuk van deze Wet, heeft wanneer in enig ander Hoofd

this Act shall when used in any other Chapter, bear the mean- stuk gebruikt, de betekenis eraan toegeschreven in. he~ Iloofgc 
ing assigned to it in the Chapter in which it is define<.l. stuk waarin gezelve omschreyell is. 
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194. Subject to the provisions of this Act, the laws 194. Behoudens de bepalingen van deze Wet worden Wetsherroe
mentioned in the Fifth Schedule to this Act are hereby repealed· de wetten vermeld in de Vijfde Bijlage tot deze Wet mits deze ping. 
to the extent specified in the fourth column of that Schedule: herroepen in de omvang aangewezen in de vierde kolom van 
Provided that the repeal of any such law relating to a matterbedoelde Bijlage: Met dien verstande dat de herroeping van 
for which provision is made by any particular Chapter of this.zulk een wet, betrefl'ende cen aangelegenheid waarvoor voor-
Act shall take effect at the commencement of that Chapter.ziening gemaakt is ilJ een biezonder Hoofdstuk van deze Wet 

i bij de inwerkingtreding van het betrokken Hoofdstuk van 
195. Th!s Act may be cited for all purposes as thelk;acht wordt. 

Patents, Designs, Trade Marks, and Copyright Act, 1916. 195. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aan- Korte titel 

First Schedule. 
UNION OF SOUTH AFRICA. 

(Union Arms.) 

i gehaald als de Wet op Patenten, Modellen, Handelsmerken 
i en A uteursrecht, 1916. 

Eerste Bijlage. 
UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 

GEORGE the Fifth, by the Grace of God of the United Kingdom of (H t Wape van de Unie) 
Great Britain and Ireland, and of the British Dominions ,.e. n. '" .. 
beyond the Seas, King, Defender of the Faith, Emperor of India : GEORGE de V1lfde, door de Gratle Gods van het Ver~rugd Kor;un,kriJk 

. • van Groot Brittanje en Ierland en van de Bntse Bezlttmgen 
To all to whom these presents shall come, greetmg: II over de Zee, Koning, Verdediger van het Geloof, Keizer van Indie: 

Whereas, .. , .. , . , ...... , . , " .• , , ... of. ... , . , ... 0 , , , • , , , : ' , " has A allen die dezen zullen zien of horen lezen Saluut: 
pursuant to the Patents, DesIgns, Trade Marks and Copynght Act, an , '0 
1916, made application for letters patent for an invention for Nademaal ,., '00 •••• , ••••••••••• van .................. mgevolge 
• 0 •••••••• , ••••• and has made a declaration in the prescribed form that de Wet 191~ op Patenten, Modellen, Handel~m~rk~n en Auteursrecht 
•••••••• 0 ••• 0 ••• and has 'by a complete specification fully described een patentbrlef aangevraagd heeft voor e,en mtvmdmg voor ... 0 •••••• 

and ascertained the invention. en in dc voorgeschreven vorm een verklarmg afgelegd heeft dat ....... . 

N th f d b th L tte P t t' d t t th en in een volleclige specifikatie de uitvinding ten volle beschreven en ow, ere ore, we 0 y ese €I rs a en gIve an gran 0 e t t Id heeft 
s!1id ... o ............ (he~ei.nafter called t~e patentee) 0;n' especial va~;~~ het dat 'wij, bij deze Patentbrief, ann genoemde ........... . 
licen~e, full ~ower, sole pr~Vllege and authorIty that the SaI~ patentee ...... , ..... (hieronder 6enoemd de patenthouder) de volle macht en 
by himse~, his agents, or lIcensees !l'nd no ?thers may at alltun~s here- het uitsluitend recht en voorrecht verlenen om hetzij zelf, hetzij door 
after dunn~ t~e te~ of :rca;s herem ,mentIOned mak? u,:e, exerCIse and zijn gemachtigden of licentiehouders, met uitsluiting van aile andere 
vend t~e saId mventlOn wlthm the Umon of South f\.fnea m such manner personen, te allen tijde gedurende het hierna genoemd tijdvak, bedoelde 
as to h~ or them may seem meet and that the sal~ patent~e shall h~ve uitvinding binnen de Unie van luid-Afrika op zulk oon wijze te 
and enJoy the who~e .profit ~d ad;rantage from tIme to tune accrumg bruiken, in bedrijf te brengen en te verhandelen ala hij of zij ge,edvilldEm 
by reason of the saId mvent!on dunng the term of ....... 0 •••••• years en dat genoemde patenthoudep aHe winst en voordool van tot tijd 
from the date hereunder wrItten of these presents: voortvloeiend nit bedoelde uitvinding zal hebben en genieten gedurende 

Provided always that these letters patent shall be granted subject to het tijdvak van ............ jaren, gerekend van de hieronder vermelde 
the provisions of the said Act. dagtekening dezer : 

In witness whereof we have this ............ day of. ..... , .. 0 •• One Me~ dien verstande dat deze patentbrief onderworpen zal zijn aan de 
thousand nine hlmdred ....... o' ... caused these our letters to be made bepalmge~. van voormelde Wet. 
patent and to be dated and sealed as of the ..••................ day of Ten bliJke h dde

d
·· ...•......•.... ·d···· .dag 

.............. One thousand nine hundred...... van .... : ....... e. . n. on er ............ '" eze onze 
patentbnef hebben docn Ultreiken gezegeld en gedagtekend de ....... . 

(Seal of Patent Office.) ............ dag van ...•...•••...•..••.. eon duizend negen honderd 

Second Schedule. 
(Zegel van bet Patentkantoor.) 

FEES PAYABLE IN ll.ESl'ECT OF PATENT. Tweede Bijlage. 
On filing application for patent £1 0 0 FOOIEN VERSOHULDIGD TEN AANZIEN VAN PATENTEN. 
On filing complete specification o. 3 0 0 Bij indiening van patent-aanvrage . . £1 0 0 
On sealing patent .. 1 0 0 Bij indiening van volledige specifikatie 3 0 0 

RENEWAL FEES. Bij zegeling van patentbrief 1 0 0 

1. Before the expiration of the third year from the date 
of the patent .. £4 0 0 

2. Before the expiration of the seventh year from the 
date of the patent 6 0 0 

3. Before the expiration of the tenth year from the date 
of the patent o. 10 0 0 

VERNIEUWINGSFOOIEN. 
1. V66r afloop van het derde jaar van af de datum 

van de patentbrief . , . . . . .• £4 0 0 
2. V66r afloop van het zevende jaar van af de datum 

van de patentbrief 6 0 0 

NOTE;-Any or all of the payments for renewals may be made in one 
sum. 

3. V66r afloop van het tiende jaar van af de datum 
van de patentbrief 10 0 ·0 

N.B.-Elke of alle vernieuwingsfooien kunnen inoolls worden betaaldo 

Third Schedule. 
TuE BRITISH COPYRIGHT ACT. 

Derde Bijlage. 
DE BRITSE WET 01' HET AUTEURSREOHT. 

CHAPTER 46. HOOFDSTUK 46. 
An Act to amend and consolidate the Law Relating to Oopyright. 

[16th December, 1911.] 
Wet tot wijziging en k0n8ol!iiktJiie van het A utenr81'echt. 

.• [16 December 1911.] 
BE it enacted by the King's most Excellent M 
the advice and consent of the Lords Spiritual and 
mons, in this present Parliament assembled, and by 
the same, as follows:-

with ZIJ het bepaald door Zijn Majesteit de Koning, met Mvies en konsent 
om- van de Lords Geestelike en Wereldlike en het Hnis der Gemeenten, 

authority of tans in Parlement vergaderd, cn op hun gazag, als volgt :-
AFDELING, I. 

PART I. RIJKliWET 01' BET AUTEURSRECHT. 
IMPERIAL COPYRIGHT. Rechten. 

1.-(1) Behoudens het bepaalde bij deze Wet bestaat er in alle delen Auteurs-
Rights. van Zijn Majesteits bezittingen, waartoe deze Wet zich uitstrekt, gedu- reoht. 

1. (1) Subject to the provisions of this Act, copyright shall SUbSISt rend,: onderver~eld tijd,vak, auteur~re7ht op elk, o~rspronkelik letter
throughout the parts of His Majesty's dominions to which this Act kundig, ,dramatles, muzlkaal en artlS~lek werk, llldlen-
extends for tbe term hereinafter mentioned in every original literary (a) m het .geval van ~en gepubhceerd werk. het werk _?-et a.;rst 
dramatic musical and artistic work if- gepublweerd werd m cen van voonnelde delen van Zlln MaJcs-

. . '.., teits bezittingcn; en 
(a) m .th? case of a publis~ed '!ork" the w~r~ was first p~bhshed (b) in het geval van een ongepubliceerd werk, de auteur ten tijde 

.Wlthin such parts of HIs. MaJesty s dommlOns as afore~ald ; and van de vervaardiging van het werk Brits onderdaan was of 
(b) In the case ?f an unpublished w~r~, the ~uthor wa,: at the .da~e gevestigd was in oon van voormelde delcn van Zijn Majesteits 

of the making o~ the ~ork,a Brlt~s~ subject or res!dent WIthin bezittingen ; 
such parts of HIS Majesty s dommlOns as aforcsald; doch op geen andere werken, hehalve voorzover de beschermiug bij 

but in no other works, except so far as the protection conferred by this deze Wet verleend, door Orders-in· Raile uit krachte daarvan nitgevaar
Aet is extended by Orders in Council thereunder relating to 'self-governing digd, nitgestrekt is tot zelfregerende bezittingen waarop deze Wel> llie~ 
4ominio~s to whj.ch thj.s A,ot does ~ot e~teqd and to foreitpl countries. toepasselik is, en tot ~m4e l~QdeQ. ' 
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(2) For the purposes of this Act, "copyright "~means the sole right to (2) Voor de toepassing van deze Wet wordt onder" auteursrecht " 
produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any verstaan het alleenrecht om het werk of een aanzi~nlik deel daarvan, 
material form whatsoever, to perform, or in the case of a lecture to deliver, in welke stoffelike vorm ook, te vervaardigen of te vermenigvuldigen 
the work or any substantial part thereof in public; if the work is unpub- of het werk of een aanzienlik deel daarvan in 't openbaar op of uit te 
lished, to publish the work or any substantial part thereof; and shall I voeren of, in het geval van een voorlezing, in 't openbaar voor te dragen ; 
include the sole right,- II of, zo het een ongepubliceerd werk betreft, dat werk of een aanzienlik 

deel daarvan te publiceren; wordende daaronder begrepen het alleen
(a) to produce, reproduce, perform, or publish any translation of the recht om,-

work; (a) een vertaling van het werk te maken, te vermenigvuldigen, 
(b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other uit of op te voeren of te publiceren; 

non-dramatic work; (b) in het geval van een dramaties werk, het tot een roman of ander 

(e) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic 
work, to convert it into a dramatic work, by way of performance 
in public or otherwise; 

(d) in the case of a lit.erary, dramatic, or musical work, to make any 
record, perforated roll, cinematograph fihn, or other contrivance 
by means of which the work may be mechanically performed or 
delivered, 

and to authorise any such acts as aforesaid. 

I 

niet-dramaties werk om te werken ; 
(e) in het geval van een roman of ander niet-dramaties werk, of 

van een artistiek werk het tot een dramaties werk om te werken, 
door het in het openbaar of anderszins op of uit te voeren ; 

(d) in het geval een letterkundig, dramaties of mnzikaal werk, 
een plaat, geperforeerde 1'01, cinematografiese film of andere 
inrichting te vervaardigen, door middel waarvan het werk 
werktuigelik kan worden op- of uit- gevoerd of voorgedragen, 

en om tot verrichtingen van voormelde aard vergunning te verlenen 

(3) Voor de toepassing van deze Wet wordt door "publikatie," 
met betrekking tot een of ander werk verstaan, de verkrijgbaarstelling 

(3) For the purposes of this Act, publication, in relation to any work, voor het publiek van afdrukken van het werk; daaronder is niet be
means the issue of copies of the work to the public, and does not include grepen de open bare uit- of opvoering van een muzikaal of dramaties 
the performance in public of a dramatic or musical work, the delivery in werk, het houden van een open bare voorlezing, de openbare tentoon
public of a lecture, the exhibition in public of an artistic work, or the stelling van een artistiek werk of de oprichting van een bouwkundig 
construction of an architectural work of art, but, for the purposes of this kunstwerk, zullende echter voor de doeleinden van deze bepaling de 
provision, the issue of photographs and engravings of works of sculptors verkrijgbaarstelling van fotos en gravures van 'beeldhouwwerken en 
and architectural works of art shall not be deemed to be publication of bouwkundige kunstwerken niet aangemerkt worden als publikatie van 
such works_ , die werken_ 

UK 

2_ (l) Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any 2.-(1) Het auteursrecht op een werk wordt geacht geschonden te Schending 
person who, without the consent of the owner of the copyright, does zijn door ieder, die, zonder toestemming van de eigenaar van het auteurs- van auteurs
anything the sole right to do which is by this Act conferred on the owner recht, iets verricht, waartoe de bevoegdheid bij deze Wet uitsluitend recht. 
of the copyright; Provided that the following acts shall not constitute an aan de eigenaar van het auteursrecht toegekend is ; Met dien verstande 
infringement of copyright ;-- dat de volgende handelingen geen schending van het auteursrecht 

(i) Any fair dealing with any work for the purposes of private st",dy, 
research, criticism, review, or newspaper summary; 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

Where the author of an artistic work is not the owner'of the copy
right thcrein, the use by the author of any mould, cast, sketch, 
plan, model or study made by him for the purpose of the work, 
provided tha.t he does not thereby repeat or imitate the main 
design of that work; 

The making or publishing of paintings, drawings, engravings 
or photographs of a work of sculpture or artistic craftsmanship, 
if permanently situate ill a public place or building, or the mak
ing or publishing of paintings, drawings, engravings, or photo
gTaphs (which are not in the nature of architectural drawings 
or plans) of any architectura.l work of art; 

The publication in a collection, mainly composed of non-copy-I 
right matter, bona fide intended for the use of schools, and so' 
rlescribed in the title and in any advertisements issued by thei 
publisher, of short passa.ges from published literary works not' 
themselves published for the use of schools in which copyright 
subsists: Provided that not more than two of such passages from 
works by the same author are published by the same publisher 
within five years, and that the source from which such passages 
are taken is acknowledged; 

The publication in a newspaper of a report of a lecture delivered I 
in public. unless the report is prohibited by conspicuous written I 
or printed notice affixed before and maintained during the lec
ture at or a.bout the main entrance of the building in which the 
lecture is given, and, except whilst the building is being used for 
public worship, in a position nea.r the lecturer; but nothing in 
this paragraph shall affect the provisions in paragraph (i) as to 
newspaper summaries; 

(vi) The reading or recitation in public by one person of any reason-I 
able extract from any published work. 

1 

opleveren ;-

(i) Elke billike gebruikmaking van een werk voor private studie, 
wetenschappelik onderzoek, kritiek of beoordeling of nieuws
blad-overzicht ; 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

'Vaar de' auteur van een artistiek werk niet de eigenaar is van 
het auteursrecht daarop, het gebruik door de auteur van een 
gietvorm, afgietsel, schets, plan, model of studie door hem 
gemaakt ten behoeve van het werk, mits hij daa1'door niet 
het hoofdmotief van dat werk herhaalt of nabootst ; 
Het vervaardigen of publiceren van schilderijen, tekeningen, 
gravures of fotos van een beeldhouwwerk of van een voorwerp 
van kunsthandwerk, zo dit zich duurzaam in een openbare 
plaats of gebouw bevindt, of het vervaardigen of publiceren 
van schilderijen, tekeningen, gravures of fotografieen (die niet 
tot bouwkundige tekeningen of plannen gerekend kUl1nen 
worden), van een bouwkundig kunstwerk; 
De publikatie in een verzameling, grotendeels bestaande uit 
niet-auteursrechtelik beschermde stof, te goeder trouw bestemd 
ten gebruike van scholen en alzo omschreven in de ti tel en in 
advertenties door de uitgever uitgegeven, van korte stukken 
uit gepubliceerde, maar niet zelve ten gebruike van scholen 
gepubliceerde letterkundige werken, waarop auteursrecht 
bestaat; Met dien verstande dat niet mecr dan twce zodanige. 
stukken uit werken van dezelfde schrijver binnen vijf jaren 
door dezelfde uitgever worden gepubliceerd en dat de bron, 
waaruit die stukken afkomstig zijn, genoemd wordt ; 

De publikatie in een nieuwsblad van een verslag van een in 
het openbaar gehouden voorlezing, tenzij het opmaken van 
een verslag verboden wordt door een in 't oog vallende ge
schreven of gedrukte kennisgeving, voor het begin van de 
voorlezing aangebracht en tijdens dezelve gelaten aan of 
bij de hoofdingang van het gebouw waarin de voorlezing 
plaats vindt, en tevens, behalve zolang het gebouw voor 
openbare godsdienstoefening gebruikt wordt, op een plek in de 
nabijheid van voorlezer, zullende echter het bepaalde in deze 
paragraaf van geen invloed zijn op de voorzieningen van 
paragraaf (i) betreffende niewsblad-overzichten. 
Het voorlezen of voordragen in het openbaar door een persoon 
van een binnen redelike grenzen gehouden uittreksel uit een 
gepubliceerd werk. 

(2) Copyright in a work shall also be deemed to be infringed by any I 
per'on who- I (2) Het auteursrecht op een werk wOl'dt eveneens geacht geschonden 

~ Ite zijn door ieder, die 
(a) sells?r lets for hire, or by way of trade exposes or offers for sale] (a) verkoopt of verhuurt of bij wijze van bedrijf te koop of te huur 

or hIre; or , uitstalt of aanbiedt . 
(b) distributes either ,for the purpose of trade or to such an extenti (b) ,uitdeelt hetzij voor 'bezigheidsdoeleinden en in zulk een mate 

as to affect prejudicially the owner of the copyright; or I dat de eigenaar van het auteursrecht daardoor benadeeld 
wordt; 

(e) bij wijze van bedrijf openlik tentoonstelt; of 
import_s for s_ale or hire into any part of His Majesty's dominions (d) voor verkoop of verhuur invoert in enig deel van Zijn Majesteits 
to whlCh thiS Act extends, bezittingen, waartoe deze ",,'et zich uitstrekt, 

(e) by way of trade exhibits in public; or 

(d) 

. _ ,. . . . . enig werk; waarvan hij weet dat het het auteursrecht schendt of het 
any ,,:ork .w~ch to hiS knowl~ge. mfrmges copyr.lglit ?r w?uld m!r~ge auteursrecht zou schenden, indien het vervaardigd was in dat gedeelte 
?OPYJ:Ight If I~ had been mad~ '~lthlIl the part of ~IS Majesty s dO:r;nlIlIO~S van Zijn Majesteits bezittingen waarin de verkoop, het verhuur, de 
m. or l~tO whl?h. t!"te sale .or hIrIng! exposure, offermg for sale or hrre, dls- uitstalling, het' aanbod voor verkoop oi verhuur, de uitdeling, ten-
tnbutIOn, exhibition, or ImportatIOn took place. toonstelling, of de invoer plaatsvond. 
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(3) Copyright in a work shall also be deemed to be infringed by-any (3) Het auteursrecht 'op een wark wordt eveneens geacht geschonden 
person who for his private profit permite a theatre or other place of enter- te zijn, door ieder die voor eigen winst toestaat, dat een s!'houwburg 
tainment to be used for the performance in public of the work without the of andere plaats van vermaak gebruikt wordt om het werk, zonder de 
consent of the owner of the copyright, unless he was not aware, and had toestemming van de eigenaar van het auteure:rrecht, in het openbaar 
no reasonable ground for suspectmg, that the performance would be an op- of uit te voeren. tenzij hem onbekend was en hij geen gegrond 
infringement of copyright. vermoeden had dat de op- of uitvoering een schending van auteursrecht 

zou zijn. 

xlvii 

3, The term for which copyright shall subsist shall, except as otherwise .~. Voorzover in deze Wet niet uitdrukkelik anders bepaalt is, Duur van 
expressly provided by this Act, be the life of the author and a period of bhJft het auteursrecht bestaan gedurende het leven van de auteur en autaursreoht 
fifty years after his death: vijftig jaren nil. zijn dood : 

lYlet dien verstande dat te eniger tijd na verloop van vijf en twintig 
Provided that at any time after the expiration of twenty-five years, or jaren, of, in het geval van een werk waarop bij de invoering van deze 

in the case of a work in which copyright subsists at the passing of this Act ,"Vet een auteursrecht bestaat, na verloop van dertig jaren, sedert de 
thirty years, from the death of the author of a published work, copyright dood van de auteur van een gepubliceerd werk, het auteursrecht op 
in the work shall not be deemed to be infringed by the reproduction of the het werk niet geacht wordt geschonden te zijn door de verveelvuldiging 
work for sale if the person reproducing the work proves that he has given van het werk ten verkope, zo de persoon, die het werk verveelvuldigt, 
the prescribed notice in writing of his intention to reproduce the work, bewijst dat hij de voorgeschreven schriftelike aankondiging gedaan 
and that he has paid in ~the prescribed manner to, or for the benefit of, the heeft van zijn voornemen om het werk te reproduceren en dat hij op de 
owner of the copyright royalties in respect of all copies of the work sold by voorgeschreven wijze aan of ten behoeve van de eigenaar van. het 
him calculated at the rate of ten per cent. on the price at which he pub- auteursrecht royalties betaald heeft ten aanzien van aile examplaren 
lishes the work; and, for the purposes of this proviso, the Board of Trade van het werk door hem verkocht, berekend tegen tien percent van de 
may make regulations prescribing the mode in which notices are to be prijs waarvoor hij het werk publiceert. Voor de doeleinden van deze 
given, and the particulars to be given in such notices, and the mode, time, voorbehoudsbepaling kan het Departement van Handel regulaties 
and frequency of the payment of royalties, including (if they think fit) vaststellen, waarbij de wijze voorgeschreven wordt waarop aankondiging 
regulations requiring payment in advance or otherwise securing the pay- moet gcschicden en de biezonderheden welke in die aankondigingen 
ment of royalties. vermeld moeten worden, alamede de wij en 

hoe dikwijls royalties betaald moeten w (zo 
Compulsory 4. If at any time after the death of the author of a literary, dramatic, hij ~?t wensclik acht) ~~aties die. voornithetali~g van raya ties voor 
licenOOli. or musical work which has been published or performed in public a com- schnJven of op ande~ W1J~? de betaling van royaltIes verzekeren. 

plaint is made to !he ~udicial Committee of the Privy Council that the 4. Wanneer ~ emger ~IJd na de dood van d~ auteur .van een letter· J?wan.g-
owner of the copyrIght m the work has refused to republish or to allow the ku <;>f m~ikaal we:k! dat gep:,-bhceerd o( m het.openbaar licentIes. 
republication of the work or has refused to allow the performance in op- IS, bIJ h~t JudiCleel Komltee van de Gehelme Raad 
public of the work, and that by reason of such refusal the work is withheld gekla;agd wordt, dat de eigenaar .van het auli?ursrecht op het werk 
from the public, the owner of the copyright may be ordered to grant a gew~lger?- heeft om het. werk op~euw ~e pubhceren of om de her
licence to reproduce the work or perform the work in public, as the case publikatie of de openbare op- of .Ultv<?eru-;g van het werk; toe te staan, 
may be on such terms and subject t.o such conditions as the Judicial en dat het werk ten gcvolge van dw welgermg aan het publiek onthouden 
Committee may think fit. wordt, dan kan de eigenaar van het auteursrecht gelast worden een Ii· 

centie te verlenen om het werk te verveelvuldigen of het werk in het 
Ownership 5. (1) Subject to the provisions of this Act, the author of a work shall be openbaar op- of uit tE; ;roeren, e~ weI onde! zodanige bedingen en voor-
of copyright, the first owner of the copyright therein: waarden als het .Tudicleel K,OIDltee voegzaam mo.cht achten. , 
etc 5. (1) Behoudens de bepalingen van deze Wet, IS de auteur van het Eigendom 

. Provided that-- werk de eerate eigenaar van het auteursrecht daarop: Met dien ver- van auteurs 
stande recht, elIllII. 

