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A R T I K E L E N

De 'Doctrine of Equivalents' na Warner Jenkinson v. Hil-
ton Davis:
U.S. Patent Law als inspiratie voor Europa?

Th.CJ.A. van Engelen

Inleiding

In octrooirechtelijke kringen in de Verenigde Staten heeft het
arrest van de U.S. Suprème Court van 3 maart 1997 in Warner-
Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co veel aandacht
gekregen.1 De uitspraak is om twee redenen van belang. Aller-
eerst omdat de Suprème Court zich diende uit te laten over het
bestaan en de reikwijdte van de zogeheten 'Doctrine of Equiva-
lents': de leer dat de beschermingsomvang van een octrooi zich
ook uitstrekt tot datgene wat niet onder de letter van de conclu-
sies valt, maar daar wel 'equivalent' aan is (hierna ook wel: 'de
Doctrine'). Het tweede onderwerp dat voor de Amerikaanse
octrooipraktijk van groot belang is, betreft de vraag of de toe-
passing van de Doctrine of Equivalents een onderwerp is dat
door de rechter of door de j ury moet worden beslist.

De laatste vraag is voor de Nederlandse en Europese octrooi-
praktijk niet van belang. Dit aspect van de Amerikaanse proces-
praktijk kan echter niet helemaal genegeerd worden bij de ana-
lyse van het arrest omdat het bij de overwegingen van de rechters
ter zake van de Doctrine of Equivalents wel heeft meegespeeld.

De argumentatie over de reikwijdte van de 'doctrine of equiva-
lents' en de daarbij te hanteren criteria is voor de Nederlandse
c.q. Europese octrooipraktijk zeker van belang. Artikel 69 van
het Europees Octrooiverdrag en het bijbehorende Protocol in-
strueert de Europese rechter immers om een Doctrine of Equi-
valents toe te passen, zij het binnen 'zekere grenzen'. Bij het
vaststellen van die grenzen dient die rechter zijn oude, natio-
nale tradities niet te laten prevaleren, maar een Europese norm
toe te passen. Wanneer we dan constateren dat een Europese
appèlrechter nog ontbreekt en de nationale rechters in voorko-
mende gevallen welwillend van eikaars oordeel kennis nemen,
om vervolgens toch in de lijn van hun eigen tradities te vonnis-
sen,2 dan lijkt het geen kwaad te kunnen om bij de Amerikaanse
octrooirechtspraak te rade te gaan. Daar is sedert 1982 sprake
van één in het octrooirecht gespecialiseerde appèlrechter, de
Court of Appeals for the Federal Circuit, die over alle octrooi-
zaken in hoger beroep oordeelt. De uitspraken van dat Hof kun-

1 H7S.Ct. 1040(1997); 1997U.S. Lexis 1476, *4; 65 U.S.L.W. 4162.
Amerikaanse uitspraken zijn ook te vinden op verschillende internet
web-sites, zoals bijv. die van de National Law Journal {http://www.ljx.com/
courthouse/index.html.).
2 Zie bijv. de verschillende uitspraken van de nationale rechters in de
procedures tussen Improver en Remington: Court of Appeal, 12 augus-
tus 1989, Epilady UK, 21IIC 561 (1990); Patents Court, 16 mei 1989,
Epilady UK II, 21 IIC 860 (1990); Oberlandesgericht Wien, 31 juli 1989,
(Epilady V), 23 IIC 391 (1992); Oberlandesgericht Düsseldorf, 21 Novem-
ber 1991, Improverv. Remington, 24 IIC 838 (1993), 1993 GRURInt. 242;
Hof Den Haag, 2oFebruary 1992 Improver v.Beska et al., 24 IIC 832(1993).
3 Zie bijv. W. R. Cornish, 'Intellectual property: Patents, Copyright,
Trade Mark and Allied Right.', Sweet & Maxwell, London, 1989, p. 159
en W. R. Cornish, 'Scope and Interpretation of Patent Claims under Arti-
cle 69 of the EPC', Fordham University School of Law, Fifth Annual Con-
ference on International Intellectual Law & Policy, April 3 & 4,1997;
John Beton, 'Are International Standards for Patent Claim Interpreta-