(a) where, in the case of an engraving, photograph, or portrait, the (a) wanncer, in het geval van een gravure, footgrafie of portret, de 
plate or other original was ordered by some other person and was plaat of het andere origineel door een andere persoon besteld en 
made for valuable consideration in pursuance of that order, then, ingevolge die bcstelling tegen vergoeding vervaardigd werd, 
in the absence of any agreement to the contrary, the person by dan is, bij gebreke van een tegenovergestelde overeenkomst, de 
whom such plate or other original was ordered shall be the first persoon door wie die plaat of het andere origineel besteld werd, 
owner of the copyright; and I de cerste eigenaar van het auteursrecht; en 

• (b) wanneer de auteur onder een dienst- of leerlingskontrakt bij 
(b) where the author was m t~e employment. of s?me other person iemand in dienst was en het werk in de loop van zijn dienst 

under a co~tract of serVICe o,r apprentICeshIp and the work I bij die persoon vervaardigd werd, dan is de persoon, bij wie de, 
was made m the course of hIS employment by that p'erson, auteur in dienst was, bij gebreke van een afwijkende overeen· 
the person by whom the author was employed shall, m the I komst, de eerste eigenaar van het auteursrecht, zullende 
absence of a~y agreement to the contra~y, be th? first o'lvnerl echter, zo het werk bestaat in een artikel of andere bijdrage 
of th? copYrIght, but where the wO,rk IS an. a:tICle 0: o~her! tot een nieuwsblad, magazijn of soortgelijk tijdschrift. bij 
contrIbutIOn. to a newspaper, magazllle, or slInllar pcrIOdICal,! gebreke van een afwijkende overcenkomst, de auteur een recht 
there shall, m the absence of any agreeme~t to the con~rary, i hebben om te beletten dat het werk anders gepubliceerd wordt 
be deemed to be reserved to the author a TIght to restram the

l 
dan als deel van een nieuwsblad magazijn of soortgelijk 

public~tion of ~h<: work, ?th.erwise than as part of a newspaper" tijdschrift. ' 
magazIne, or sltrular perIodIcal., I ,2) De eigenaar van het auteursrecht op een werk kan dat recht 

oederen, hetzij geheel of gedeeltelik, en hetzij in 't algemeen of met 
(2) The owner of the copyright in any work may assign the right, beperkingentothetVerenigdKoninkrijkoftcteenzelfregerendebezitting 

either wholly or partially, and either generally or subject to limitations of enig ander deel van Zijn Majesteits bezittingen, waartoe deze Wet 
to the United Kingdom or any self-governing dominion or other partlzich uitstrekt, en hetzij voor de gehele duur van het auteursrecht of voor 
of His Majesty's dominions to which this Act extends, and either forieen gedeelte daarvan, en kan door licentie een belang in dat recht ver
the whole term of the copyright or for any part thereof, and may grantilenen, zullende echter geen zodanige cessie of verlening geldig zijn, 
any interest in the right by licence, but no such assignment, or grant tenzij dezelve geschiedt in geschrifte, ondertekend door de eigenaar 
shall be valid unless it is in writing signed by the owner of the right van het l'<~cht ten opzichte waarvan de cessie of licentie geschiedt, of 
in respect of which the assignment or grant is made, or by his duly door zijn behoorlik gemachtigde : . 
authorized agent: lYIet dien verstande dat, wanneer de auteur van een werk de eerste 

. . ~ . eigenaar van het auteursrecht daarop is, de cessie van het auteursrecht 
Pro~ded th~~, where the author of a work. IS the first owner of the en de verlening van enig belang daarbij (door hem op andere wijze dan 

~lOpyright the;rem, no of t~e copyrIght, ~nd no grant of a;ny bij uiterste wi] gedaan), na de inwerkingtreding van deze ,"Vet, goon 
mten:st therem, made by . (otherwu!e. than by '.vlll) after the passlllg rechten ten opzichte van het auteursrecht op het werk op de cessio naris 
o.f thIS ~ct, shall be operatIVe ~o v,:st m the assIguee or g.rant~e ll:ny of op de persoon aan wie een belang verleend is, doet overgaan voor cen 
rIghts With respect to the copyrIght In the work beyond the expI,ratIon langere duur dan vij! en twilltig jaren na de dood van de auteur, zul}ende 
?f twentr-five years f;rom the death of the author! an.d the reversIOn~ry de aanspraak op het na verloop van dat tijdperk terugvallend belang 
mterest III the copyrIght expectant on t~le te~natlOn of that penod in het auteursrecht met de dood van de auteur, niettegenstaande enige 
shall, on the death of the. author, notWlthstandmg a~y agreement ~o afwijkende overeenkomst, als deel van zijn boedel overgaan op zijn 
the contrary, devolve on hiB legal P!"rsonal re.presentatIve aI? par~ .of hIS wettelike vertegenwoordigers. Elke regeling betreffende het besehikken 
estate, and .any ag::eement entered Into by him :>s to the diSposI~IOn ~f over dat terugvnllend belang in het auteursrecht, door hem bij over
sueh. reverSIonary mterest shall b? null and v~lId. but nothmg m .thiS eenkomst getroffen, is nietig, zullende echter het bepaalde bij dit voor
proVISO sha!l be construed ~s applymg tO,the asSIgnment of the copYrIght behoud niet van toepassing zijn op de cessie van het auteursrecht op 
m a collective ~ork or a bcence to publIsh a work or part of a work as een verzamelwerk of een licentie om een werk of een gedeelte van cen 
part of a collectIve work. werk aIs deel van een verzamelwerk te publiceren. 

,. . ' . (3) Wanneer ten gevolge van een gedeeltelike cessie van cen auteurs· 
(3) Where~ . udder any p'artlal assIg,nme':1t of cOI;'ynght, the ~slgnee recht de cessionaris een in het auteursrecht begrepen recht verkrijg.t, 

becomes entlt~e to any.rIght comprIsed l~ copyrIght, the aSBlgn~ as dan wordt de cessionaris ten opzichte van het aldus overgedragen recht 
respect~ the nght so aSSIgned, and the aSSIgnor as, respects the ngHs en de cedent ten opzichte van de niet overgedragen rechten voor de doel
not asSIgned, ,shall be treated for ~~e purposes, of thIS Act as the owner einden van deze Wet beschouwd als de eigenaar van het auteursrecht, 
of the, copyrIght, and the prOVISIOns of thIS Act shall have effect zullende de bepalingen van deze Wet dienovercenkomstig van toepassing 
accordingly. zijn. 

G 
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Oivil Remedies. Oiviek Rechtsmiddelen. 
6. (1) Where copyright in any work has been infringed, the owner 6. (1) Ingeval van inbreuk op een auteursrecht, heeft de eigenaar Civiele , 

Civil reme- of the copyright shall, except as otherwise provided by this Act, be van het auteursrecht, voor zoveel deze Wet niet anders, bepa,alt, rechtsIllld-dies for in- d I f . t - entitled to all such remedies by way of injunction or interdict, damages, alle zodanige rechtsmiddelen bij wijze van mandement of mterdlkt, e en ,!egens 
~ngeme~ ht accounts, and otherwise, as are or may be conferred by law for the schadevergoeding, rekening en verantwoording, en anderszins, als schendmg 

o COpyrlg • infringement of a right. rechtens wegens rechtschending verleend worden of mochten worden: van auteurs-
(2) The costs of all parties in any proceedings in respect of the in· (2) De kosten van alle partijen in procedures betreffende schendmg recht. 

fringement of copyright shall be in the absolute discretion of the court van het auteursrecht staan geheel en al ter beoordeling van het hof. 
(3) In any action for infringement of copyright in any work, the work (3) In een aktie wegens schending van een auteursrecht op cen werk, 

shall be presumed to be a work in which copyright subsists and the wordt het werk vermoed cen werk te zijn waarop een auteursrecht 
plaintiff shall be presumed to be the owner of the copyright, unless the bestaat en wordt de eisar vermoed de eigenaar van het auteursrecht te 
defendant puts in issue the existence of the copyright, or, as the case zijn, tenzij de verweerder het bestaan van het auteursrecht of onde~. 
may be, the title of the plaintiff, and where any such question is in scheidenlik de titel van de eiser betwist, Waar zulk een punt in geschIi 
issue, then- is, wordt--

(a) If a name purporting to be that of the author of the work is (a) zo een naam, voorgevende te zijn die van de auteur van het 
printed or otherwiss indicated thereon in the usual manner, werk, op de gewone manier daarop gedrukt of op andere wijze 
the person whose name is so printed or indicated shall, unless: aangeduid is, de persoon wiens naam aldus gedrukt of aange-
the contrary is proved, be presumed to be the author of the duid is, behoudens tegenbewijs, vermoed de auteur van het 
work; werk te zijn; 

{b) if no name is so printed or indicated, or if the name so printed (b) zo geen naam aldus gedrukt of aangeduid is, of indien de aldus 
or indicated is not the author's true name or the name by which gedrukte of aangeduide naam niet is de werkelike naam van 
he is commonly known, and a name purporting to be that of de auteur of de naa.n:i waaronder hij algemeen bekend is, en 
the publisher or proprietor of the work is printed or otherwise een naam, voorgevende te zijn de naam van de uitgever of eige. 
indicated thereon in the usual manner, the person whose name naar van het werk, op de ge~one mamer daarop gedrukt of op 
is so printed or indicated shall, unless the contrary is proved, andere wijze aangeduid is, de persoon wiens naam aldus gedrukt 
be presumed to be the owner of the copyright in the work for ofaangeduid is, behoudens tegenbewijs, vermoed te zijn de 
the purposes of proceedings in respect of the infringement of eigenaar van het auteursrecht op het werk, ten behoeve van 
copyright therein, procedures wegens schending van het auteursrecht daarop. 

Rights of 7. All infringing copies of any work in which copyright SUbsists, or 7. Aile inbreukmakende exemplaren van een werk waarop auteursrecht ~chten van 
owner of any substantial part thereof, and all plates used or intended to be used bestaat of van een aanzienlik deel daarvan alsmede alleplaten dienende eigenaar van 
against for the production of such infringing copies, shall be deemed to be the of bestemd tot het maken van inbreukmakende kopieen van het werk, aut<:ursrecht 
persons pos- property of the owner of the copyright, who accordingly may take worden geacht het eigendom te zijn van de eigenaar van het auteurs- op mbreuk-
sassing or proccedings for the recovery of the possession thereof or in respect of recht, die dienovereenkomstig gerechtelike stappen kan doen tot op· makende 
dealing with the conversion thereof. vordering van het bezit daarvan of ter zake van wederrechtelike kopieen, enz. 
infringing toeeigening daarvan, 
copies, etc. - _ 8. Wanncer in procedures wegens schending van het auteursrecht op Wie schulde-
Exemption 8. :Vhe~ proceedings are tafen in respe.ct o~ the infringement of the een werk de verweerder tot zijn verdediging aanvoert, dat hij ~cen loos in?re~ 
of innocent copyrIght m any work and the defendant m his defence alleges that he kennis droeg van het bestaan van het auteursrecht, dan heeft de elser, maakt IS met 
infringer Wa!! not aware ~f the existence of the copyright in the work, the plaintiff ter zake van de schending, slechts het rechtsmiddel van mandement of aansprakelik 
from liability :mall not be entltl?d ~o any re~edy other than an injunction or interdict interdi~t, indien de verwcerder bewijst, dat hij ten tijde van de Bchen- voor sc~ade. 
to pay In respect of the mfl"lngement If the defendant proves that at the date ding met wist en geen gegrond vermoeden had, dat er auteursrecht op vergoeding, 
damages, of the i!lfringement h-; was not. awar~ and had no reasonable ground for het werk bestond. 
etc, suspectmg that copyrIght subSisted m the work. 9. (1) Wanneer begonnen is met de oprichting van een gebouw of Rechts. 
Restriction 9. (1) Vi'bere the construction of a building or other structure which ander bouwwerk dat inbreuk maakt, -of voltooid zi~nde, i;nbreuk zou middelen in 

d' . f' h' h 'f I d uld . f 'th 'h ' maken op het auteursrecht op een ander werk, dan IS de elgenaar van het geval van 
~m reme Ies m rmges or w IC ,I comp ete , wo In rInge e copyng t In some het auteursrecht niet gerechtigd tot cen mandement of interdikt-om de bouwwerken 
In the case of other work has been commenced, the owner of the copynght shall not be - ht' dat b f b e k t b lette of d lop' g 
architecture. entitled to obtain an injunction or interdict to restrain the construction ~prIC In~ v:u I ge ouw 0 ouww r e e n om e s m 

of such building or structure or to order its demolition. aarvan. eve en. , . 
(2) Such of the other provisions of this Act as provide that an infrincing. (2) DIe andere bepalmgen van deze Wet, ,welke voorZlen c!at een 

cop of a work shall be deemed to be the ropert of the owner ot th mbreukmakende kople van een werk voor het eigendom v~ de eigenaar 
y " . p y , evan het auteursrecht gehouden wordt, of welke sumnuere straffen 

copynght, or a!! Impose summary penaltIeS, shall not apply In any case tell Id 't d ll' d't t'kel toe lik . 
to which this section applies. sen, ge, en me voor e ~eva en, waarop I ar I p~se IS. .. 

10, Aktles wegens schendmg van cen auteursrecht kunnen met worden VerJarmg 
Limitation 10. An action in respect of infringement of copyright shall not be ingesteld na verloop van drie jaren na de schending. van akties. 
of actions. commenced after the expiration of three years next after the infringement. Summiere Rechtsmiddelen. 

Penalties for 
dealing with 
infringing 
copies, etc. 

Summary Remedi68, 
11, (1) Ieder die desbewust-- Straffen op 

(a) een inbreukmakende kopie van een werk waarop auteursracht handel 
bestaat, voor verkoop of verhuur vervaardigt; of met inbreuk 

11. (1) If any person knowingly- (b) een inbreukmakende kopie van zulk een werk verkoopt of makende 
(a) makes for sale or hire any infringing copy of a work in which verhuurt of bij wijze van bedrijf te koop of te huur uitstalt kopieen, euz. 

copyright subsists; or of aanbiedt; of 
(b) sells or lets for hire, or by way of trade exposes or offers for (0) inbreukmakende kopieen van zulk een werk uitdcelt, hetzij 

sale or hire any infringing copy of any such work; or voor bezigheidsdoeleinden of in zulk cen mate dat de eigenaar 
(e) distributes infringing copies of any such work either for the van het auteursrecht daardoor benadeeld wordt; of 

purposes of trade or to such an extent as to affect prejudicially (d) bij wijze van bedrijf een inbreukmakende kopie van zulk een 
the owner of the copyright; or werk openlik tentoonstelt; of 

(d) by way of trade exhibits in public any infringing copy of any (e) een inbreukmakende kopie van zulk een werk voor verkoop of 
such work; or verhuur in het Verenigd Koninkrijk invoert, 

(e) imports for sale or hire into the United Kingdom any infringing wordt als schuldig aan cen overtreding bij summiere veroordeling 
copy of any such work: gestraft met geldboete van ten hoogste veertig shillings voor ieder 

h h b il f ' . exemplaar ten aanzien waarvan in strijd met dit artikel gehandeld is, 
e s ,all, e gu ty 0 an offence ,!-nder thIS Ac~ ~nd be lIable on summary doch van ten hoogste vijftig pond voor cen en dezelfde handeling. In 

C~~hI~tlOn t~ a fi~-; not fe~edinf. Fo:%, :hIlI~ngs fo~/ve~'f~opy de~ geval van een twcede of verdere overtrading, wordt voormelde geldboete 
~ In ~onf ~~ven Ion to s t ~ec IOn, . u tl~o eXt mg _ I d y POlb of gevangenisetraf met of zonder harde arbeid van ten hoogste twee 
m respec 0 e, same ransac -Ion; or, I~ e ,case 0 a se,con or ~u so· maanden opgelegd, 
quent offence, eIther to such fine, or to Impl"lSOnment With or Without (2) Ieder die een plaat ter vervaardiging van inbreukmakende kopieen 
hard labour for a term no~ exceedmg two mo~ths:, van een werk, waarop auteursrecht bestaat, desbewuat vervaardigt of 

(2) If any person kn?WI~gly, m~es or .has m his posse~slOn ~ny plate in zijn bezit heeft, of die desbewust en voor eigen winst zulk een werk in 
f?r the pu~ose of ma~ng mfl"lngmg C?ples. of any work In whICh copy· het openbaar doet op- of uitvoeren zonder de toestemming van de 
l"lght subslSts, or kno,!mgly ~d ~or hIS prIvate profit causes any such eigenaar van het auteursrecht, wordt ala schuldig aan een overtreding 
work ~o be performed m publIc Without the consent. of the owner o~ the onder deze Wet bij veroordeling gestraft met geldboete van ten hoogste 
copynght, he shal! b~ gUIlty of an offence u~der ~hIS Act, and be.liable vijftig pond, en, bij cen tweede of verdere overtreding, met zodanige 
on summary conVICtIOn to a fine not exccedmg Fifty pounds, or, m the geJdboete of met gevangenisstraf met of zonder harde arbeid van ten 
case of ~ second, or subsequent offence, either to Buch fin-; or to imprison- hoogste twee maanden. 
ment With or WIthout hard l~bour for a term not e~ceedmg two months. (3) Het hof waarin zulk cen zaak dient, kan, hetzij de beweerde over-

(3) The court before whIC~ any ~uch proceedmgs are taken m~y, trader I'll dan niet veroordeeld wordt, gelasten dat aIle exemplaren van 
whether the alleged offel!-der IS conV1c~ed or not, order that all COP.les het werk of alle platen in het bezit van de beweerde overtreder, die aan 
of the wor~.or all I:lat<:s I!l the p'ossesslon of the alleged offender, wh~ch het hof voorkomen inbreukmakende kopieen of platen te zijn ter ver
~pp?ar. to It t? be mfrIngmg copIes ~r plates for the purpose of making vaardiging van inbreukmakende kopieen, v~rnietigd of aan de eigenaar 
mfrmgmg COpIes, be destroyed or delIvered up to the owner of the copy- van het -auteursrecht afgegeven worden of daarmede zo gehandeld worde 
right or otherwise dealt with as the court may think fit, als het hof voegzaam acht.' , 
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quarter 
sessions. 
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(4) Nothing in this section shall, as respects musical works, affect the (4) Het bepaalde in dit artikel is, wat muzikaIe werken betreft, van 
provisions of the M'U8ieaZ (Summary Proceedi1lfl8) Oopyright Act, 1902, geen invloed op de Mwical (Summary Proceedi1lfl8) Oopyright Act, 
or the Mwical Oopyright Act, 1906. 1902, of de M'U8ieaZ Oopyright Act, 1906. 

xlix 

12. Any person aggrieved by a summary conviction of an offence 12. Ieder die zich bezwaard gevoelt door een summiere veroordeling Appel van 
under the foregoing provisions of this Act may in England and Ireland wegens overtreding van de voorgeande bepal1ngen van deze Wet kan in "q~arte~ 
appeal to a court of quarter sessions and in Scotland under and in terms Engeland en Ierland in appel komen bij een hof van kwartaalzittingen sessions. 
of the Summary Juriadiction (Scotland) Actl. (court of quarter sessions) en in Schotland onder en overeenkomstig de 

Summiere Jurisdiktie (Selwtland) Wetten. ~ 

Extent of 13. The provisions of this Act with respect to summary remedies shall 13. De bepaJingen van deze Wet betreffende summiere rechtamiddelen T~passelik. 
provisions as extend only to the United Kingdom. zijn slechts van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. held yan 
to summary bepallngen 
renledlies. betreffende 

Importation 
of copies. 

Importation oj Oopies. Inooe'l' van Kopieln. 

8ummiere 
rechtsmidde· 
len. 

14. (I) Copies nlade out of the United Kingdom of any work in which 14. (I) Buiten het verenigd Konin.krijk v~ryaardigde k~pieen v~ ~~g Inv?e! van 
copyright subsists which if made in the United Kingdom would infringe werk w~rop auteur~cht bestaat, die, zo ZIJ m het Veremgd KomnkriJk kopleen. 
copyright, and as to which the owner of the copyright gives notice in verv~rdlgd waren, m~reuk zouden maken op een auteursrecht, en ~n 
writing by himself or his agent to the Commissioners of Customs and aanzien .waarvan. de eIgen~ar ~ar he Q.uteursrecht, z.':lf of doo: zl~n 
Excise, that he is desirous that such copies should not be imported into g~machtIgde, aan de KommlSSanssen v~n Doea.n~ en ~~Jnsen schnf~lik 
the United Kingdom, shall not be so imported, and shall, subject to the zlJn,wen;: ~ kennen geeft, dat zodaruge kopu,:en met m ~et Vererugd 
provisions of this section, he deemed to be included in the table of pro, KonmkriJk mgevoerd zullen. w?rden, moge~ me~ worden mgevoerd en 
hibitions and restriotions contained in section forty-two of the Owtoms w

t 
or~en? bedh~~~lns de voo

b
r
ods
zle

be
rungel!1 vanedlbet aprtikkingel geenacvhertvoaPt~ena°rt~keenl 

O Uda'" A'" 1876 and th t t' '--11 I rdingl e zlln In e """e van ver pa lngen n er In I . 
onso .. on "" , a sec Ion Su.. app y acco y. twee en veertig vande Oustoms Oonsolidation Act, 1876, zullendedat artikel 

. • '" . dienovereenkomstig van toepassing zijn . 
. (2) Be~ore detaInIng ~y such COpIes or taking any furt~er proceedmgs (2) Alvorens zodanige kopieen aan te houden of tot de verbeurdver. 

With a View to th~ f?rfelture thereof under the la,,: relatmg to t~e Cus, kJaring daarvan onder de doeanewet over te gaan, kunnen de Kommis. 
toms, ~he CoDUlllSSI(;mers ,of Cl18toms and li!xcise m!l'y requ.u:e, the sarissen van Doeane en Aksijnsen vorderen dat voldaan worde aan de 
regulatIOns under this sectIOn,. wh~her as to mfo~atlOn, conditIon;s. regulaties ingevolge dit artikel vastgesteld, betreffende informatie, voor
or other mat~ers, to be comp~ied WIth, and m8:Y satISfy themselves m waarden of andere zaken, zullende zij zich overeenkomstig die regulaties 
ru;c?rdance ":Ith t~ose r~atlOns that the COpIes are such as are pro, mogen vergewissen dat de kopieen behoren tot die, waarvan de invoer 
hiblted by this sectIOn to he unported. volgens dit artikel verboden is. 

. . • ,(3) De Kommissarissen van Doeane en Aksijnsen kunnen regulaties, 
. (3) The CommlSslo.ners of C~toms and EX?ISe may ma!te regulatlO.ns hetzij a1gemene, of biezondere, vaststellen, aangaande de aanhouding en 

elth~r genera! or specI?,I, ~espect~~ the dete,ntlOn ~nd forfeIture of ??PleS verbeurdverklaring van kopieiin waarvan de invoer bij dit artikel vel" 
~he ImportatIOn of which IS prohibIted by. this section, ~d the conditIOns, boden is, alamede aangaande eventuete voorwaarden waaraan v66r zoda
if any, to be. fulfilled bef?re suc~ detentl?n and ~orfeItu.re, and ,may, by nige aanhouding en verheurdverklaring voldaan moet worden. Bij i!ie 
s";Ich regulatIOll8, ~etermme ~h!'l informatIOn, notICes, and secU:lty t~ be regulaties kunnen zij hepalen welke informatie verstrekt, welke kennlS' 
given, and the eVidence reqUlSlte for any of the purposes of this section, gevingen gedaan en welke zekerheid gesteld moeten worden, welke 
and the mode of verification of such evidence. bewijsmiddelen voor de doeleinden van dit artikel vereist zijn en op 

welke wijze die bewijsmiddelen geverifiiierd moeten worden. 
(4) The regulations may apply to copies of all works the importation (4) De regulaties kunnen toepasselik zijn oJ? kopieen van aile werken 

of copies of which is prohibited by this section, or different regulations waarvan krachteDs dit artikel geen kopieen mgevoerd mogen worden, 
may be made respecting different classes of such works, of verschillende regulaties kunDfln worden vastgesteld voor verschillende 

klassen van zodanige werken. ' 
(5) The regulations may pro~de for the informant reimbursing the (5) De regulaties kunnen de aangever verplichten tot betaJing aan de 

Commissioners of Cl18toms and Excise all expenses and damages incurred Kommissarissen van Doeane en Aksijn~n van aile uitgaven ?~ schade 
in respect of any detention made on his information, and of any proceed- opgelopen in verband met cen aanhouding, gedaan ~r aanlel~mg van 
ings consequent on such detention; and may provide for notices under zijn ~gifte, en van procedures ten gevo~ va~ die ~nhoudmg. D,~ 
any enactment repealed by this Act being treated as notices given under regulaties kunnen voorts bepalen, dat kenmsgeVIngen mgevolge een blJ 
this section. . deze Wet herroepen wet op het auteursrecht behandeld ~en worden 

alB kennisgevingen gadaan ingevolge dit artikel. 

(6) The foregoing provisions of this section shall have effect as if (6) J?e voorgaande bepalingen van dit ~rti~el zulle9- werken alsof ,zij 
they were part of the Owtoms Oonsolidation Act, 1876: Provided that, deel mtmaakten. van de Doeane Konsolidat~ Wet, 1876: Met dlen 
notwithstanding anything in that Act, the Isle of Man shall not he treated v~rstande, dat nIettegens~aande het ~epa~lde ~ evenbedoelde Wet, het 
as part of the United Kingdom for the purposes of this section Eiland Man voor de doelemden van dit artikel nIet beschouwd zal worden 

. als deel van .het Verenigd Koninkrijk. 

(7) This section shall, with the neoossary modifications, apply to the (7) Dit artikel is met de nodige wijzigingen van toepassing op de invoer 
importation into a British possession to which this Act extends of copies in een Britse bezitting waartoe deze Wet zich uitstrekt, van exemplaren 
of works made out of that possession. van werken vervaardigd buiten zodanige bezitting. 

Delivery oj Books to Libmries, 
Verstrekki1lfl van boeken aan boekerijen. 

15. (1) De uitgever van ieder boek, dat in het Verenigd Koninkrijk Afgifte van 
Delivery of 15. (1) The publisher of every book published in the United Kingdom gepuhliceerd wordt, moet binnen cen maand nil. de publikatie ten eigen exemplaren 
copies to shall, within one month after the publication, deliver, at his own expense, koste een exemplaar van het book aan de kuratoren van 't Brits Museum aan 't Brits 
British a copy of the book to the trustees of the British Museum, who shall give a tegen schriftelik ontvangbewijs verstrekken. Museum en 
Museum and written receipt for it. . andere .. 
other boekenJen. 
libraries. (2) He shall also, if w~ttel!- demffild is ~~e before the expiration, of (2) Hij moet eveneens, indien zulks voor afloop van twa.alf maanden 

twelve months a.fter publicatIOn, deliver WIthin one month after receIpt na de publikatie schriftelik aangevraagd wordt,.bmnen een Ill.8aIld nil. de 
of, t~at written demand or, if. th~ demand was mad~ before publicatio~ ontvangst van de schrif~like aanvrage of, ZO de ~nv::age v66r ~e 
WIthin one month after publicatIOn, to some depOt m London named m. publikatie gedaan werd, bInnen Ij6n maand nil. de publikatIe, aan cen lD 

the demand a copy of the book for, or in accordance with the directions de aanvrage genoemd depOt in Londen een exemplaar van het boek 
of, the authority having the control of each of the following libraries, afleveren ten behoeve, of overeenkomstig de aanwijzingen, van het 
namely: the Bodleian Library, Oxford, the University Library, Cam' bestuur van de voigende boekerijen, namelik, de Bodleyaanse Bibliotheek 
bridge, the Library of the Faculty of Advocates at Edinburgh, and the te Oxford, de Universiteits-bibliotheek te Cambridge, de Bibliotheek van 
Library of Trinity College, Dublin, and subject to the provisions of this de Fakulteit van Advokaten te Edinburgh, en de Bibliothcek van 
section the National Library of Wales. In the case of an encyclopoodia, Trinity Kollege te Dublin en, met inaohtneming van de bepalingen van 
newspaper, review, magazine, or work published in a series of numbers dit artikel, aan de Nationale Bibliotheek van Wales. Ten aanzien van 
or parts, the written demand may include all numbers or parts of the cen encyklopedlie, nieuwsblad, revue, maga.zijn of wark verschijnende in 
work which may be subsequently published. cen reeks van nurm:tlers of delen, kan de schriftelike aanvrage insluiten 

aile nummers of delen van 't werk, die later gepubliceerd mochten 
(3) The copy delivered to the tl'll8tees of the British Museum shall be a worden, 

copy of the whole book with all maps and illll8trations belonging thereto, (3) Het aan de kuratoren van 't Brits Mll8eum te verstrekken exem· 
finished and coloured in the same manner as the best copies of tha book plaar moot zijn cen afdruk van 't gehelebook met alle bijbehorende 
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are published, and shall be bound, sewed, or stitched together, and onlkaarten en illustraties, afgowerkt en gekleurd op dezelfde wijze waarop 
the best paper on whieh the book is printed. de beste exemplaren van het boek gepublieeerd worden, en samen 

(4) The copy delivered for the other authorities mentioned in thisigebonde~, ingenaaid of gehecht en op het beste papier waarop het boek 
~cction shall be on the paper on which the largest number of copies of thelgedrukt IS. . ' T 

book is printed for sale and shall be in the like condition as the books (4) Het exempl~ar, .dat v.erstrekt WO~?t ten behoeve van ~e andere 
)re ared for sale. ' besturen bedoeld III dlt artIkel, moet zIJn gedrukt op het papler w~rop 

I p " .. . . : het grootste aantal exemplaren van het boek ten verkope gedrukt IS en 
. (5) I he books of wll1c~ copIes lOrC to be delIvered to the ::fatiOnalmoet in dezelfde staat zijn als de voor verkoop bestemde booken. 

LIbrary o~ Walt's sht;tll not mclude books of such classes as may be specified I (5) De boeken, waarvan exemplaren aan de N ationale Bibliotheek van 
in regulatiOns to be made by the Board of Trade. 'Yales verstrekt moeten worden, zullen niet insluiten boeken van zodanige 

(6) If a publisher fails to comply with this seetion, he shall b~ liable onlsoort als bij regulaties door het Ministerie van Handel te worden vast· 
summary conviction to a fine not exceoding Five pounds and the value Of1lgesteld, mo.cht word?n }~epaald.. . .., 
the book, and the fine shall be paid to the trustees or authority to whom (6) De .mtgever dIe met aan dit artlkel voldoet, word.~ bIJ summlere 
the book ought to have been delivered. veroordehng gestraft met geldboete van ten hoogste VlJf pond en de 

iwaarde van het boek. De boete wordt betaald aan de kuratoren of heb 
(7) For the purposes of this section, the expression book" incIudes:bestuur aan wie het boek had moeten worden verstrekt. 

every part 01' division of a book, pamphlet, sheet of letter'press, sheet ofl (7) Voor de toepassing van dit atrikel omvat de uitdrukking "boek " 
music, map, plan. chart or table separately published, but shall notiieder afzonderlik gepubliceerd deel of afdeling van een boek, pamfiet, 
incInde any second or suhseqnent edition of a book unless such editioniletterpersblad, muziekblad, land· of zeekaart, plan of tabel, doch omvat 
contains additions or alterations either in the or in the maps, niet een tweede of lat.ore opla.ag van een boek, tenzij die oplaag aan 
prints, or other engravings belonging thereto. vullingen of veranderingen bevat, hetzij in de tekst of in bijbehorende 

kaarten, afdrukken of andere gravures. 

Spec'ial Pro'C'isio1l8 a8 to certain Work8. 
Biezondere bepalingen omt1'ent zekere werken. 

16. (I) In the case of a work of joint }),uthorship, copyriO'ht shall subsist 16. (1) Bij werken van gezamenlik auteurschap, duurt het auteurs. Werken van 
during the life of the author who first dies and for a ter~ of fifty years reeht tijdens het leven van de auteur die het eerst komt te st.erven en gezamenlik 
after his death, or during the life of the 111lthor who dies last, whicheverlgedurende "ijftig jaren na zijn dood, of tijdens het leven van de auteur auteurschap. 
period is the longer, and rcfcrences in this Act to the period after the die het laatst komt te naar gclang welk tijdperk het langste is; 
expiration of any specified number of years from the death of the author en ,:,Ike vermelding in deze van het tijdperk na verloop van een 
shall be construed as references to the period after the expiration of the bepaald aantal jaren sedert de dood van de auteur zal worden opgevat 
like number of years from the death of the author who dies first or afterlals een vermelding van het tijdperk na verloop van hetzelfde aantal jaren 
the death of the author who dies whichever period may be the sedert de dood van de auteur die het eerst komt te sterven of na de deod 
shorter, and in the provisions of this 'with to the grant of: van de auteur die het laatst komt te sterven, naar gelang welk tijdpel'k 
compulsory licences it reference to the date of the of the author v;hoihet kortste is, zullende in de bepalingen van deze vYet betreffende het 
dies last shall be substituted for the reference to the date of the death Oflverlenen van dwanglicenties een vermelding van de datum van overlijden 
the author. van de auteur worden door de datum van overlijden van de 

. auteur die het laatst te sterven. 
(2) Where, in the case of a work of joint authorship, some ono or more, (2) 'Yanneer een of mcer van de gezamenlike auteurs van een werk 

of the joint ';1uthors do not satisfy the conditions couferring copyright laid II van gezamenlik auteurschap niet voldoen aan de voorwaarden waaronder 
down by thIS Act, the work shall be treat.od for the purposes of this Act.deze 'Yet auteursrecht verleent, dan wordt het werk voor de doeleinden 
as if the other author or authors had been the sole author or authoro;i van deze vYet behandeld alsof de andere auteur of auteurs de enige 
thereof: i auteur of auteurs daarvan was of waren: Met dien verstande dat het 

Pro\Tided that the term of the copyright shall be the same as it would1auteursrccht even lang zal duren als het geduurd zou hebben indien aile 
have been if all the authors had satisfied such conditions as aforesaid. lauteurs aan voormelde voorwaarden voldaan hadden. 

(3) For the purposes of this Act, " a work of joint authorship" means (3) ~ 001' de doelein~en van deze Wet betekent "een werk van ~e· 
a work produced by the collaboration of two or Inore authors in which the zamenhk auteurschap een w~rk voortgebracht door de :r:::edewerki~g 
contribution of one author is not distlnct from the contribution of thei i'~n twee of meer.auteurs, waarm hetgoon door een auteur blJgedragenls 
:Jther author or authors. ;illet een afgeschelden deel vormt van hetgeen door de andere aut.eur of 
,. . . ! auteurs bijgedragen is. 

(4) Wh~re a marrIed woman. and her husban~ are Jom 1 authors of al (4) 'Yanneer een lteJ!1u·wd.e vreuw en haar echtgenoot gezamenlike 
work the mterest of such marl'led woman thereIll shall bE her separate auteurs van een zijn, is het belang, dat zodanige gehuwde vrouw 
property. daarin heeft, haar afzonderlik eigendom. 

Pesthumous 17. (I) In the case of a literary dramatic or musical work, or an en. 17. (1) In het geval van een letterkundig, dramaties of muzikaal werk Nagelaten 
works. gra\7ing, in which copyright s1.1bsist.s at the date of the death of the author of van een gravure waarop op de datum van overlijden van de auteur C!f, werken. 

oJ', in the case of a work of joint authorship, at or immediately before the in het geval van een werk van gezamenlik auteurschap, op of onmiddelhk 
date of t.he death of the author who dies last, but which has not been vaal' de datum van ovedijden van de auteur die het laatst te sterven 
puhlish.ed, nor: in the case of a. dramatic or musical work, been performed ~omt, een auteursreeht besta:at, doeh d.at of die niet. gepubliceerd is of, 
m public, nor, m the case of a lecture, been delivered in public, before that m het geval van een dramatlOs of muzIkaal werk, met m het openbaar 
date, copyright shall sub,,;ist till publication, or performance or delivery in OPT of uitgevoerd is, of, in het geval van een lezing, niet in het openbaar 
public, whichever t;nay first happen,. and for a term of fifty years there- voor~edr.agen is, v66r be~oelde. datum, duurt het au~eursrecht tot de 
ufter, and the provISo to section three of this Act shaH, in .the case of such pubhkatle of de OPT of mtvoenng of de voordracht III het openbaar, 
a work, apply as if the author had died at the date of snch publication or naar gelang wat het eerst plaatsvindt en gedurende vijftig jaren daarna, 
performance or deliv€lry in public as zullende het voorbehoud van artikel drie van deze 'Yet voor zodanig werk 

. gelden alsof de auteur gestorven was op de dag van zodanige publikatie 
(2) The ownership of an author's manuscript aner his death, where such of op· of uitvoering of voordracht in het openbaar als voormeid. 

ownership has been acquire?- u~dE'r a testamentary disposition made by (2) 'tVanneer het eigendomsrecht op het handschrift van €len auteur 
the author and. the mallllSC1'lpt IS of a work which has not been published bij diens dood verkregen wordt door testamentaire besehikking VIlli de 
nor perform~d In public nor delivered in public, shall be 1Jrima facie proof auteur en het handschrift bevat een werk dat niet gepubliceerd noch in 
of the copyrIght bcing ,vith the owner of the manuscript. het openbaar of uitgevoerd, noeh in het openbaar voorgedragen is 

dan levert dat primafac,ie bewijs op dat het auteursrecht 
. toekomt aan de van het handschrift. 

P .. • IR. Without prejudiee t·o any rights or privileges of the Crown where I . y 
l'OVlSIOns as any work has whether before 0; after the commencement of this A 't b 18. Behoudens de reehten of voorrechten van de Kroon, wannoor . oo~. 

to Govern· '.'.. .' ('., een: . k 66 f d' . d HT t b kt fbI' d sehriften be-ment ubli prepared or publIshed by or under the dlreetlOn oJ' control of His Majesty "er v l' 0 na ? ~nvocrmg va;,n eze '.~ e eymr. 0 ~epu lOeer treffende 
. p . or any G0vemment department, the copyright in the work shall, sub' oot door of onder de leIdmg en kontrole van zlJn MaJest~It of v~n een Sta~ts. 

eatlOns. to any agreement, with the !tuthor, helong to His Majesty, and in s;lOh departe!l1ent, behoort het auteursrecht op het. werK. met; machtnernmg ~~~:rn~bli 
case :ohall continue for a period of fifty years from the date of the first van emge overeenkomst met de.~u~eu~, aan ZIJn MaJestelt, zullende het kat' P • 
publication of thO') work.' gedu.ren<,!-e een van vIJftIg Jaren van de datum van eerste ~es. 

pubhkatIe van wcrk standhouden. 