nen vervolgens nog door de U.S. Suprème Court worden ge-
toetst. Dit alles staat binnen de Amerikaanse traditie garant voor
uitvoerig gemotiveerde rechterlijke uitspraken. Deze Ameri-
kaanse rechtspraak is bovendien interessant omdat daar in een
'common law traditie' ruime ervaring met een Doctrine of Equi-
valents bestaat. Nu de balans die in het Europese systeem ge-
zocht dient te worden onder meer te wij ten is aan de omstandig-
heid dat een 'doctrine of equivalents' in het Verenigd Koninkrijk
in wezen non-existent was, 3 lijkt een nadere bestudering van de
Hilton Davis uitspraak dan ook alleszins gerechtvaardigd.

Judgeorjury?

Zoals gezegd is deze vraag voor de Europese situatie niet van
belang. Voor een goed begrip van deze uitspraak kan deze kwes-
tie echter niet genegeerd worden. De ervaring leert dat een jury
gemakkelijker tot inbreuk concludeert dan de rechter, en wel-
licht ook eerder ten nadele van een buitenlandse gedaagde oor-
deelt.* Menig eiser kiest dan ook voor een jury-trial, ook omdat
dit voor hem in de praktijk de mogelijkheden voor een substan-
tiëlere) schadevergoeding vergroot. De laatste jaren zijn met
name door juries schadevergoedingen van miljoenen dollars
toegekend in octrooizaken. Daar komt dan nog bij dat een jury-
oordeel in appèl nauwelijks getoetst kan worden, wanneer er
tenminste sprake was van enig bewijs dat het oordeel mogelijk
maakte. De Federal Circuit Court of Appeals kan zich dan alleen
maar buigen over de instructie van de jury door de rechter over
de toe te passen juridische criteria. De feitelijke toepassing daar-
van door die jury vormt echter een 'black box', welke zich aan
toetsing in appèl onttrekt. Dit alles heeft er de laatste jaten toe
geleid dat het aantal j ury-trials in octrooizaken een grote vlucht
heeft genomen.s

Het is mede tegen deze achtergrond dat de U.S. Suprème Court
op 23 april 1996 in Markman v. Westview een arrest van de Fede-
ral Circuit Court of Appeals bekrachtigde en oordeelde dat de
uitleg van de octrooi-conclusies een 'matter of law' is waarover
de rechter, en niet de jury, zich dient uit te laten.6 Daarbij achtte
de Suprème Court onder meer van belang dat zodoende een een-
duidige interpretatie van de conclusies, onder de controle van
de Federal Circuit, gewaarborgd werd.

Na deze unanieme uitsptaak diende de Suprème Court zich nog
geen jaar later in Hilton Davis uit te laten over de vraag of het
vaststellen van een inbreuk onder toepassing van de 'doctrine of
tion Possible?', [1994] EIPR 276.
4 Zie: Jack L. Lahr, 'Bias and Prejudice Against Foreign Corporations in
Patent and Other Technology Jury Trials', (1992) 2 Fed. Cir. B. J. 405;
Colm P. MacKernan and Richard H. Stern, 'A Major Change in the Doc-
trine of Equivalence or a Damp Squib? Warner-Jenkinson v. Hilton
Davis', [1997] EIPR 375.
5 Zie:-Daniel W. McDonald and Steven J. Pollinger, 'The U.S. Suprème
Court refused to strike down the doctrine of equivalents in 'Hilton
Davis', but it still left many questions about the doctrine unresolved',
The National Law Journal, April 7,1997, p. B4; Victoria Slind-For, The
National Law Journal, November 25,1996, p. B01: 'The patent litigation
strategy of Nintendo of America, Inc. has paid off big-time for the Red-
mond, Wash.-based video game manufacturer. On nov. 6, the Coutt of
Appeals for the Federal Circuit reversed a $ 253 million jury verdict
against the company. Alpex v. Nintendo, 95-1191,-1129.'
6 Markman v. Westview, n6S.Ct. 1384(1996).
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equivalents' een vraag voor de rechter of voor de jury is. De Fe-
deral Circuit had geoordeeld dat het een kwestie voor de jury
was, maar die beslissing was geenszins unaniem. Na een eerste
zitting met het gebruikelijke panel van drie rechters had de Fe-
deral Circuit vervolgens besloten om de zaak, vanwege het be-
lang van de te beslissen kwesties, door het voltallige Hof - ('en
banc') - te horen. Een meerderheid van de twaalf rechters was
van oordeel dat toepassing van de Doctrine of Equivalents een
'matter of fact' was waarover de jury zich diende uit te laten. Dit
meerderheidsoordeel werd echter scherp aangevochten in drie
dissenting opinions van in totaal vijf rechters.7