. . . • 19. (1) Er bestaat een auteursrecht op platen, geperloreerde rollen, Bepal.inaell 
Provisions as Ill .. (I) CopyrIght shall Sn~)SIst m records, perforate~ rolls, and other en andere imichtingen waardoor klanken werktuigelik weergegeven omtren~ 
to meehani. ?0n~rlyances by means of wllle~ sounds may be II?-echameally reproduced, kunnen worden, op de.zelfde wijze alsof die inrichtingen muzikale werken werktuigeo. 
cal instru. In hke n;anuer as If 8u('h contrIvances were t;nllSl('al wor~.s: but the term waren, zullende echter het auteursrecht vijftig jaren duren na de vel" 
ments. of copYrIght sh~~l_ be fifty yea~s from th? m~king of t~0 ol'lglllal plate from vaardiging van de oorspronkelike plaat waarva.Il de inrichting middellik 

which the contrIvance l.vas dlr8?t~y or mdlrectly de~lved, and the person I of onmiddellik afkomstig is. De persoon, die de eigenaar van die 001" 

who was the owner of such ongmal at the tune when such platelspronkelike plaat was op het tijdstip toen die plaat vervaardigd werd, 
was ma;de shall be deemed to be the of the work, and, where such ' wordt alB de auteur van het werk l)eschouwd. Is die eigenaar eon in. 
owner IS a bo~y corporat?, th~ b?dy eorpot'ate s~all b? deemed f<;,r. the gelijfd lichaam dan wordt dat ingelijfde lichaam voor de doeleinden van 
purpo~es of ~his Act to resl~e.wlthlll the p.arts of HIS MaJesty'~ domllllOlls dezc vVet geaeht gevestigd te zijn binnen de delen van Zijn Majesteits 
to whIch thiS Act extends If It has established a place of bUSllle8S within bezittingen waartoe deze 'Vet zich uitstrekt, zo bedeeld rechtspersoon 
such parts. binnen die delan een bezigheidsplek opgerillht heeft. 
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(2) It shall not be deemed to be an i!lfr~ngement of copyright in any (2) Het wordt niet aJs schending van een auteursrecht op een muzikaal 
mus~c~l w~rk for. any ~erson to make wltbm tbe parts of His Majesty s werk aangemerkt, wanneer iemand binnen de delen van Zijn Majesteits 
domu;llons to WhICh thIS Ac~ extends records, perforated rolls, or other bezittingen waartoe deze ,Wet zich uitstrekt platen, geperforeerde rollen 
~ontrlvances by means of which the work may be mechanically performed, of andere inrichtingen vervaardigt, waardoor het werk werktuigelik 
If sucb person jlroves- uitgevoerd kan worden, zo die persoon bewijst-

(a) that such contrivan?os have previously been made br, or with (a) dat zodanige inrichtingen vroeger vervaardigd werden door of 
the consent or acqUiescence of, the owner of the copyrIght in tbe met de uitdrukkelike of stilzwijgende toestemming van d .. 
work; and eigenaar van het auteursrecht op het werk; en 

(b) that he has given the prescribed notice of his intention to make (b) dat hij de voorgeschreven kennisgeving gedaan heeft van zijn 
the contrivances, and has paid in the prcscribed manner to, or voornemen om de inrichtingen te vervaardigen cn op de voor-
for the benefit of, the owner of the copyright in the work geschreven wijze aan of ten bate van de eigenaar van het 
royalties in respeet of all such contrivances sold by him, calcu- auteursrecht op het werk voor aHe zodanige door hcm verkochte 
lated at the rate hereinafter mentioned : inrichtingen royalties betaald heeU volgens het hieronder 

vermelde tarief : 
Provided that- I\i[et dien verstaande dat :-

(i) noth.in~ in this provision shall authorise any alterations in, or (i) deze bepaling geen bevoegdheid :verleent om in het gerepro-
omISSIOns from, the work reproduced, unless contrivances repro- duceerde werk veranderingen of weglatingen te maken, tenzij 
ducing the work subject to similar. alterations and omissions inrichtingen die het werk met soortgelijke veranderingen en 
have been previously made by, or with the consent or acquies. weglatingen reproduceren, vroeger vervaardigd zijn door, of 
cenee of, the owner of the copyright, or unless such alterations met de uitdrukkelike of stilzwijgende toesterruning van, de 
or omissions are reasonably necessary for the adaptation of the eigenaar van het auteursrecht, of tenzij die veranderingen of 
work to the contrivances in question; and weglatingen redelikerwijze nodig zijn om het werk voor de 

for the purposes of this provision, a musical work shall be deemed inrichtingen in kwestie geschikt te maken. 
to include any words so closely associated therewith as to form (ii) voor de doeleinden van deze bepaling wordt een muzikaal werk 
part of the same work, but shall not be deemed to include a geacht woorden in te sluiten die daarmede in zulk een nauw 
contrivance by means of which sounds may be mechanically verband staan, dat zij een deel van het!1;elfde werk uitmaken, 
reproduced. doch hetzelve wordt niet geacht een inrichting in te sluiten 

(ii) 

(3) 'l'he rate at which such royalties as aforesaid are to be caleulated 

waardoor klanken werktuigelik weergegeven kunnen worden. 
(3) Voormelde royalties worden berekend-' 

(a) in het geval van inrichtingen, die binnen twee jaren nil. het in 
. th ft· ld . hin ' , werking treden van deze Wet verkocht worden, door de persoOl~ 
III e case 0 con. nvances so Wit two .years after the com- die dezelve vervaardigd heeft, op twee en een half percent; en 
mencement of thIS Act by the person making the same, be two (b) in het geval van inrichtingen verkocht zoals voormeld nil. ver-

shall-

(a) 

.and one-half per cent. ; and loop van dat tijdperk, op vijf percent, 
(b) III the case of contrivances sold as aforesaid after the expiration van de gewone prijs bij verkoopin het klein van die inrichting, berekend 

of that period, five per cent. op de voorgeschreven wijze, in dier voege echter dat de voor een inrich-
. ... . . ting verschuldigde royalty in geen geval minder zal bedragen dan een 

on th~ ordInary retaIl selJing price of the contrivance cal:lUlated m the halve penny voor ieder afzonderlik en auteursrechtelik beschermd 
presc:lbed manner, so however that the royalty payable m respect of a muzikaal werk, dat daarop gereproduceerd is. \Vanneer de royalty, 
cont!,"lvance s~all, J.:?- no case! be less ~han a halfpenny for each separate berekend als voormeld, een onderdeel van een farthing imluit, wordt 
mUSICal work In which copyrlght.sU?SISts reproduc,!d thereon, aD;d, where dat onderdeel tot een farthing afgerond. 
the r?yalty calculated as aforesaId l"?cJudes a fractIOn of a farthing, such Met dien verstande dat het Ministerie van Handel, zo het te eniger 
fractIon shall be reckoned as a farthing: tijd na verloop van zeven jaren na de invoeringvan deze Wet van 

Provided that, if, at a!ly tim~ after the expiration of seven years from oordeel is dat !;tet tarief voormeld n!?t meer ?illik is, na gehouden onder
the commencement of thIS Act, It appears to the Board of Trade that such zoek een order kan maken, waarblJ het tanef zo verhoogd of verlaagd 
rate .as aforesa~d .is n<? longer equitable, the Board of 'Prade may, after w,:rdt als onder de omstandigheden rochtvaa~dig :!Hlcht b~ijke.n. zuller~de 
holdIng a public mqUIry, make an order either decreasing or increasing emge alszo order slechts VOOrlOplg zlJn on met m w.el'kl~g 
that rate to such extent as und?r. the circmnstances may seem just, but tr;den, en totdat ~.e~e~ve door het P~rlement bekraehtlgd IS. 
any order so m?,de shall he prOViSIOnal only and shall not have any effect Wann~er e?n order tot wIJzIgmg va;n h~t. t~rlef alzo g?maakt en be
unless and untIl confirmed by Parliament: but, where an order revising krac~tlg~ IS, kan geen verdere tanefwIJZl\l.lr:g. plaat~vmden, :;oordst 
the rate has been so made and confirmed, no further revision shall be veertlen Jaren na de datum van de laatste wIJz1gmg verstreken zlJn. 
mru;t~ before the expiration of fourteen years from the date of the last (4) Wanneer zulk een inrichting vervaardigd wordt, die twee of meer 
reViSIon. verschillende auteursrechtelik bcschermde werken reproduceert, en de 

.. . . eigenaars van het auteursrecht daarop zijn verschillcnde personen, dan 
(4) ~f any: such cOD;tl'lVance.Is made reprodUCIng two or mo.re differe~t worden de ingevolge dit artikel verschuldigde royalties onder de onder-

work~ In which copyr1ght subFlISts and the owners of the copyrIght therm!! scheiden van het auteursrecht in zulk een verhouding verdeeld, 
are ~ifferent persons, ~he sums payable by way of royaltIes under thIS als, bij van minnelike schikking, bij arbitracrc mocht worden 
;sectIOn shall be.apportIOll:e~ amongst the several owners <;>f the copyright bepaald. " 
1fl such proportIOns as, faIlmg agreement, may be determmed by arbitra-
tion. (5) Wanneer zodanige inrichting, door middel waarvan eon mnzikaal 

Iwerk werktuigelik uitgevoerd kan worden, vervaardigd is, dan wordt 
(5) When any such contrivances by means of which a musical work'voor de doeleinden van dit artikel de van het auttlursrecht op 

may be mechanically performed have been made, then, for the purposeslhet werk ten opziohte van iemand die voorgeschreven navraag doet, 
of this section, the owner of the copyright in the work shall, in relation geacht zijn toestemming gegeven te hebben tot de vervaardiging van 
fA? any .person who makes th.e prescribed inq~iries, b? deem?d to haveiz::!lke inr~chtingen, zo hij in gebreke blijft om binnen de voorgeschroven 
gIven hI? eo~?nt t? t~e makmg o~ such. contrIVances 1f he falls to reply! tlJd op dlO nsvraag te antwoordon. , 
to such mquIrles w1thlll the prescribed tlIlle. I' (13) Voor de doeleinden van dit artikel kan het ~Iinisterie van Handel 

(6) For the purposes of this section, the Board of Trade may make r~gula~ies vaststellen, waarbij voorgeschreven wordt hetgem: ingevolge 
regulations prescribing anything which under this section is to be pre- dit a:tlke~ voorgeschreven ~oet w~rd0n, en bepal~nde de wlJ~e w<tarop 

scribed, and prescribing the mode in which notices are to be given and kenmsgevmgen gedaan en welktl l?~ezonderheden In .dle kenmsgevmgen 
the particulars to be given in such notices, and the mode, tillIe, and v~rmeld moeten worden, en de wlJze waarop, de. tlJd wann~er, en hoe 
frequency of the payment of royalties, and any such regulations may, dlkwels betaald moeten worden. Zodamge<.:eg~la.hes k~nnen, 
if the Board think fit. include regulations requiring payment in advance zo het.. . van. Handel het v~egzaa,m aaht, voo,~c~rlften bevatten. 
or otherwise seeuring the payment of royalties. waa.rb1J voo~tbetalll1g v,sn royaltIes geelst of de betalmg van royalt.lea 

op andere WIJZO vorzekera wordt. 
(7) . In the case of m\l~ical wor:k? published before the com,;uencement (7) In het van muzikale werken uitgegeven v66r hot in werking 

of this Act, the foregomg prOVISIOns shall have effect, subject to the treden van "Vet, zijn de voorgaande hepalingen vall toepassing. 
following modifications and additions :- behoudens de volgende wijzigingen en aamruUingen :-

(a) 

(b) 

The conditions as to the previous making by, or with the consent 
or acquiescence of, the owner of the copyright in the work, and 
the restrictions as to alterations in or omissions from the work, 
shall not apply. 

The rate of two and one-half per cent. shall be substituted for the 
rate of five per cent. as the rate at which royalties are to be 
calculated, but no royalties shall be payable in respect of con
trivances sold before the first day of July, Nineteen hundred 
and thirteen, if contrivances reproducing the same work had 
been lawfully made, or placed on sale. within the parts of His 
Majesty's dominions to which this Act extends before the first 
tlay of July, Nineteen hundred and ten. 

(ct) de voorwaarden betreffende vroegere vervaardiging door, of met 
de uitdrukkelike of stilzwijgende toestemming van, de eigenaar 
van het auteursrecht op het werk, alsmede de beperkingen 
betreffende veranderingen in of weglatingen uit het werk, zijn 
niet van toe passing ; 

b) het torief van twee en een half percent wordt in de pleats gesteld 
van het tarief van vijf percent als het tarief waarnaar royalties 
berekend worden, zullende eehttlr geen royalties verschuldigd 
zijn ten aanzien van inriohtingen verkocht v66r de eerste dag 
van Julie 1913, indien inrichtingen tot reprodul<tie van het
zelfde werk v66r de eerste dag van Julie 1910 binnen de delen 
van Zijn Majesteits bezittingen, waartoe deze Wet zich uitstrekt, 
wettig gemaakt of te koop gesteld zijn ; 

Ii 
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(0) Notwithstanding any assignment made before the passing of this 
Act of the copyright in a musical work, any rights conferred by 
this Act in respect of the making, or authorising the making, 
of contrivances by means of ,which the work may be mechani· 
cally performed shall belong to the author or his legal pet'Sonal 
representatives and not to the assignee, and the royalties afore
said shall be paya.ble to, and for the benefit of, the author of the 
work or his legal personal representatives. 

(d) The saving contained in this Act of the rights and interests arising 
from, or in connexion with, action taken before the commence· 
ment of this Act shall not be construed as authorising any person 
who has made contrivances by means of which the work may be 
mechanically performed to sell any such contrivances, whether 
made before or after the passing of this Act, except on the terms 
and subject to the conditions laid down in this section. 

(cl niettegenstaande dat het auteursrecht op cen muzikaal wark 
v66r de inwerkingtreding van daze Wet gecedeerd is, behoren 
aIle rechten bij deze Wet verleend, ten aanzien van het maken, 
of de machtiging tot het maken, van inrichtingen voor de 
werktuigelike uitvoering van het werk, aan de auteur of aan 
zijn wettelike persoonlike vertegenwoordigers en niet aan de 
cessionaris, zullende vorenbedoelde royalties betaalbaar zijn 
aan, of ten hate van de auteur of zijn wettelike persoonlike 
vertegenwoordigers ; 

(tI) het voorbehoud vervat in deze Wet aangaande de rechten en 
belangen ontstaande uit of in verhand met handelingen, ver
richt v66r het in werking treden van deze Wet, verlcent aan 
iemand, die inrichtingen vervaardigd heeft waardoor het werk 
werktuigelik uitgevoord kan worden, niet de bevoegdheid om 
zodanige inrichtingen, hetzij v66r of na het in werking treden 
van deze wet vervaardigd, te verkopen, tenzij aan de 
bedingen en voorwaarden in dit artikel gesteld, voldaan zij ; 

(e) Where the work is a work on which copyright is copferred by an (e) wanncer het werk cen werk is waarop auteursrecht verIeend Is 
Order in Council relating to a foreign country, the copyright bij cen Order-in-Rade betreffende cen vreemd land, omvat het 
so conferred shall not, except to such extent as may be provided aldus verlcende auteursrecht, behalve voor zover de Order 
by the Order, include any rights with respect to the making of mocht bepalen, geen rechten ten aanzien van de vervaardiging 
rOO?rds, perforated roU~, or oth.er contrIvances by means of van platen, geperforeerde rollen, of andere inrichtingen voor 
which the work may be mechanICally performed. de werktuigelike uitvoering van het werk. 

(8) Notwithstanding anything in this Act, where a record, perforated (8) Niettegenstaande het bepaalde bij deze Wet is een plaat, geper
roll, or other contrivance by means of which sounds may be mechanically foreerde rol, of andere inrichting voor de werktuigelike reproduktie 
reproduced has been made before the commencement of this Act, copy- van klanken die v66r het inwerkingtreden van daze Wet vervaardigd is, 
right shall, as from the commencement of this Act, subsist therein in like vana! lIodanige inwerkingtreding auteursrechtelik beschermd op dazelfde 
manner and for the like term as if this Act had been in fome at the date wijze en voor dezelfde duur alsof deze Wet van kracht geweest was op 
of the making of the original plate from which tbe contrivance was de datum van vervaardiging van de oorsproukelike plaat, waarvan de 
directly or indirectly derived: inrichting middellik of onmiddellik afkomstig is. 

Provided that- Met dien verstande dat-
(i) the person who, at the commencement of this Act, is the owner (i) de persoon die bij het in werking treden van deze Wet de eigenaar 

of such original plate shall be the first owner of such copyright; van deoorspronkelike plaat is, de eerste eigenaar van dat 
and auteursrecht zal zijn; en 

(iil nothing in this provision shall be construed as conferring copy· (ii) deze bepaling niet geacht wordt auteursrecht op zulk cen 
right in any such contrivance if the making thereof would have inrichting te verlenen, zo de vervaardiging daarvan inbreuk 
infringed copyright in some other such contrivance, if this pro· ~maakt zou hebben op een auteursrecht op cen andere zodanige 
vision had been in force at the time of the making of the first· mrichting, indien deze bepaling gegolden had op het tijdstip 
mentioned contrivance. toen cerstbedoelde inrichting vervaardigd werd. 

Pro~i?ns as 20. Notwithstanding anything in this Act, it shall not be an infringe.. 20. Niettegenstaande dat in deze Wet anders bepaald is, wordt g~n Bepalingen 
to politIcal ment of copyright in an address of a political nature delivered at a public mbreuk gemaakt op het aute:u:srecht op een op een openbare verg~enng om~~nt 
speeches. mceting to publish a report thereof in a newspaper. g?houden toespraak. van politieke aard door cen verslag daarvan m cen pOlitleke. 

meuwsblad te publiceren. redevoonn~ 
gen. 

Provisions as 21. The term for whioh copyright shall subsist in photographs shall be 21.-D,e .duur van cen auteursn:cht op f?tos is vijftig jaren v~na! ~e Bepalingen 
to hoto- fifty years from the making of the original negative from which the photo. vervaa:{bgm,g van het ?Ot;sproukehke nega~lef wll;8rvan de foto Inlddel~lk omtrent _ 
r! hs graph was directly or indirectly derived, and the person who was owner of onmlddell~~ ai!<omstlg IS. De J?Crsoon die ~e elgenaar van het negatlef fotografieen. 

liP, of such negative at the time when such negative was made shall be deemed was op het tlJdstip toen dat negat~ef ,;ervaardlgd :werd!. w0r<l:t beschouwd 
to be the author of the work, and, where such owner is a body corporate, als de aute~ v~ het ~erk. Is die elgenaar ~en mgehJfd IIchaam, dan 
the body corporate shall be deemed for the purposes of this Act to reside ~ordt dat lllgehJfde .~Iehaa~ v~or de. d~elemden va~ deze ~et geacht 
within the parts of His Majesty's dominions to which this Act extends m dat gedee~te v~ ZIJn MaJeste~ts bezIttmgen gev~stigd te .ZlJn waartoe 
if it has e9tablished a place of husiness within such parts. dez~ W:et zICh wtst.rekt, zo die rechtspersoon bmnen die delen cen 

bezigheJdsplek opgencht heeft . 
. : T . .. . 22. (1) Deze Wet is niet van toopassing op modellen, die vatbaar Bepalingen 

ProVl~Ions as 22. (1) hIS Act shall no~ apply to desIgns capable, of bem~ regtstered zijnvoor registratie onder de Patents and Designs Act 1907, uitgezonderd betreffende 
to ~esigns under the Pa~ent8 and I?e8'tgns Act, 1907, except. deSIgns which, though modellen die, of schoon voor registratie daaronder geschikt zijnde, niet modellen 
registrable capable of bemg so registered: lI;l'e not use~ or mt~nded to be used as gebruikt worden of bestemd zijn om te dienen ale modellen of patronen registreer. 
under 7 Edw. models or patterns to be multIplIed by any llldustrial process. ter vervcelvuldiging door de cen of andere industri~He werkwijze. baar inge. 
7, c. 29. . . . . (2) Onder artikel Z68 en tachtig van de Patents en Designs Act 1907, volge 7 Edw 

(2) General rules under sectl{~n .e~ghtY-81:1! of ~~e Patents and pes~ns ~ct, kunnen algemene regels worden vastgesteld ter bepaling van de voor. 7 c. 29. 
1907, may be made for determmmg the conditIOns under which a desIgn waarden waaronder cen model geacht wordt voor de doeleinden voor. 
shall be deemed to be used for such purposes as aforesaid. meld te' worden gebruikt. 

. .. . . 23. Blijkt het aan Zijn Majesteit dat een vreemd land geen voldoende Werken van 
Works of 23. If It appears to HlS Ma:Jcsty that a foreIgn c~untry does not gtve, bescherming aan de werken van Britse auteurs geeft of toegezegd heeft, vreemde 
foreign or .h.as not und~en to gtve, adeq~ate J?lOtectlOn to t}Ie work~ of dan kan Zijn Majesteit bij Order-in-Rade verklaren dat zodanige bepa· auteurs het 
authors first B.rItlSh authors, It shall be !a:w£ul for ~IS Majesty by Order.m CounCIl to lingen van deze Wet, welke auteursre~htelike besoherming .. verlenen ce:st gel!u
published in direct the:t such ~f t~e proVlslons of t,hlS A?t as ~onfer .c~pynght oX!- wor~s aan werken voor het eerst gepubliceerd bmnen de del?n van ZIJn Majes- blioeerd m 
parts of His first published WIthin the parts of HlS MaJe~ty s dOminIOns to which this teits bezittingen waartoo deze Wet zich uitstrekt, llJet van toepassing delen van 
Majesty's .;\ct extends, shall not apply to works pu?lished a~t~r the date speci~ed zullen zijn op werken gepublioeerd na de dat~ -genoemd in . de Order, Zijn MajEll!!-
dominions m the Order, the author~ whe~eof,~re s~bJects or c~tIzens of such foreIgn waarvan de auteurs onderdanen of burgers ZlJn van zodanig vreemd telts beZlt-
to which Act country, W?-~ are not resident m HlS MaJ8.'lty's dommions, and thereupon land en niet wonen binnen Zijn Majesteits bezittingen, zullende alsdan tingen waar
extends. those provlSions shall not apply to such works. bedoelde bepalingen niet toopasselik zijri op genoemde werken. too Wet zich 

Existing 
works. 

uitstrekt. 
24. (1) Wanneer iemand olllniddellik v66r het in werking treden Bestaande 

24. (1) Where any person is immediately before the commencement van deze Wet aanspraak hceft op zodanig recht op enig werk als genoemd werken. 
of this Act entitled to any such right in any work as is specified in the first is in de eerste kolom van de Eerste Bijlage tot deze Wet, of tot enig be-
column of the First Schedule to this Act, or to any interest in such a right, lang in zulk een recht, dan is bij vanaf die datum gerechtigd tot het ver-
he shall, as from that da.te, be entitled to the substituted right set forth vangend recht genoemd in de tweede kolom van bedoelde Bijlage of 
in the second column of that schedule, or to the same interest in such a tot hetzelfde belang in zulk een vervangend recht, en tot geen ander 
substituted right, and to no other right or interest, and such substituted recht of belang, zullende het vervangend recht of belang zo lang duren, 
right shall subsist for the term for which it would have subsisted if this als het zou hebben geduurd, indien deze Wet op de datum van vervaar· 
Act had been in force at the date when the work was made and the work diging van het werk van kracht gewcest was en het werk uit hoofde 
had been one entitled to copyright thereunder: daarvan gerechtigd was tot auteursrechtelike beecherming: 

Provided that-

(a) if the author of any work in which any such right as is specified 
in the first column of the First Schedule to this Act sUhsists at 
the commencement of this Act has, before that date, assigned 
the right or granted any interest therein for the whole term of 
the right, then at the date when, but for the passing of this Act, 

Met dien verstande--
(a) indien de auteur van cen work, waarop cen zodanig recbt ala 

vermeld wordt in de aerste kolom van de Eerste Bijlage tot 
deze Wet bij het in werking treden van deze Wet bestaat, 
v66r die datum, het recht gecedcerd of enig belang daarin 
verleend heeft voor de hele duur van het recht, dan gaat het 
bij dit artikel verIcend vervangend recht, bij gebreke van 
een uitdrukkelike overeeukomat, op de datum waarop het 
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the right would have expired the substituted right conferred by 
this section shall, in the absence of express agreement, pass to 
the author of the work, and any interest therein created before 
the commencement of this Act and then SUbsisting shall deter· 
mine; but the person who immediately before the date at which 
the right would so have expired was the owner of the right or 
interest shall be entitled at his option either-

(i) on giving such notice as hereinafter mentioned, to an assign· 
ment of the right.pr the grant of a similar interest therein 
for the remainder of the term of the right for such considera
tion as, failing agreement, may be determined by arbitra. 
tion; or 

(ii) without any such assignment or grant, to continue to repro· 
duce or perform the work in like munner as theretofore 
subject to the payment, if demand~ by the author within 
three years after the date at which the right would have so 
expired, of such royalties to the author as, failing agree· 
ment, may be determined by arbitration, or, where the 
work is incorporated in a collective work and the owner of 
the right or interest is the proprietor of that collective work,: 
without any such payment; , 

The notice above referred to must be given not more than one year 
nor less than six months before the date at which the right would 
have so expired, and must be sent by registered post to the au· 
thor, or, if he cannot with reasonable diligence be found, adver· 
tised in the Lcmdon Gazette and in two I,ondon newspapers ; 

(b) where any person has, before the twenty·sixth day of July, Nine· 
teen hundred and ten, taken any action whereby he has incurred 
any expenditure or liability in connexion with the reproduction 
or performance of any work in a manner· which at the time was 
lawful, or for the purpose of or with a view to the reproduction 
or rmance of a work at a time when such reproduction or 

ance would, but for the passing of this Act, have been 
• nothing in this section shall diminish or prejudice any 

rights or interest arising from or in connection with such action 
which are subsisting and valuable at the said date, unless the 
·person who by virtue of this section becomes entitled to restrain 
such reproduction or performance agrees to pay such compensa· 
tion as, failing agreement, may be determined by arbitration. 

recht opgehouden zou hebben, zo deze Wet niet ingevoerd 
was, Over op de auteur van het werk, zullende ieder v66r het 
in werking treden van daze Wet daarin verleend en alsdan 
bestaand belang, vervallen; met dien verstande echter dat 
de persoon, die onmiddellik v66r de datum waarop het recht 
aldus opgehouden zou hebben, de eigenaar van het recht of 
belang was, te zijner keuZll-
(i) nil. zodanige .kennisgeving als hieronder vermeld wordt; 

recht heeft op cessie van het recht daarop of de verlening 
van een soortgelijk belang daarin voor de overblijvende 
duur van het recht, en weI tegen zodanige vergoeding 
als, bij gebreke van overeenkomst, bij arbitrage Inocht 
worden bepaald; of 

(ii) zonder zodanige cassie of veriening recht heeft om zoals 
vroeger voort te gaan met de reproduktie, of de op- of 
uitvoering van het werk, tegen betaling echter aan de 
auteUl', zo deze zulk.'l verlangt binnen drie jaren nil. de 
datum waarop het recht aldus zou opgehouden hebben, 
van zodanige royalties, als, bij gebreke van overeen
komst, bij arbitrage mochten worden bepaald, of zonder 
zodanige betaling, zo het werk in een verzamelwerk 
opgenomen is en de eigenaar van het recht of belang de 
eigenaar van dat verzamelwerk is_ 

Voormelde kannisgeving moet gedaan worden ten hoogste een 
jaar en ten minste zes maanden v66r de datum waarop het 
recht aldus opgehouden zou hebben. Zij moet bij aangeteken
de brief aan de auteUl' verzonden, of, zo deze na redelike 
poging niet te vinden is, in de London Gazette alsmede in twee 
Londense nieuwsbladen bekendgemaakt worden: 

(b) wanncer iemand v66r de zes en twintigste dag van Julie negen
tien honderd en tien in verband met de reproduktie of op- of 
uitvoering van een werk onkoeten gemaakt of verbintenissen 
aangegaan hceft op cen wijze' die op dat tijdstip wettig was, of 
met het doel of met het oogmerk om cen werk te reproduceren 
of op- of uit te voeren op een tijdstip waarop die reproduktie 
of op· of uitvoering wettig zou zijn geweest, zo deze Wet niet 
in werking getreden was, dan vermindert of verkort het 
bepaalde bij dit artikel niet de rechten of belangen die uit 
of in verband met zodanige verrichtingen, voortvloeien en 
op bedoelde datum bestaan en van waarde zijn, tenzij de 
~arsoon, die uit krachte van dit artikel recht verkrijgt om 
die reproduktie of op- of uitvoering te beletten, zich verbindt 
om zodanige schadevergoeding te betalen, als, bij gebreke 
van overeenkomst, bij arbitrage mocht worden bepaald. 

(2) For the purposes of this section, the expression" author" indudes (2) Voor de doeleinden van dit artikel omvat de uitdrukking "auteur" 
the legal personal representatives of a deceased author. de wettelike vertegenwoordigers van een overleden auteUl'. 

. . . .. . (3) Behoudens de bepalingen van subartikels (7) en (8) van artikel 
(3) SubJ~ct to ~he prOVlSIOnS?f section m~een sub·sectIOns <,7) ~d (8) negentien en van artikel drie en dertig van deze Wet, bestaat er geen 

and of sectIOn th~rty·three of this Act, cOPYJ:Ight shall not. subslBt many auteUl'Srecht op een werk dat v66r het in werking treden van deze 
work made before the commencement of thiS Act, otherwISe than under, Wet vervaardigd is, dan ingevolge en overeenkomstig de bepalingen 
and in accordance with, the provisions of this section. van dit artikel. 

Toepassing op Britse Be?ittingen. 

Iiii -

Application to British Possessions, 25. (1) De bepaJingen van deze Wet, met uitzondering van Iliodanige Toepassing 
als uitdrukkelik beperkt zijn tot het Verenigd Koninkrijk, zijn van van Wet op 

25. (1) This Act, except such of the provisions thereof as are expressly toepassing in Zijn Majesteits bezittingen: Met dien verstande dat deze Britse bezit. 
restricted to the United Kingdom, shall extend throughout His Majesty's 'Yet zich niet zal uitstrekken tot een zelfregerende bezitting, tenzij tingen. 
dominiona:Providedthatitshallnotextendtoaself.governingdominion, ZIJ door de Wetgevende Macht van de betrokken bezitting daarin in 
unless declared by the Legislature of that dominion to be in force therein werking gesteld is, hetzij zonder wijzigingen of toevoegingen hetzij 
either without any modifications or additions, or with such modifications met Iliodanige wijzigingen en toevoegingen nitsluitend betreffende 
and additions relating exclusively to procedUl'C and remedies, or necessary rechtspleging en rechtsmiddelen of vereist zijnde om deze Wet met 
to adapt this Act to the circumstances of the dominion, as may be enacted de omstanqigheden van de bezittingen in overeenstemming te brengen, 
by such Legislatme. ala bedoelde Wetgevende Macht mocht vaststellen. 

(2) Wanneer de Sekretaris van Staat bij kennisgeving in de London 
(2) If the SeCretary of State certifies by notice published in the London Gazette verklaart, dat cen zelfregerende bezitting wetg!:ving aangenomen 

Gazette that any self.geverning dominion has passed legislation under heeit,. ~aaron~er werken, waarvan de a?teurs ten tlJd? van hu~ v.er
which words the authors whereof were at the date of the making of the vaardlgmg Bntse onderdanen waren, die elders dan m de bezlttmg 
works British subjects resident elsewhere than in the dominion. or (not ~evestigd waren ofjgeen. Bri~se ond!'l~anen zijnde) gevestigd wa~n 
being British subjects) were resident in the parts of His Majesty's do- ~ de del~n van ZIJn MaJestelts bezlttu:lgen, waartoe deze Wet zlCh 
minions to which this Act extends, enjoy within the dominion rights wtstrek~; m hoofdzaak dezelfde rechtsn m zodanige bezit~in:g genieten 
substant,ially identical with those conferred by this Act, then, whilst such als de bIJ deze ~et verlcende, da,:!. wordt de betro~en bezlttmg, zolang 
legislation continues in force, the dominion shall, for the purposes of the ~oeld~ wetgevmg van kI;?,cht bliJft, voor de d~l!!mden van de rechten 
rights conferred by this Act, be treated as if it were a dominion to which.b~J de~ Wet verleend, geliJ~esteld met een beZlttmg waartoe deze ~et 
this Act extends; and it shall be lawful for the Secretary of State to give i zlCh Ultstrekt. De Sekretans van St~t kan vorenvermeld? verklanng 
such a certificate as aforesaid, notwithstanding that the remedies forl ook dan doen, wan~eer de recht:sIlllddelen tot handhavmg van de 
enforcing the rights, or the restrictions on the importation of copies of rechten c;>f d~. beperkingen op de mvoer van exemplaren van werken 
works, manufactured in a foreign country, under the law of the dominion, very~rdlgd m ?en vreemd ~nd. volgens de wet van de betrokken 
differ from those under this Act. beZltting verschillen van de mgevolge deze Wet verleende of vast· 

gestelde. 

26. (1) The Legislature of any self.governing dominion may, at any: ~6. (l.~ De Wetgevende Macht van cen zelfregerende bezitting kan te Wetgevende 
time, repeal all or any of the enactments relating to copyright passed[emger tiJd alle of cen of meer van. de ~o.or het Parlement aangenomen Macht van 
by Parliament (including this Act) so far as they are operative within wetten op I:!'lt .auteursrecht (met lllslu;tI!lg) .van de!'6 W:~t herroep?n, zelfregerende 
that dominion: Provided that no such repeal shall prejudicially affectlVoorzover ZlJ bmnen de ~trokken ~Zlttmg m ~~rking ZlJn : Met d~en bezittingen. 
any legal rights existing at the time of the repeal, and that, on this Act, verstande dat g~n zodanlge herroepmg de ten tlJde van de herroepmg 
or1IDY part thereof being so repealed by the Legislature of a self .governing; b~taande wettehke rechten zal mogen verkorten en dat, zo daze Wet of 
dominion that dominion shall cease to be a dominion to which ihis Actlemg gedeelte daarvan door de Wetgevende Macht van een zelfregerende 
extends. ' lbezi~ting herroepen vordt, ~odan~ge bezitting zal ophouden een bezitting 

ite zlJn, waartoe deze Wet zlCh mtstrekt. 

(2) In any self-governing dominion to which this Act does not extend'i (2) In een zelfregerende bezitting waartoe dellie Wet zich uitstrekt 
the enactments repealed by this Act shall, so far as they are operative zullen de bij deze Wet herroepen Wetten, voorzover zij in de betrokken 
in that dominion, continue in force until repealed by the Legislature bezitting in werking zijn, van kracht blijven, totdat zij door de Wet-
e! that dominion. gevende Macht van die bezitting herroepen worden. 
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i3' Where His Majesty in-Council is satisfied that the law of a self- (3) Wanneer aan Zijn Majesteit-in-Rade blijkt-dat -de wetgeving van 
governing dominion to which this Act does not extend provides adequate sen zelfregerende bezitting, waartoe deze Wet zich uitstrekt, genoegzame 
protection within the dominion for the works (whether published or bescherming binnen de bezitting verleent ailll gepubliceerde of onge
unpublished) of authors who at the time of the making of the work publiceerde werken van auteurs, die ten tijde van de vervaardiging van 
were British subjects resident elsewhere than in that dominion. His het werk Britse onderdanen waren, gevestigd elders dan in de betrokken 
Majesty in Council may, for the purpose of giving reciprocal protection. bezitting, dan kan Zijn Majesteit-in-Rade, ten einde wederkerige be
direct that this Act, except such parts (if any) thereof as may be specified scherming te verlenen, bevelen dat deze Wet, met uibondering van 
in the Order, and subject to any conditions contained thert'in, FilialL zodanige gedeelten daarvan, als in de Order aangewezen mochten zijn en 
within the parts of His Majesty's dominions to which this Act extends, onder de daarin vermelde voorwaarden, binnen de delen van Zijn Majes
apply to works the authors whereof were, at the time of the making of teits bezittingen, waartoe deze Wet zich uitstrekt, toepasselik zal zijn op 
the work, resident within the first-mentioned dominion, and to works werken, waarvan de auteurs ten tijde van de vervaardiging van het werk, 
first published in that dominion; but, save as provided by such an gevestigd waren binnen de eerstvermelde bezitting en op werk, die het 
Order, works the authors whereof were resident in a dOlninion to which eerat in z~danige bezitting gepubliceerd zijn; maar, voorzover in zulk 
this Act does not extend shall not, whether they are British subjects een Order niet andel'S voorzien is, zullen werken, waarvan de auteurs, 
or not, be entitled to any protection under this Act except such protec, al dan niet Britse onderdanen zijnde, gevestigd waren in oon bezitting 
tion as is by this Act conferred on works first published within the waartoe deze Wet zich niet uitstrekt, geen bescherming onder deze Wet 
parts of His Majesty's dorninions to which this Act extends: genieten behalve zodanige bescherming als bij deze Wet verleend is aan 

werken, die het eerst gepubliceerd zijn in die delen van Zijn Majesteits 
bezittingen waarloe deze Wet zich uitstrekt : 

Pro~ded th~t. no such Order shall ~onfer an! rights within a 8,:,1£- Met dien verstande dat geen zodanige Order enig recht in een zelf
gove~mg dOmlI;lOn, ~ut the Governor m Counell of any self-IiS0,:ermng regerende bezitting zal mogen verlenen, zullende de Goeverneur-in-Rade 
dom~n~on to WhICh, thIS Act ~xten<:ls, m~y, by 0.r~er, confer wIthm t~at' van een zelfregerende bezitting waartoe deze Wet zich uitstrekt, bij 
doml_n~on the Irk? rIghts as !lIS MaJest~ m CounCIl IS, un,de~ the foregomg ' Order, binnen zodanige bezitting gelijke rechten mogon verlenen als Zijn 
prO\'1.slOns .of thiS sub.-s,:,ctlOn, authorIzed to confer wIthm other partsIMajesteit-in-Rade uit krachte van de voorgaande bepalingen van dit 
of HIS Majesty's domllllons. I·subartikel, bevoegd is in andere delen van Zijn Majesteit'l bezittingen te 

verlenen, 
For the purposes of this sub-section, the expression" a dominion to' ~o~r de toepassing van di~ Bu~artikel is onder de uitdrukking ." ~en 

which this Act extends" includes a dominion which is for the purposes:b?zlttmg waarto? deze Wet zlCh Ultstr~~t " mede begrepen een be~It~mg 
of this Act to be treated as if it were a dominion to which this Act dIe voor de doelemden van deze Wet gehJkgesteld wordt met een bezlttmg, 
extends. - .waartoe deze Wet zich uitstrekt. 

Power of 27. The Legislature of any British possession to which this Act extends1 ,27. peWetgllvende Mac~t van een Britse bez!tting waartoe ?-eze Wet Wetgevende 
Legislatures may modify or add to any of the provisions of this Act in its applicationizlc~ u!tqtre~t,. kan de bepalmgen van daze Wet m haar.~o.e~assmg op de Ma;eht van. 
of British to the possession, but, exccpt so far as such modifications and additions! bezI~tmg wIJzlgen of aa~ Yll:llen, zullende echter deze wIJzIgmgen ?f aan- ~rItse bezIt
posBOssions relate to procedure and remedies, they shall apply only to works the,vulbnge!1' voorzover ZIJ lliet op de p:oced~re en op reehtsIDlddelen tmgen kun. 
to pass sup- authors whereof were, at the time of, the making of the work, resident' betrekkmg h~?ben, slechts van to?~asSlllg zlJn op werken w~arvan de nen aanvul· 
plemental in the possession and to works first published in the possession. auteurs ten tlJde van de vervaardlglllg van het werk, gevestIgd waren lende wetten 
legislation.' in de bezitting en op werken die het oorst in de bezitting gepublieeerd invoeren, 

waren, 

Application 
to protco
toratea. 

28_ His Majesty may, by Order in Council, extend this Act to any 28. Zijn Majeste~~ kun, bij Order-in-Rade deze Wet uitstrekken tot Toepa!lSing 
territories under his protection and to Cyprus, and, on the making oremg geb~ed onder ZIJn I;'rotektoraat alsmede tot C:Y;PrHS, zulle~de met de op protekto
any such Order, this Act shall, subject to the provisions of the Order. vasts~llmg van zodamge Order deze ,,~~t, met lllachtn,:,mmg van de raten. 
have effect as if the territories to which it applies or Cyprus were part bepahngen van de .Ord~r, van kracht ZlJ~ alsof de gebI?,den, ,;aar?p 
of His Majesty's dominions to which this Act extends. dezelve van toepassmg IS of Cyprus deel U1tmaken van ZIJn MaJestelts 

bezittingen waartoe deze Wet zich uitstrekt. 

PART II. AFDELINQ II. 

INTERNATIONAL COPYRIGH'l'_ INTERNATfONAAL AUTEURSRECHT. 

Power to ex- 29. (1) His Majes~y may, by Order in Council, d~rect ,that this Act 29: (1) Zijn Majesteit kun, bij Order-in-Rade bevelen dat deze Wet B~voegd
ten~ Act to (except such parts, If any, thereof as may be speCIfied m the Order) (met uitzondering eventueel van zodanige godeelten als in de Order held Wet toe 
for81gn ahall apply--- opgegeven mochten zijn) van toepassing zal zijn : te passen op 
works. ( ) k d' h t t bl' d rd . d t t huitenlandse (a) to works first published in a foreign country to which the Order a op weI' en Ie e oors gepu ICeer we en m oon vroom e 8 aa k 

relates, in like manner as if they were first published within waarop de Order betrekking heeft, op gelijke wijze alsof zij het wer en. 
the parts of His Majesty's dominions to which this Act extends; eerst gepubliceerd waren binnen van Zijn Majesteits bezittingen 

waartoe deze Wet zich uitstrekt ; 
(b) to literary, dra:matic, musical, and artistic works, or any class 

thereof, the authors whereof were at the time of the making 
of the work subjects or citizens of a foreign country to which 
the Order relates, in like manner as if the authors were British 
subjects; 

(b) op letterkundige, dramatiese, muzikale en artistieke werken, of 
een klasse daarvan, de autours waarvan ten tijde van de vel'
vaardiging van het werk onderdanen of ingezetenen waren van 
een vreemd land waarop de Order betrekking heeft, op gelijke 
wijze alsof de auteurs Britse onderdanen waren; 

(e) ten aanzien van vestiging in een vreemd land waarop de order 
(e) in respect of residence in a foreign country to which the Order betrekking heeft, op gelijke wijze aloof zodanige vestiging 

relates, in like manner as if such residence were residence vestiging was in de delen van Zijn Majesteits bezittingen waartoe 
in the parts of His Majesty's dominions to which this Act deze Wet zich uitstrekt; 
extends; zullende alsdan, met inachtneming van de voorzieningen van deze 

and thcreupon, subject t<> the provisions of this Part of this Act and of Afdeling val?- dez~, Wet en van de Order, deze Wet dienovereenkomstig 
the Order, this Act shall apply accordingly: van toe~asslllg zlJn : 

Previded that-- Met dIen verstando---

(i) before making an Order in Council under this section in respect 
of any foreign country (other than a country with which His 
Majesty has entered into a convention relating to copyright), 
His Mnjesty shall be satisfied that that foreign country has 
made, or has undertaken to make, such provisions, if any. 
as it appears to His M.ajesty expedient to require for the pro
tection of works entitled to copyright under the provisions of 
Part I. of this Act; • 

(ii) the Order in Council may provide that the term of copyright 
within such parts of His Majesty's dominions as aforesaid 
shall not exceed that conferred by the law of the country to 
which the Order relates; 

(iii) the provisions of this Act as to the delivery of copies of books 
shall not apply to works first published in such country, except 
so far as is provided by the Order; 

(iv) the Order in Council may provide that the enjoyment of the 
rights conferred by this Act shall be subject to the accomplish· 
ment of such conditions and formalities (if any) as may be 
prescribed by the Order 

(i) dat Zijn Majesteit, alvorens eon Order-in-Rade ingevolge dit 
artikel ten aanzien van oen vreemd land uit te vaardigen (niet 
zijnde oon land waarmede ZijnMajesteit een verdrag betreffende 
auteursrecht gesloten heeft), de overtuiging verhegen hebbe 
dat het betrokken vreemd land zodanige voorzieningen getroffen 
of toegezegd heeft, alB Zijn Majesteit wenselik acht voor de 
bescherming van werken, die ingevolge de bepalingen van 
Afdeling I. van deze 'Vet auteursrechtelike bescherming 
genieten; 

(ii) dat de Order-in-Rade bepalen kan dat de duur van het auteurs
reeht binnen vorenbedoelde delen van Zijn Majesteits bezit
tingen niet de duur overschrijde, die vastgesteld is volgens de 
'Vet van het land waarop de Order betrekking heeft ; 

(iii) dat de bepalingen van deze Wet betreffende de levering vq,n 
exemplaren van boeken niet van toepassing zij op werken, die 
het eerst in zodanig land gepubliceerd zijn, behalve voorzover 
bij de Order voorziening gemaakt is ; 

(iv) dat de Order in-Rude bepalen kan dat het genot van de rechtell 
bij deze Wet verleend, afhankelik zij van de vervulling vall 
zodanige eventuiile voorwaarden en forrnaliteiten alii de Order 
moeht voorsehrijven ; 
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(v) in applying the provision of this Act as to ownership of copy· (v) dat de Order·in·Rade, in het toepassen van de Yoorziening VIm 
right, the Order in Council may make such modifications as deze Wet betreffende de eigendom van auteursrecht, zulke 
appear . necessary having regard to the law of the foreign wijzigingen kan treffen als met het oog op de Wet van het 
country; 'vreemde land nodig mochten blijken; 

(vi) in applying the provisions of t,his Act as to existing works, the (vi) dat de Order-in-Rade, in het toepassen van de voorzieningen van 
Order in Council may make such modifications as appear deze Wet op bestaande werken, zulke wijzigingen kan treffen 
necessary, and may provide th 'in those visions ale nodig mochten blijken en bepalen kan dat bedoelde voor-
as so applied shall be constru of pre, zieningen, alzo toegepast, geen recht zal doen herleven om de 
venting the production or importation of any in produktie of de invoer te beletten van cen vert\l.ling in enig geval 
any case where the right has ceased by virtue of section jive waar het recht verv\l.llen is uit kroohte van artikel vijj van de 
of the International Oopyright Act, 1886. International Oopyright Act. 1886. 49 and 50 

, . .. (2) Een Order-in-Rade onder dit artikel kan zioh uitstrekken tot Vict.hoofdst. 
(2) An Order-m-Counoll under thIS sectlOn may extend to all the al de onderscheidene landen daarin opgenoemd of aangewezen. 33 

ileveral countries named or described therein. '" . 
, . " . . . 30. (~) Een Qrder-I,n-~ade onder.?-ezo ~fde~ng van doze Wet IS v:an Toepassing 

Applioation 30. (1) An Order-m-Counml under thIS Part of thls Act shall apply tocpassmg op aIle bezlttingen van ZIJn Malestelt, waartoe deze Wet zloh van Afd. II. 
of Part II. to to all His Majesty's dominions to which this Aot extends exoept self· uitstrekt behalve zelfregerend' andere in de Order op Britse be-
British governing dominions and any other possession specified in the Order opgenoemde bezitting ten Majesteit wenselik zittingen. 
possessions. ,with respect to which it appears to His Majesty expedient that the oordeelt dat de Order niet van tocpassing zal zijn. 

Order should not apply. (2) De Goeverneur-in-Rade van een zelfregerende bezitting waartoe 

Abrogation 
ofoommon 
law rights. 

: (2) The Governor-in-Council of any self-governing dominion to deze We~ zich ~itstrekt k;~n, tel!- aal!-zi!ln van z~danige bezitting, gelijke 
which this Act extends may, as respects that dominion, make the like orders mtvaardlgen ala ~'Jn MaJes~lt-m-Rad~? mge!"olSE! deze ~f?-eling 
orders as under this Part of this Act His Majesty-in-Council is authorized v~n d~ze Wet, bevoegd IS ~n .aanzle~ van ZlJn !'daJestelts bezlttmgen, 
to make with respect to His Majesty's dominions other than self -governing n.mt, zlJnde zelfregerer;de beZlttmgen, Ult t?, ~~rdlgen" zullende de voo;
dominions, and the provisions of this Part of this Act shall, with the .zmnmgen va.n de~~ "et, met de nodlge wIJzIgmgen, dienovereenkomstIg 

d'fi t' I rd' I van toepassmg ZlJn. 
necessary mo. I ca lOnS, app ~ acc~ Ing y. , (3) Wanncer Zijn Majesteit het wenselik oordeelt enig deel van zijn 

(3) Where It appears to HIS Majesty expedIent to except from the bezittingen, niet zijnde een zelfregerende bezitting, van de voorzieningen 
provisi?ns of a.n~ or~er any part of his dom,inions. not being a self van enige order uit te zonderen, is Zijn Majcsteit bevoegd bij dozelfde of 
governmg dommlOn! It shal~ be lawful for HIS Majesty by th~ same een andere Order-in.Rade te verklaren dat zodanige order en deze 
or al!-y other Order-in-CouncIl to declare that such order and th,S Part Afdeling van deze Wet niet op bedoeld deel toepasselik zullen zijn, 
of thU!! A~t shall not, and the sa~e shall not" apply to such, part, ex~ept behalve voorzover zulks nodig is ter voorkoming van schending van 
eo far as IS neMssary for preventmg any preJudICe to any rIghts acqmred rechten verkregen v66r de datum van zodanige order. 
previously to the date of such Order. 

PART III. 
AFDELING III. 

~UPPLEMENTAL PROVISIONS., 'Ap.NvULLl!lNDE BEPALINGEN. 

:n N sh 11 be t'tled to ' ht "1' ht . 31. Niemand is tot auteursrecht of een ander dergelijk recht in een, Mschaffing 
i'te 0 pe7n :. el!- ~ ~.oWI'lg .•• or ~lh:lmIp af,rrl:ed m hetzij gepubliceerd of ongepubliceerd, letterklmdig, dramaties, muzikaal gemeen-

any bll'shraedry, tram. a.IC'tmhusIC d' or ard!s c w°rdr-. w e'thrtheu lOS 's'onsor of artistiek werk, anders gerechtigd dan onder en overeenkomstig de rechtelike 
unpu I ,0 lerwIse an un er an In ooco Bnce WI pr VI I h 'fte d ,,- t f d ld d tsb li 
of this Act, or of any other statutory enactment for the time being in voorsc n n van eze 'e 0 :van ~en a~ ere.ge en e we ?pa ng, rechten. 
force, but nothing in this section shall be construed as abrogating any zullende ech~r het bepaalde III dlt artlkel met verkorten emg recht 
right or jurisdiction to restrain a breach of trust or confidence. of bevoegd~~Id o~ tro~~- of vertrouwensbreu~ te bel~tten. 

. . 32. (1) Ziln MaJcsteIt-m-Rade kan Orders mtvaardlgen tot verande- Voorschrif. 
ProVISIons ~ 82. (1) His Majesty in Council may make Orders for altering, revoking, ring, herroeping of wijziging van 'Orders-in·Rade uitgevaardigd onder ten betref
to Orders In or varying any Order-in-Council made under this Act, or under any deze Wet of van wetsbepalingen herroepen bij deze Wet. Geen Order fende 
Council. enactments repealed by this Act, but any Order made under this section onder dit artikel uitgevaardigd, zal enig recht of belang mogen verkorten, Orders-in

shall not affect prejudicially any rights or interests acquired or accrued hetwelk op de datum van inwerkingtreding van de Qrder reeds ver- Rade 
at the date when the Order comes into operation, and shall provide for kregen of aan"'ekomen is, zullende in de betrokken order voorziening . 
the protection of sJ].ch rights and interests. worden gemaakt voor de bescherming van zodanige rechten en belangen. 

(2) Every Order-in-Council made under this Act shall be published (2) Elke 0r?-er-in-Rade onder deze Wet gem~t wordt in de ~ 
in the London Gazette and shall be laid before both Houses of Parliament Gazette gepubhceerd, zullende dezelve zodra mogehk na haar afkondlgmg 
as soon as may be after it is made and shall have effect as if enacted voor beide Huizen van 't Parlement worden gelegd en van Kracht zijn 
in this Act. " alsof zij in deze Wet opgenomen was. 

. . , , . . . . 33_ Het bepaalde in deze Wet ontncemt aan de universiteiten en Uitzonde. 
SaYIng .of 33. Nothm~ m tJ:llS Act shall, deprIve any of the umverli?tIes and kolleges genoomd in de Oopyri.lht Allt, 1175. geen auteursrecht rin van 
umverslty colleges mentIoned m the Oopynght Act, 1775, of any copynght they door'dezelve reeds onder evenvermelde Wet bezeten De rechtsmiddelen ~ .. 
copyright. already possess under that Act, but the remedies and penalties for echter verlcend voor en de straffen gesteld op . inbreuk op zodanig UOlversItelts 
15 Goo. 3, c. infringement of any such copyright shall be under this Act and not auteursrecht, zullen zijn die verleend en gesteld in deze en niet in voor- ~~~~ht 
53 under that Act. noemde Wet. hoofdst. 5:t 
Saving of ?4. There shall continue. to be ~harged on, and paid out of, th? Con-. ~4. Het Gekonsolidoord ~onds ,;an 't. Verenig~ ~oni~krijk blijft ook Behoud van 
compensa- sohdated F~nd of the Umted. Kmgdom such annu~ compensatlOn ~ In t.vervolg bela~t me~ de Ultbetah_ng va~ zodan~ge Jaarhkse sehadetoo~- sohadeloos. 
tion to cer· was immedIately before the commencement of thIS Act payable m stellmg als onmIddelhk v66r de mwerkmgtredmg van deze \Vet Ult stellin van 
tain libraries pursuance of any Act as compensation to a library for the loss of the krachte van enige Wet aan een bibliotheek betaalbaar was als schadeloos- zekere

g 

Interpreta. 
tion. 

right to receive gratuitous copies of books: stelling voor het verlies van het recht op ontvangst van kosteloze bibliotheken 
Provided that this compensation shall not be paid to a library in any exempla~en van boeken : " . 

year, unless the Treasury are satisfied that the compensation for the. Me~ d!en v?rstande dat dez.e schadeloosst,~lllllg aa.n cen bI1~hoth~ek 
previous year has been applied in the purchase of books for the use of m emg Jaar met zal,worden Ultbeta~d,. tenzlJ aan ~e Thesaune bliJkt 
and to be reserved in the library. dat de schadeloosstelll~g over het vOI'l~e JlI:ar bes~e~ IS voor de aankoop 

p van boeken ten gebrUlke en ter bewarmg III de bIbhotheek. 

35. (I) In this Act, unless the context otherwise requires,- 35. (1) In deze Wet wordt, tenzij het verband een andere zin vereist,- Woordbe. 

"Literary work" includes maps, charts, plans, tables, and com· onder" letterklllldig werk" begrepen land- en andere kaarten, palingen. 
pilations ; plannen, tabellen en kompilaties ; 

"Dramatic work" includes any piece for recitation, choreograp'hic onder" dramaties werk" begrepen ieder voordrachtstuk, chorco-
work or entertainment in dumb show, the scenic arrangement granes werk of mimiese voorstelling, waarvan de tooneel· 
or acting form of which is fixed in writing or otherwise, and schikking of opvoeringswijze schriftelik of op anderszins 
any cinematograph production where the arrangement or aangegeven is, alsmede iedere kinematografiese voorstelling 
acting form or the combination of incidents represented give wanneer de toncelschikkingen of de opvoeringswijze of de ver· 
the work an original character; binding van vertoonde voorvallen aan het werk een oorspron· 

" Artistic work" includes works of painting, drawing, sculpture and kelik karakter geven ; , 
artistic craftsmanship, and architectural works of art and onder" artistiek werk" begrepen schildera-, teken-, bceldhouw- en 
engravings and photographs; kunsthandwerken, alsmede bouwkundige kunstwerken, gravures 

en fotos; 
" \Vork of sculpture " includes casts and models; 
"Architectural work of art" means any building or structure 

having an artistic character or design, in respect of such 
character or design, or any model for such building or structure, 
provided that the proteotion afforded by this Act shall be 
eonflned to the art18tic character and design, and shall not 
extend to processes or methods of construotion : 

onder "beeldhouwwerken" begrepen afgietsels en modellen; 
onder" bouwkundig kllllstwerk" verstaan ieder gebouw of bouw. 

werk van cen kunfltige aard of trant, ten opzi({hte van: die aard 
of trant, of een model voor zulk cen gebouw of bouwwerk: 
Met dien verstande dat de bescherming door deze Wet verleend, 
zich beperkt tot de kUDstige aard en trant en zich niet uitstrekt 
tot de wijze en methode van konstruktie ; 
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"Engravings" include etchings, lithographs, wood-cuts, prints, and I 
other similar worke, not being photographs; 

.. Photograph" includes photo-lithograph and any work produced 
by any process analogous to photography; 

" Cinematograph" includes any work produced by any process 
analogous to cinematography; 

.. Collective work" means-

(a) an encyclop!edia, dictionary, year-book, or similar work; 
(b) a newspaper, review, magazine, or similar periodical; and 
(e) any work written in distinct parts by different authors, or 

in which works or parts of works of different authors are 
incorporated ; 

" Infringing," when applied to a copy of a work in which copyright 
subsists, means any copy, including any colourable imitation, 
made, or imported in contravention of the provisions of this 
Act; . 

.. Performance" means any acoustic representation of a work and 
any visual representation of any dramatic action in a work, 
including such a representation made by means of any me
chanical instrument; 

.. Delivery," in relation to a lecture, includes delivery by means of 
any mechanical instrument; 

.. Plate" includes any stereotype or other plate, stone, block, 
mould, matrix, transfbr, or negative used or intended to be 
used for printing or reproducing copies of any work, and any 
matrix or other appliance by which records, perforated rolls 
or other contrivances for the acoustic representation of the 
work are or are intended to be made ; 

.. Lecture" includes address, speech, and sermon; 
" Self .governing dominion " means the Dominion of Canada, the 

Commonwealth of Australia, the Dominion of New Zealand, 
the Union of South Africa, and Newfoundland. 

onder, "gravures" begrepen, etsen, steendrukken, houtsneden, 
afdrokken en andere soortgelijke werken niet zijnde fotos; 

onder" foto " begrepen foto-lithografie en ieder werk voortgebracht 
door een met fotografie overeenkomende werkwijze ; 

onder "kinematografie" begrepen ieder werk voortgebracht door 
een met kinematografie overeenkomende werkwijze : 

onder "verzamelwerk" verstaan 
(a) een encyklopedie, woordeboek. jaarboek of soortgelijk 

werk; 
(b) oon koerant, revue, magazijn of soortgelijk tijdschrift; en 
(e) ieder werk in afzonderlike delen geschreven door verschil

lende schrijvers, of waarin werken of gedeelten van werken 
van verschillende schrijvers opgenomen zijn ; 

onder "inbreuk maken" of "schenden," in toepassing op een 
kopie van een werk waa.rop een auteursrecht bestaat, verstaan 
kopien, daaronder begrepen schijnba.re. namaaksela, in strijd 
met deze Wet vervaardigd of ingevoerd; 

onder "op- of uitvoering" verstaan een akoustiese voorstelling 
van een werk, alamede elke door het oog waarneembare voor
stelling van een dramatiese handeling in een werk, met inbegrip 
van zulk een voorstelling vertoond door middel van een toestel ;. 

onder "voordracht," in toepassing op een voorlezing begrepen 
een voordracht door middel van oon toestel ; 

onder "plaat" begrepen een stereotiepe of andere plaat, steen, 
blok, gietvorm, matrijs, overdruk of negatief, gebruikt of 
bestemd om kopian van een werk te drukken of te reproduceren, 
alamede oon matrijs of ander toestel, welke voor de vervaardiging 
van platen, geperforeerde rollen en andere inrichtingen voor de 
akoustiese voorstelling van het werk gebruikt of bestemd is: 

onder" voorlezing" begrepen een toespraak, redevoering en preek; 
onder" zelfregerende bezitting" verstaan het Gebied van Kanada, 

het Gemenebest van Australia, het Gebied van Nieuw-Zeeland, 
de Unie van Zuid-Afrika en Newfoundland. 

(2) For the ~urposes of this Act (other than those relating to infringe- (2) Voor de doeleinden van deze Wet (niet betreffende schending 
ments o~ copYTl;ght), a work shall not be deemed to be publisho?- or pe!. van auteursrecht), wordt een werk niet geacht gepublic:eerd .of in het 
form.ed .10 pu~bc, and a lecture. shall t;lot be d~emed ~ be d~bve;ed 10 openbaar op of u erd te zijn en wordt ee~ voorlezl~g met ~eac~t 
pubbc, If published, performed In public, or delivered In pubbc, Wlthout in het openbaar en te zijn, zonder de UltdrukkeJike of StilzWIJ-
the co~sent or acquiescence of the author, his executors, administrators e toestemming van de auteur, zijn eksekuteurs, administrateurs of 
or assigns. rechtverkrijgenden. 

(3~ For th.e ~urposes of this A~t, a ~ork shall h.e .deemed to.be ~t (3) Voor de doeleinden van daze Wet wordt een werk geacht het eerst 
published wlthm ~he P~ of HIS. Majesty's dot:n:l:Ulons ~ which this gepubliceerd te zijn binnen de delen van Zijn Majesteits bezitting~~, 
;,\ct extends, notwlthstandmg that ~t h~ h.een published Sim~tan~ouslr waartoe deze Wet zich uitstrekt, niettegenstaande dat het terzelfdertlJd 
m so?l.e other place, ~nl?BS the publication In s~ch pax:ts of His MaJes!y selders gepubliceerd is, tenzij de publikatie in de ~:,enbedo~lde· .delen v~n 
dommlOns as afo~d IS colourable onl.r and IS not mtended to satisfy Zijn Majesteits bezittingen slechts voor de schlJn geschled IS en met 
the reasonable reqUirements of the pubbc, and a work shall be deemed bedoeld is aan de redelike eisen van het publiek te voldoen, zullende 
to ~ p~b~ed simultaneously in two place~ if. the. time between the een werk geacht worden terzelfdertijd in. tw~ plaatsen gepubliceord 
publicatIOn m one such place and the publicatIOn. 10 the other place te zijn, wanneer het tijdvak tussen de publikatie 10 de ene plaats en de 
d.0es no~ exceed fourteen days, or such. longer period as may, for the publikatie in de andere plaats niet te boven gaat veertien da.gen of zo
time beIng, be fixed by Order·in-Councd. danige langere tijd als bij Order-in-Rade van tijd tot tijd vastgesteld 

mocht worden. 

(4) Where, in the case of an unpublished work, the making of a work (4) Heeft de vervaardiging van cen onuitgegeven werk zich over een 
has extended over a considerable period, the conditions of this Act aanzienlik tijdperk uitgestrekt, dan worden de voorwaarden van deze 
conferring copyright shall be deemed to have been complied with, if Wet, waaronder een auteursrecht verleend wordt, geacht vervuld te 
the author was, during any substantial part of that period, a British zijn, indien de auteur gedurende een aanmerkelik gedeelte van dat 
subject or a resident within the parts of His Majesty's dominions to tijdperk Brits onderdaan of gevestigd WIIB binnen die delen van Zijn 
which this Act extends. . . Majesteits bezittingen waartoe daze Wet zich uitstrekt. 

(5) For the purposes of the provisions of this Act as to residence, (5) Voor de doeleinden van de bepalingen van deze Wet omtrent 
an author of a work shall be deemed to be a resident in the parts of woonplaats, wordt eon auteur van een werk geacht gevestigd te zijn in 
His Majesty's dominions to which this Act extends if he is domiciled een deel van Zijn Majesteits bezittingen, waartoe deze Wet zich uit· 
within ~ny such part. strekt, indien hij in zulk een deel gedomicilieerd is. 

36. Subject to the provisions of this Act, the enactments mentioned 36. Behoudens de bepalingen van daze Wet worden de wetten opge- Herroeping. 
in the Second Schedule to this Act are hereby repealed to the extent noemd in de Tweede BijIage tot deze Wet bij deze herroepen in de 
specified in the third column of that schedule: omvang aangewezen in de derde kolom van bedoelde Bijlage : 

Provided that this repeal shall riot take effect in any part of His Met dien verstande dat deze herroeping niet vankracht zal zijn in 
Majesty's dominions until this Act comes into operation in that part. enig deel van Zijn Majesteits bezittingen, voordat deze Wet in .het be· 

trokken deel in werking treedt. 

37. (1) This Act may be cited as the Oopyright Aet, 1911. 

(2) This Act shall come into operation-
(a) in the United Kingdom, on tp.e first day of July Nineteen 

hundred and twelve, or such earlier date as may be fixed by 
Order.in-Council; . 

(b) in a self-governing dominion to which this. Act extends, at such 
date as may be fixed by the Legislature of that dominion; 

(e) in the Channel Islands, at such date lIB may be fixed by the 
States of those islands respectively; 

(d) in any other British possession to which this Act extends, on 
the proclamation thereof within the possession by the Govetf 
nor. 

37. (1) Daze Wet kan worden aangehaald ala de Wet op het Auteur8- Korte titel 
recht, 1911. en datum 

2) Z·· reedt" kin van inwer-( IJ t . 10 wer g,-. . .. kingtreding. 
(a) in 't Verenigd Koninkrijk. op de eerate dag van Julie 1912 of . 

op zodanige vroegere datum als bij Order-in·Rade bepaald 
mocht worden; 

(b) in een zeJfregerende bezitting, waartoe deze Wet zieh uitstrekt, 
op zodanige datum als door de Wetgevende Macht van de 
betrokken bezi tting ,bepaald mocht worden; 

(e) in. de Kanaal Eilanden, op zodanige datum ala door de Staten 
van daze eilanden respektievelik bepaa.1d mocht worden; 

(d) in alle ande~ Britse bezittingen waartoe deze Wet zich uit· 
strekt, zodra dezelve in de betrokken bezitting door de 
Goevemeur .afgekondigd is. 
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SOBEDULES, BUUQElf. 

EEB8'1'JII BIILAQiI: 
Fms-r SCHEDULE. Bestaamk Rec1Wm. 

Existing Rights. 
Bestaand Recht. Pla.a.tsvervangend Recht. 

Existing Right. Substituted Right. (a) In lei geml tHIn andere dan Dramatiese en Muzikak Werken. 

(a) In the case oj Works other than Dramatic and MU8ical Works. Auteurarecht. Auteursrecht zoaJsomschrevenlin 

I 
deze Wet.· 

Copyright • • . • • • Copyright as defined by this Act. '" ____ ...... ~_. _____ ..... _..J.. __ ~ ....... __ ~~ _____ ~_. 

(b) In hel getHJ1. oon Dramatiese en Muzikak Werken. 
(b) In the case oj Musical and Dramatic Works. Zowel auteursrecht als recht van Auteursrecht zoaJs omschreven in 

Both copyright and performing I Copyright as defined by this Act.. op- en uitvoering. deze Wet.· 

right A te ht d h . t h t ht Auteursrecht zoals omschreven in Co 'ht b t t rf ' . Co . ht d fined b th' A t u ursrec • 00 me e rec pyng, u no pe onmng' pyng as e y IS c, f 't . deze Wet, behalve het alleen-
right except the sole right to perform van op- 0 Ul voenng. recht om het werk of een a.a.n-

the work or any substantial part merkelik dee! crvan in het 
thereof in pllblic. openboor uit te voeren. 

Performing right, but not COpy- The sole right to perform the work I 
right in public, but none of the other Het recht am op. of uitvoering Het alleenrecht om het werk in het 

rights comprised in copyright as doch niet Auteursrccht. openbaa.r· op· of nit te voeren, 
defined by this Act. doch geen van de andere rech. 

ten begrepen in het Auteurs
recht, zoals omschreven in daze 
Wet. For the purpoees of this Schedule the following expressions, where 

used in the first column thereof, have the following meanings :- _____________ ....:. _______ -:-_~_:~--

.. Copyri~t," in .the case of a work which according to ,the law in Voor de doeleinden vandeze Bijla.ge hebben de volgende ni~rukkingen, 
force lIDmedlately before the commencement of thIS Act ,has in de eerate kolom doorvan gebezigd, de volgende betekems-
not ~n published befo~ t~at <;late and stat?tory copyrIght .. Auteursrecht " omvat in het geval van een :verk, dat volgens de 
when;m depends on p?blicatJ~n, ,mcludes the ngh~ at c?mmon wet geldende omniddellik v66r het in werking traden van deze 
law (If any) to restram publicatIOn or other dealing WIth the Wet niet v06r die datum gepubliceerd was en waa.rvan het 
work; wet~lik auteursrecht afhankelik is van publikatie, ds gameen-

.. Performing right," in the case of a work which has not been rechtelike bevoegdheid (zo die besta.a.t) om: de publikatie daarvan 
performed in ~ublic before the co~encement of thi~ Act, of andere beschikking daarover te beletten ; 
mcludcs the nght a~ co~on law (If any) to restrwn the •• het recht van op- of nitvoering" oUlvat, in het geval van een 
performance thereof m public. -yerk da.t v06r het in werking traden van deze Wet niet in het 

• ~n the. case of !ID essay, m:ticle, or portion. fo~ng part of and ~t ()penbaar op of uitgevoerd is. de gemeenrechtelike bevoegdheid 
published m a reVIew, magazme or other penodloal or work of a like (zo die besta.a.t) om de openbare op- of uitvoering da.a.rvan te 
nature, the right sheJl be subject to any right of publishing the essay, beletten 
article, or portion in a sePa:rate form to whi~h t~e author is entitled • In het gev~1 van een verhandeling, a.rtikel of stuk deel uitmakende 
at the commencement of. this Act, or wo?ld, l~ thIS Act had not ~n van en het eerat gepubliceerd in een revue, magazijn of and~r tijdsohrift 
passed, have become entitled under sectIon e1f}lileen of the Copyrlght of werk van gelijke Mrd, is het recht onderworpen aan eru~ recht van 
Act, 1842. publika.tie in afzonderlike vorm van de verhandeling, het artlkel of stuk, 

waa.rtoe de auteur bij het in werking treden van daze Wet gerechtigd is 
of, indien deze Wet niet ingevoerd was, onder attikel aclttien van de 
Copyright Act, 1842 gerechtigd zou zijn. 

SeSSIOn 

8 Geo. 2. o. 13 

7 Goo. 3. c.' 38 

15 Geo, 3, c. 53 
17 Geo. 3. c. 57 

54 Goo. 3. c. 56 

3 & 4 Will. 4. 
c.15 

5 & 6 Will 4. 
c. 65 

6 & 7 Will. 4. 
c.59 

6 &; 7 Will. 4. 
c.110 

SECOND SCHEDULE 

Enactments Repealed. 

Short Title. Extent of Repeal. 

The Engraving Copyright The whole Aot. 
Act, 1734 

The Engraving Copyright The whole Act. 
Act, 1767 

The Copyright Aot, 1775 •. The whole Act. 
The Print.'! CopYIight Act, The whole Act. 

1777 
The Soulpture Copyright The whole Act. 

Act, 1814 
The Dramatic Copyright The whole Act. 

Act, 1833 
The Lectures Copyright Act, The whole Act. 

1835 
The Prints and Engravings The whole Act. 

Copyright (Ireland) Act, 
1836 

The Copyright Act, 1836 •• The whole Act. 

TwKBDB BUUOE. 
Herroepm W t!lten. 

Zitting I 
Hoo~tuk. Korte Titel.~_ I Omvang van Herroeping. 

8Geo. 2. h. 13 i Auteursrecht op Gravures, De gehele Wet. 
Wet 1734. 

7 Goo. 3. h. 38 Auteursrecht op Gravures, De gehElle Wet. 
Wet 1767 

15 GOO. 3. h.53 Auteursrecht, Wet 1775 .. De gehele Wet. 
17 Goo. 3. h.57 Auteursrecht op Prenten, De gehele Wet. 

Wet 1777 
54 Geo. 3. h.56 Auteursrecht op Beeldhouw- De gehele Wet. 

werken; Wet 1814 
3 & 4 Wilh. 4. Dramatics Auteurarech t, Wet De gehele Wet. 

h. 15 1833 
{) & 6 Wilh. 4. A\lteursrecht op Voorlezin- De gehele Wet. 

h. 65 gen, Wet 1835 
6 & 7 Wilh. 4. Auteursrecht op Prenten en De gehele Wet. 

h. 59 Gravures (Ierla.nd). Wet 

6 & 7 Wilh. 4. 
h.nO 

1836 . 
Auteursreoht, Wet 1836 .• De gehele Wet. 

Auteursrecht, Wet 1842 •• De gehele Wet. 
5 & 6 Vict. c 45 The Copyright Aot, 1842 .. 
7& 8 Vict. c.12 The International Copyright 

Act, 1844 

The whole Act. 
The whole Act. 

5 & 6 Vict. 
h.45 

7 & 8 Viot. 
h.12 

Internationaal Auteursrecht, 
Wet 1844 

De gehele Wet. 

De gehele Wet. 

De gehele Wet. 

10 & n Vict. 
c 95 

15& 16 Vict. 
c; 12 

25 & 26 Vict. 
c.68 

The Colonial Copyright Act, 
1847 

The International Copyright 
Act, 1852 

The Fine Arts Copyright Act, 
1862 

The whole Act. 

The whole Act. 

10 & 11 Vict. 
h. 95 

15 & 16 Vict. 
h.12 

Sections one to sia;. In sec- 25 & 26 Vict. 
tion eight the words .. and h. 68 
pursuant to any Act for 
the protection of copy' 
right engravings," and 
.. and in any such Aot as 
aforesaid." Sections nine 
to twdw. 

Koloniaal Auteursrecht, Wet 
1847 

Interna.tionaalAuteursrecht, 
1852 

Auteursrecht Schone Kuns 
ten, Wet 1862 

Artikels un tot Z6IJ. In 
artikel ache de woorden 
.. en ingevolge enige Wet 
tot bescherming van 
auteursrechtelike gra.-
vures" en " in enige 
zodanige Wet voormeld. " 
Artikels negen tot tufJalJ. 
De 2eheleWet. 

Ivii .. 
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and 

38 & 39 
c.12 

39 & 4-0 
e. 36 

45 & 4-6 Viet. 
e. 4-0 

4-9 & 50 Viet. 
e.33 

51 & 52 Viet. 
c.17 

52 & 53 Vict. 
c 4-2 

Short Tit1~. Extent of Repeal. 

International Copyright The whole Act. 
1875 

& 39 Viet. 
h.12 

Consolidation 
1876 

The Copyright (Musical Com
positions) Act, 1882 

The International Copyright 
Act, 1886 

The Copyright (Musical Com
positions) Act, 1888 

The Revenue Act, 1889 

Section jorty-two, from 39 & 40 Vict. 
H Books wherein ,,, to h. 36 
"such copyright will ex-
pire!' Sectionsjortyjour, 
Jorey·jive and one hun-
dred and fifty-two. 

The whole Act. 

The whole AcL., 

The whole Act. 

45 & 4-6 Vict. 
h.40 

4-9 & 50 Viet. 
h.33 

51 & 52 Vict. 
"3ection one, from .. HOOKS h. 17 

first published" to "as 52 & 53 Vict. 
provided in that section." h. 4-2 

6 Edw. 7. c. 36 The Musical Copyright Act, 
1906 

In section three the words 
"and which has been 
registered in accordance 6 Edw. 7. h. 36 
with the provisions of the 
Copyright Act, 1842, or 
of the International Copy-
right Act, 1844, which 
registration may be ef. 
fected notwithstanding 
anything in the Inter· 
national Copyright Act, 
1886." 

Fourth Schedule. 
EXISTING RIGHTS IN WORKS TJlE SUBJECT OF COPYRIGHT UNDER 

CHAPTER IV. 

Korte Titel. Omvang van Herroeplng. 

Internationaal Auteursrecht, De gehele Wet. 
Wet 1875 

Doeane Konsolidatie Wet, 
1876 

Auteursrecht (Muziekstuk
ken) Wet, 1882 

Internationaal Auteursrech t, 
Wet 1886 

Auteursreeht (Muziekstuk. 
ken) Wet, 1888 

InkoIDsten, Wet 1889 

Muziek Auteursrecht, Wet 
1906 

Artikel ewee en veertig vanaf 
"Booken waarin" tot 
" zodanig auteursrecht 
verstrijken zal." Artikels 
vier en veertig, vijJ en 
wertig en een honderd 
/wee en viiiti!}. 

De gehele Wet. 

De gehele Wet. 

De gehele Wet. 

Artikel een vanaf "Boeken 
het eerst gepubliceerd" 
tot H als voorzien in be
bedoeld artikel." 

In artikle drie de woorden 
" en hetwelk geregi
streard is overeenkomstig 
de bepalingen van de 
Auteursrecht Wet, 1842, 
of van de Internationaal 
Auteursrecht Wet, 1844-, 
welke registratie kan ge
schieden niettegenstaan. 
de enige bepaling in de 
Internationaal Auteurs· 
recht Wet, 1886." 

Vierde Bijlage. 
__ .;...------------:----------------:BESTAANDE RECRTEN OP WERlmN RET ONDERWERl' VAN AUTEURS

Existing Right. Substituted Right. REORT INGEVOLGE HOOll'DSTUK IV. 

Be9tall.nd Recht. Plaatsvervangend Recht. 
(a) In the cast oj Works other than Dramatic and Mullioo,l Works. 

Copyright 
Copyright Act. 

(a) In het gevaZ van andere dan Dramatiese en Muzikale Werken. "'1 Copyright as defined in the Br:tlEh 

~-----~ __ ~~.~_-~~..;...---~----"""'~~ __ --- Auteursrecht ... Auteursrecht zoals omschreven in 
de Britee Wet op Auteursrecht. 

(b) In the case oj Muaical and Dramatic Works, 

Both copyright and performing ! Copyright as defined in the British 
(b) In hee geool van Dramatiese en Mwrikale Werken. 

right. ' Copyright Act. Zowel Auteursrecht als recht van 
op- of uitvoering. 

Copyright, but not performing Copyright as defined in the BrWsh 
right. Copyright Act, except the sole Auteursrecht, do.ch n~et hft recht 

Performing right, but not copy
right. 

right to perform the work or any van op- of Ultvoermg. 
substantial part therecf in public. 

The sole right to r erform the work 
in public, but none of the other ' 
rights comprised in copyright Het r~cht van op· of uitvoering doch 
as defined in the Brithh Copy- met Auteursrecht. 
right Act. 

Auteursrecht zoals omschreven in 
de Brit-se Wet op Autoursrecht. 

Auteursrecht zoals omschreven in 
de Britee Wet op Auteursrecht 
behal ve het alleenrecht OlD. het 
.werk of een aanmerkelik deel 
ervan in het openbaar op- of uit 
te voeren. 

Het alleenrecht om het werk in het 
open baar op- of uit to voeren, doch 
geen ander recht begrepen zijn 
in Auteursrecbt, zoalsomschreven 
in de Britee Wet op Auteurs· 
recht 

For the purposes of this Schedule the following expresSions, where 
used in the first column thereof, have the following meanings- I' --------------....:.---------------

"copyright," in the case of a work which according to the law in . Voor .de doeleinden van daze Bijlage. hebben de volgende ui~druk
force immediately before the commencement of Chapter IV king~~, 10 de eerste,~o~om daarvan gebe:zagd, de volgende betekems--
has not been published before that date and statutory copyright! auteursrecht . 10 -!:tet gevallva:n een ~erk, dat volgens de wet 
wherein depends on publication, includes the right at common geld~nde onml?delhk vo<,r het. m werking treden van Hoofdst~k 
law (if any) to restrain publication or other dealing with the IV nlet v66r dle dat~ g,:pubhceerd ",:as ~n waaryan het wettehk 
work' • auteursrecht afhankehk lS van pubhkatle, omvat de gemeen· 

, rechtelike bevoe~dheid (zo die bestaat) om de publikatie daarvan 
"perfonning right" in the case of a work which has not heeB i of andere beschlkking daarover te beletten. 

performed in public before the commencement of Chapter I 
IV, includes the right at common law (if any) to restrain the I 
performance thereof in public, i 

" het recht van op- of uitvoering " in het geval van een werk, dat 
v66r he~ in werkinlS treden van Hooidstuk IV x:iet in het openbaar 
op of Ultgevoord lS, omvat de gemeenrechtelike bevoegdheid (zo 
die bestaat) om de openbare op- of uitvoering daarvan te beletten, 
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Fifth ]!chedule. Vijfde Bijlageo 
L.Uv8 B.EPBM.ED. ' HERBOfiQ' WETTEN. 

--p-r-o-v-in-c-e-'"'I"'-N-u-m-b-er-a';;;n;;;d;-';';';;"';;;L;;;;;;on';;;g;;;;;;o;';r;;;';'S-h-o-rt-T-i-tl-e-o-r-"'!"'E-x"t-e-n-t-of I Provincie Nummer en 'I J,:~g~ of Korte Tire. 1 of ~:v:r~~_ 
or Union. . Year of J,aW: !Subject of Law. Repeal. of Unie. Jaar van Wet. Ontwerp van Wet. rooping. 

~~~ ___ ~I ___ ........... ___ __ _---:_-_~ 

Cape of 
Good Hope 

Do. 

Do. 

Nata1. .. 

Do. 

Do. 

Do. 

Transmal 

Do. 

Do. 

Orange Flee 
Statfl. 

Union 

Cape of 
Good Hope 

Natal ... 

Cape of 
Good Hope 

00. 

Natal ... 

Transvaal 

Do. 

Orange Free 
Stare. 

Do. 

Cape of 
Good Hope 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Natal. .. 

Do. 

Do. 

Transvaal 

Do. 

Do. 

Act No; 17 of 
1860. 

Act No. 24 of 
1902. 

Act No. 28 of 
1904. 

Law No. 4 of 
1810. 

Law No. 0 of 
1811. 

Law No. 32 of 
1884. 

Act No. 2 of, 
1891>. 

Proclamation 
No. 22 of 1902. 

Proclamation 
No. 29 of 1902. 

Act No. 28 of 
·1907. 

ChapterCXII of 
the Law Book. 

Act No. 10 of 
lIllO. 

Act No. 28 of 
1894. 

Act No. 19 of 
1899. 

Act No. 22 of 
1877. 

Act No. 12 of 
1895. 

Law No.4 of 
1885. 

Proclamation 
No. 23 of 1902. 

Ordinance No. 
3 of 1904. 

Chapter CKIII 
of the Law 
Book. 

Patents. 

To provide for the granting 
within this Colony of 
pat\;nts for inventions 

The Patent Fees Act, 1902 

Kaap de 
The whole. Goede Hoop 

The whole. Do. 

The Patents, De~igns and The whole. Do. 
Trade Marks Act, 1904. 

To provide for the granting- The whole, Natal. .. 
in this Colony of Patents i 
for inveL tioIUi. I 

To amend Ilnd extend the ,The whole 
16th section of I.aw No.4 I Do. 
of 1810. I 

To amend the Parents Law ,The whole. 
No.4 of 1870. : Do. 

1'0 amend the Patents Law : The whok 
No.4 of 1870. Do. 

The Patents ProclamQtion, The wbole. 
1902. Transvaal 

The Patents Amendment ',The whole. 
Proolamation, 1902. Do. 

The Patents Proclamation I The whole. 
Amendment Act, 1907. i Do. 

Patent Law... ... ... I The whole. 
" Oranje 

l'he Patents AmendmentThs whole. Vrijs'aat 
. (Natal and Orange Free I. Unie '" 

State) Act, 1910. 

Designs. i 
The Registration of Des:gns :1 The whole. 

Act, 1894. Kaap de 
The Re,<"istration of Designs, The whole. Goede Hoop 
, Ad, 1899. Natal ... 

Trade .Yarks. 

The Trade ]\larks Registra- The whole. 
tion Act, 1877. Kaap de 

The Trade Marks Registra- The whole. Goede Hoop 
tion Amendment Act, I Do. 
1895. 

To establish a Register of The whole. 
Tra1e Morks ill Natal.' Natal ". 

The Trade l\1arks Regi.tta- The whole, 
tion Proclamation, 1902. 

The Trade Marks Registra- Tbe whole. Transvaal 
tion Amendu:ent Ordi-
nance, 1904. Do, 

Registration of Trade Marks The whole. 

Law No. 
1893. 

Oranje 
13 of Registration of Trade Marks The whole. Vrij.taat 

Act No. 4 of 'I Authorizing theimI'ortation 
1854. of foreign reprint. of 

books. 
Act No. 

1873. 
2 of The Copyright A.ct, 1873 , .. 

Act No. 
1888. 

Act No. 
1895. 

4 of 

18 of 

Act No. 46 of 
1905. 

Act No. 17 of 
1897. 

Act No. 44 of 
1898. 

Aot No. 18 of 
1899. 

Law No.2 of 
1887. 

1st Volksraad, 
Resolution, 
20th June,1895 
-Article 420. 

Proclamation 
No. 24 of 1902 

The Books Registry Act, 
1888. 

The Copyright Protection 
and Books Registration 
Act, 1895. 

The Copyright of Works in 
Art Act, 1905. 

The Copyright Act 1897 ". 

The Play rights' Act, 1898 ... 

To amend the Playrights' 
Act, 1898. 

Copyright Law 

Copyright 

Copyright in Military Maps 

Do. 

The whole. 

Th h ' Kaap de 
e w Ole, Goede Hoop 

The whole. Do. 

The whole, Do. 

The whole. 
Do. 

The whole Do. 

The whole. ~atal... 

The whole, Do. 

The whole. Do. 

The "hole. 
Transvaal 

The whole. 
Do. 

Do. 

Pa:fcnten. 

Wet No. 17 vlln 
1860. 

Voorzieninll' makende voor Geheel. 
het verlenen in deze Kolo-
nie van patenten voor uit
vinding"en. ...., 

Wet No. 24 van 
1902. 

De Patent Leges Wet van 190 Gehea!. 

Wet No. 28 vnn 
1904, 

De Patent-, ModelleD-, eD Geheel. 
Handelsmerken Wet 1904. 

Wet No.4 van 
1870. 

Voorziening ma\ende VOOl' Geh'eI. 
het verlenen in deze Kolo-
nie van patenten voor uit
vindingen. 

Wet No.5 van 
1871. 

Tot wijziging en uitbreiding Geheei. 
van artikel 16 van Wet 
No. <! van 1870. 

Wet No. 32 van Tot wijziging van de Patent GeheeI. 
188-1. Wet No.4 van 1870. 

Wet No.2 van Tot; wijziging van de Patent Geheei. 
189.3. : Wet No, 4 van 18;0. 

Ploklamatie I De Pat.ntproklamatie 1902. G~heel. 
Xo. 22 van 19U2.! 
Pl'oklamatie I De Pllt~nt Wijz:gmg.prokla- Geheel. 

Wet No. 28 van De Parentp:roklamatie Wij- Gehecl. 
.Ko.29 van 1902'1 matie 1902. 

!fl07, zi~inlls Wet 1907. 
Roofda uk OXIlI Patent \Vet ... GehCl.'l. 
van hetWetboek I 
Wet No. 10, 1910.! 

! 

De Patent Wijzigings Wet G"heel. 
(Natal en Oranje Vrijstaat) 
1910. 

Jfod{}llen. 

1894 Wet, 1894. 
Wet No. 28 van I De registratie van Modellen 

Wet No. 19 van De Regibtmtie van Modellen 
18119. Wet 1899. 

Geheel. 

Gehcol. 

Handeumerken. 

Wet 1'0. :12 vnn 
1877. 

DeWetopde Registratie van Geheel. 
HandelsmerkeD, 1877.< 

Wet No .. 12 van 
1895. 

De Rpgistratie van llandels- Geheel. 
merken WijzigillgS Wet 

1895. , 
Wet No, 4 van Tot insrelliDg van een. Geheel. 

18R5. Register van Handels- i 

I Prokl mat'e De Handelsmerkell Regisi;ratie Gehret 
, merkeD io Natal. 1 

No. 23 van 1902. Proklamati·" 1902. 
Ordonantie De Handelsmerken Registra- Geheel. 

No.3 van 1904. tie Wijzi!!ingsordonantie, I 

Hcofdstuk aXIII 
van het Wetboek. 
Wet No, 13 van 

1893. 

Wet No.4 van 
1854. 

Wet No.2 van 
1873. 

Wet No. 4. van 
1888. 

Wet No. 18 van 
1895. 

Wet No. 4.6 van 
1905. 

Wet No. 17 van 
1897. 

Wet No. 44 van 
1898. 

Wet No. 18 van 
1899. 

Wet No.2 van 

1904. 
Rogistratie van Haniels- Geheel. 

merken. 
Registratie vall Handels- Geheel. 

merken. 

iVergunnende de invoer van 
, buitenlaDdse herdrukken 

van boek~n. 
De Auteursrecht Wet 1873. 

De Registmtie van Boeken 
Wet, 1888. 

De Auteursrecht Beacher
ming en Boekenregistratie 

Wet, 1895. 
De Auteursrecht op Kunst. 

werken Wet, 1905. 
De Auteursrecht Wet, 1897. 

De Wet op het recht van 
op' en uitvoering, 1898. 

Tot wijzigicg van de Wet op 
het recht van op- of uit· 
voering, 1898. 

Auteursrecht Wet 

GeheeL 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 
1887. i 

Eetste Volksraad. Aureursrecht ... 
Besluit 20Junie 

I 1895-Artikel 420 
Proklamatie Aureursrecht 
No. 24 van 1902'1 Kaarren. 

Geheel. 

op Militaire Geheel. 

lix 

.. 
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Ix UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH APRIL, 1916. 

ACT WET 
To apply a further sum of money towards the seryice Ter aanwending van een "I!'.erd~e 80m .. ~el~8 voor de 

of the financial year which ended on the thirty- dienst van het financiele Jaar geelndlgd op de 
first day of March, 1915, for the purpose of een en dertigste dag van Maart 1915, tot bestrij-
meeting and covering certain unauthorized ex- ding en dekking vanzekere ongeautoriseerde 
penditure. uitgaven. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows: - alB volgt:-

Exchequer . 1. The Exchequer Account of the Union is hereby charged 1. De Schatkistrekening van de Unie wordt mits deze be last Schatkillt 
A t h d "f h d d Rekeninl\" ccoun .with the sum of five hundred and eighteen thousand, five hun- met de som van vijf honderd en ac ttien duizen ,VIJ oner belast met 
~~~~:;t.'{with dred and thirteen pounds, five shillings and eightpence, to en dertien pond, vijf shillings en acht pence, tot dekking van £5IS,513 
5s. Sd; meet certain expenditure over and above the amounts appro- zekere uitgaven b'oven en behalve de bedragen beschikbaar 5s. Sd. 

priated for the service of the financial year which ended on gesteld voor de dienst van het financiele jaar dat eindigde op 

Short title. 

the thirty-first day of March, 1915. Such expenditure is set de een en dertigste dag van lI;la.art 1915. Deze uitgaven zijn 
forth in the Schedule to this Act and is more particularly uiteengezet in de Bijlage tot deze Wet en zijn nauwkeurig 
specified on pages 168 and 211 of the report, which has been opgegeven op bladzijden 169 en 213 van het aan het Parle
submitted to Parliament, of the Controller and Auditor· ment voorgelegd rapport van de Kontroleur en Auditeur-
General on the accounts for the said financial year. generaal over de rekeningen voor gemeld financiel jaar. 

2. This Act may be cited for all purposes as the Un- 2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
authorized Expenditure (1914-15) Act, 1916. als de Ongeautoriseerde Uitgaven (1914-'15) Wet, 1916. 

No. of 
Vote. 

6 
15 
17 
IS 
20 
25 
29 
32 

B 
J 

SCHEDULE. 

~ervice. 

On Reve-Mie Accl»tnt. 

Native Affairs Del'artment ... 
Pensions .. , ... . . • .. 
Miscellaneous Services ... . .. 
Iuland Revenue Department .. . 
Customs and Excise Department .. . 
Superior Courts ... ... _ .. 
Post;,., Telegraphs and Telephones 
Agricultural JJepartment ... . .. 

Total ... -.. 
On Lllan Account. 

Public Works ... ... ... 
Wat Expenses ... ... ... 

Total ... ... 
Grand Total .. 

I 
Amount. 

1------

£ s. d. 

... 2.S09 3 1 

... IS7 11 10 .. , 1,589 8 0 ... 69 12 6 

... 259 16 4 

... 250 0 0 
'" 145 7 4 ... 1 10 0 

... £5,312 9 0 
-------

.. . 4,241 11 8 

... 50S,959 5 0 

.. , £513,20016 8 
._---

. .. £518,513 5 8 

No. van 
Begro-

tingspost. 

----

6 
J6 
17 
JS 
20 
25 
29 
32 

B 
J 

BIJLAGE. 

Dienst. Bedrag. 

------_._--- --- -------
Op ln~o1ilsterekening. 

Departement van Naturellezaken .. . 
Pensioenen ........... . 
Diverse Diensten ....... .. 
Departement van Binnenla.ndse Inkomsten 
Invoenoohten en Aksijns Departement ... 
Hogere Hoven ... '" ... . .. 
Post., Telegraaf. en Telefoonwezen ... 
Departement van Landbouw ... . .. 

Totaal 

Op Leningsrekl!ning. 

Ptlblieke Werken .. . ... .. . .. 
Oorlogskosten .. . ... ... .. . 

Totaal .. . ... ... 
Algemeen To.taa.l ... 

£ s. Q. 

2,S09 3 1 
11.:\7 11 10 

1,5S9 8 0 
69 12 5 

259 16 4 
250 0 0 
145 7 4 

] 10 0 
1---------_· 

£5,312 9 0 

4,241 11 8 
50S,959 li 0 

:£513,200 16 8 
---

:£518,513 I> S 
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j Sale of wine 
by viticul
turists to 
licensed 
dealt'l'S. 

Short title. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH APRIL, 1916. lxi 

ACT WET 
To 

i Tot verdere wijziging van de Dranklicentie Ordo-
further amend the Liquor Licensing Ordinance, nantie No. 32 van 1902, van de gewezen Kolonie 
No. 32 of 1902, of the late Colony of the Trans- Transvaal ten aanzien van drankverkoop. 
vaal in respect of the sale of Liquor. 

ZIJ RET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
the Senate and the Rouse of Assembly of the Union of als volgt:-

South Africa, as follows: - . 
. '" . 1. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde b~pahngen vervat Verkoop nn 

1. (1) Anythmg to the contrary notwlthstandmg m Ordl- in Ordonantie No. 32 van 1902 van de Kolome Transvaal als wijJl. door 
nance No. 32 of 1902 of the Colony of the TransvaaJ:=ts amended gewijzigd bij Ordonantie No.8 van 1906 van die Kolonie, en wijnbo,:wers 
by Ordinance No.8 of 1906 of that Colony and subject to the behoudens de bepalingen van de Wijn, SpirituaWin en~!l !o.ehcen
provisions of the Wine, Spirits and Vinegar A~t,. 1913, Azijn Wet, 1913 (No. 15 van 1913) k?,n iede:-.e blanke yersoon t~:deraars. 
(No. 15 of 1913) any ~uro:r:ean person ~ho 0: . aSSOCIatIOn of of vereniging van blanke personen, dIe de wIJnbouw UItoefent, 
European persons whlCh IS engaged m VItIculture may, zonder een licentie ingevolge de wet op de verkoop van 
without obtaining a licence under any law relating to the sale bedwelmende drank uit te nemen, wijn verkopen of van de 
of intoxicating liquor, seH or dispose of wine which- hand zetten, die-

(a) is made from grapes the produce of the vine grown on (a) gemaakt is van druiven het voortbrengsel van wijn-
land owned or occupied by such person or association stokken gekweekt op grond door zodanige persoon of 
of persons; vereniging van person en bezeten of bewoond; 

(b) is made upon such property or in a central cellar (b) gemaakt is op zodanig eigendom of in een centrale 
owned or occupied by such person or association of kelder door zodanige persoon of vereniging van per-
persons; and sonen bezeten of bew~ond; en 

(c) geen hoger alkohol-gehalte heeft dan veertien percent 
(c) does not exceed fourteen per cent. by volume of van het volume: 

alcoholic strength: 

Provided that- Met dien verstande dat-

(1') b (i) zodanige wijn verkocht, afgeleverd of van de hand gezet 
the sale, delivery or disposal of such wine shall e to zal worden aan personen die ingevolge zodanige wet 

persons who hold a liquor licence under such law, and een dranklicentie houden, en aan niemand anders; 
to no other person, (ii) de verkoop, de aflevering of het van de hand zetten 

(ii) the sale, deli 'ery or disposal shaH be in quantities of geschieden zal in hoeveelheden van minstens vier 
not less than four gallons, in casks or other like galloIis, in vaten of :=tndere dergelijke. houd?rs of een 
receptacles or one unbroken case containing not less niet-aangebroken kist bevattende met mmder dan 
than twelve reputed quarts or twenty-four reputed twaalf zogenaamde quarts of vier en twintig zoge-
pints, naamde pints; '" 

(iii) such wine shall have been sold or ordered before (iii) zodanige wijn verkocht of besteld zal zIJn alvorens UIt 
being removed from the owner's -cellar, de kelder van de eigenaar verwijderd te worden; 

11 b bI' d (iv) zodanige persoon of vereniging van personen ~erplicht 
(iv) such person or association of persons sha e 0 Ige is behoorlike boeken bij te houden de blezonder-

to keep proper books showing particulars of- heden aantonend van-
(a) the quantity and description of the wine manu- (a) de p-oeveelheid en de soort van de gemaakte of 

factured or sold and the price at which it has verkochte wijn en de prijs waartegen dezelve 
been sold, verkocht werd; en 

(b) the names and addresses of the purchasers. (b) de namen en adressen van de kopers. 
Such books shall be open to the inspection of any Zodanige boeken liggen ter inzage van iedere politie-

k f · t t . beambte niet beneden de rang van inspekteur of police officer not below the ran 0 Inspec or or cap aIn 
and any person engaged in viticulture failing to keep kapitein, en een ieder die de wijnbouw uitoefent en 
such books, or refusing to allow suoh officer to inspect die in gebreke blijft zodanige boeken te houden of 
such books shall for each such offence be liable to a zodanige beambte inzage weigert wordt ten aanzien 
fine not exceeding fifty pounds sterling, van iedere overtreding met een boete van hoogstens 

. vijftig pond gestraft ; 
(v) the sale, delivery or disposal of such wine shall only (v) de verkoop, aflevering of het van de hand zetten van 

take place between the hours of eight o'clock in the zodanige wijn slechts geschiedt tussen acht uur 's 
morning and eight o'clock in the evening. morgens en acht uur 's avonds. 

(2) Any ~erson w~o sells, deliver~ or disposes. ~f any suc.h (2) Een ieder die zodanige wijn verkoopt, aflevert of 
wine otherWIse ~han In accordance WIth ~he prOVlSlOn~ of thIS dezelve van de hand zet op andere wijze dan overeenkomstig 
Act shall ~e gUIlty ?f an ~ffence .and be ha~le on convl.ctIOn t.o deze Wet is schuldig aan een overtreding en vervalt bij veroor
the penaltIes mentIOned In sectIOn f01'tY-S1X of the saId Ordl- deling in de straffen vermeld in artikel zes en -vec1'tig van 
nance No. 32 of 1902. voornoemde Ordonantie No. 32 van 1902. 

2. This Act may be cited as the T:-ansvaal Liquor Licensin.g 2. Deze 'Vet kan worden aangehaald als de Transvaalse . 
Ordinance Amendmen.t (Sale ~f ~Iquor) Act, 1916, and It Dranklicentie Ordonantie Wijzigings (Drankverkoop) Wet, Korte tltel. 
shall be read as one WIth the prInCIpal law or any amendment 1916, en als deel geacht worden van de hoofdwet of een 
thereof. wijziging daarvan. 
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lxii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 15TH APRIL, 1916. 

BILL 
To liInit rights of action in respect of certain wrong

ful acts committed during the recent rebellion. 

(Int1'Oduced by the PRIME MINISTER.) 

\V E'rSO N1'W ERP 
Tot beperking van .. v-c..rderingsrechten ten aanzien 

van zekere onrechtmatige daden gepleegd ge-
durende de recente rebellie· . 

(Ingediend door de EERSTE MINIS'l'ER). 

BE IT ENACTED bv the King's Most Excellent Majesty, ZIJ RET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and tIle House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, ~ 

South Africa, as follows:- als volgt:- ~ 

I.imitation 1. (1) No action shall, after the commencement of this Act, 
of ~igh~ of be instituted by any person to recover damages in respect 
aCllOlltlllf only of an alleged wrongful act of a rebel whereby the 
respec 0 . "ff b . d 
wrongful !let personal lIberty of the plamtl has een restrame . 
ofhrebebls (2) If, after the commencement of this Act, any action IS 
were y. , b d' t f personal mstitutea y any person to recover amages m r~spec. 0 an 
lib~rty of thc alleged wrongful act of a rebel, other than is descnbed l~ sub
plamt!fi' section (1), and ill the summons or declaration there IS also 
restramed.. d t I" t f I fit Inserte any COUll or calm 111 respec 0 suc 1 a wrong u ac 

of a rebel as is described in sub-section (1), that count or claim 
shall be struck out of the summons or declaration by the court 
which hears the proceedings, and no costs shall be allowed by 
the court .in respect of so muott. of the proceedings as relates to 
that count or claim. 

Limitation 2. After the expiry of one month from the commencement 
of ~igh~ of of this Act, or if the plaintiff was at such commencement on 
actIOn In . • 'th f R' M . t 'f th ft ti 

P ~t of 11 actlve serVIce WI any 0 IS' aJes Y S orces, en a er Ie 
res cv a f h' d' h f h wrongful acts expiry of one month from the date 0 IS ISC arge rom suc 
of rebeb. active service, no action shall be instituted by any persoll to 

recover damages in respect of any wrongful act whatever of a 
rebel. 

Interpreta- 3 •. In this Act the expression" wrongful act of a rebel." 
tion. means a wrongful act on the part of any persoll dealt with 

under section seVU1, eigll t or twelve of Act No'. 11 of 1915 
(including such a person as is described in the proviso to sub
section (1) of the last mentioned section) against the person or 
property of another at a ti~e when the latter resiste.d~ or 
refused or failed to take part Ill, any such treasonable, sedItIOUS 
or rebellious conduct as is in that Act described, or when he 
assisted or endeavoured to assist in preventing or suppres
sing such conduct. 

Shorb title. 4. This Act may be cited for all pm'poses as the Legal 
Proceedin~s (Rebellion) Act 1916. 

[A.B. 25-'16.J 

. 1. (1) Na de invoering vall deze Wet zal geen rechtsvorde- Beperking 
ring worden ingesteld door een persoon tot verhaal van scha~e- ;i~~::.~t~
vergoedinO" ten aanzien aIleen van een beweerde onrechtmatIge ten aanzien 
daad van" een rebel waardoor de persoonlike vrijheid van de vall ~nrachj 
eiser verkort werd. . llv,tIge dad, 

van rebellel 
(2)' Indien, na de invoering van deze Wet, een rechtsvorde- waardoo; d 

rin'" door iemand wordt illgesteld tot verhaal van schadflver- pe~oo.nhke 
" .. 1 . d d VrllheId val goedmg ten aanZIen van een beweerde onrec Itma~lge aa yan de eiser vel 

een rebel, niet zijnde een daad zoals omschreven III sub-artlkel kort werd. 
(1), en de dagvaarding of deklaratie ook een klacht of eis bevat 
ten aanzien van zulk eell onrechtmatige daad van een rebel, als 
omschreven in sub-artikel (1) wordt die klaeht of eis door het 
hoi dat de rechtsvordering hoort, uit de dagvaarding of dekla-
ratie geschrapt, zullende het hof geen kosten toestaan ten a~n-
zien van dat gedeelte van de verrichtingen dat betrekklllg 
heatt op die klacht of eis. 

2. N a verloop van een maand na de invoering van deze Beperking 
d ' b" d .. . kt' d' t Tall vorde-Wet, of als e else~. 1J z.o a~lge :~voenng op a . leve lens ringsrechtel 

was met een van ZlJn MaJestelts kflJgsmachten, dan, nit verloop ten aanzien 
van een maalld van de dag van zijn ontslag uit zodanige van aIle 

k . . I ht d' d . d d onrecht. a tleve dlenst, za geen rec svor enngd.oor leman .wor en matige dad! 
ingesteld, tot verhaal van schadevergoe mg ten aanZlen vall van repeller 
een onrechtmatige daad, van welke aard ook, van een rebel. 

b k 1 t t · d d . Woord-3. In deze Wet ete ent: "on~ec 1 ma 1ge aa. van een bepalingen. 
rebel" een daad van een persoon dIe krachteits artlkels zc:ven, 
acht of t1fJaalf van Wet No. 11 van 1915 behandeld is (daar-
onder begrepen zodanig persoon als genoemd is in het voorbe-
houd tot sub-artikel (1) van laatstgenoemd artikel), jegens de 
persoon of de goederen van een ander ten tijde dat laatstbe-
doelde :dch verzette tegen of weigerde of in gebreke bleef deel 
te nemen aan zodanig verraderlik, oproerig of rebels gedrag alii 
ill die Wet omschreven of to en hij behulpzaam was of trachttfol 
te zijn in 't voorkomen of onderdrukken van zodanig gedra/;;,. 

4. Deze Wet kall voor aIle doeleindel1 worden aanl;ehaald Korte titel. 
I ala de Wet op Rechtsvorderin~en (Rebellie) 1916. 

lA.B. 25-'16,J 

Printed by the CAPE TIMEs LtMITED, Cape Town 
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