Gelet op met name het grote proces-economische belang van
deze kwestie werd reikhalzend uitgekeken naar het oordeel van
de Suprème Court. Hoewel partijen in hun 'briefs' nauwelijks
op dit punt ingingen, roerde een groot aantal derden zich door
zogeheten 'amicus briefs' in te dienen bij de Suprème Court.
Daarin werd met name aandacht aan dit onderwerp besteed.8

De teleurstelling was dan ook groot toen de Suprème Court oor-
deelde dat het deze kwestie in deze zaak niet hoefde te beslissen
en daarmee deze gelegenheid ook voorbij liet gaan.9

Hilton Davis: Bestaan Doctrine of Equivalents

De Federal Circuit Court had in deze zaak besloten 'en banc' uit-
spraak te doen, mede omdat de Federal Circuit zich in het verle-
den in verschillende panels niet eenduidig over de Doctrine of
Equivalents had uitgelaten. Het bestaan van de Doctrine of
Equivalents werd door alle twaalf rechters unaniem en expliciet
onderschreven. Over de reikwijdte en de te hanteren criteria
bleek de Federal Circuit echter sterk verdeeld. Dat leidde tot een
meerderheidsopinie, onderschreven door zes rechters, een con-
curring opinie van één rechter, en drie dissenting opinies van de
resterende vijf rechters. Daarbij speelde de judge-jury kwestie
een belangrijke rol. Zo stelde Judge Plager zich in zijn dis-
senting opinion op het standpunt dat de Doctrine een binnen
het common law systeem bestaande zogeheten 'equitable doc-
trine' was, welke om die reden slechts tot de competentie van de
rechter behoorde en buiten het domein van een jury viel.

7 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. i99s( (en banc): Before ARCHER, Chief Judge,
RICH, Circuit Judge, COWEN, Senior Circuit Judge, NIES, NEWMAN,
MAYER, MICHEL, PLAGER, LOURIE, CLEVENGER, RADER, and
SCHALL, Circuit Judges. Opinion of the court filed PER CURIAM. Con-
curring opinion filed by Circuit Judge NEWMAN. Dissenting opinion
filed by Circuit Judge PLAGER, in which Chief Judge ARCHER and Cir-
cuit Judges RICH and LOURIE join. Dissenting opinion filed by Circuit
Judge LOURIE, in which Circuit Judges RICH and PLAGERjoin. Diss-
enting opinion filed by Circuit Judge NIES, in which Chief Judge
ARCHER joins in part.
8 Hilton Davis werd bijgevallen door de Ohio State Bar Association, de
Licensing Executives Society, de Chemical Manufacturers Association,
de Biotechnology Industry Association, Litton Systems Inc., en Chiron
Corp. Warner-Jenkinson's positie werd gesteund door de American Intel-
lectual Property Law Association, de Information Technology Industry
Council, de Intellectual Property Owners en de American Automobile
Manufacturers Association, evenals een breed scala aan 'high-tech com-
panies', waaronder Sun Microsystems, Chevron Corp., Gateway Techno-
logies en 3Com Corp.
9 Suprème Court: 'The various opinions below, respondents, and amici 
devote considerable attention to whether application of the doctrine of
equivalents is a task for the judge or for the jury. [...]. Because resolution
of whether, or how much of, the application of the doctrine of equiva-
lents can be resolved by the court is not necessary for us to answer the

Mede vanwege de sterke verdeeldheid van de Federal Circuit ter
zake van de reikwijdte van de Doctrine of Equivalents besloot
de U.S. Suprème Court de zaak te horen. Dat Hof onderschreef
evenzeer unaniem het bestaan van de Doctrine. Justice Thomas
overwoog namens de Suprème Court: 'Petitioner [...] invites us
to speak the death of that doctrine. We decline that invitation.'
De Suprème Court gaf vervolgens in een unanieme opinie - met
slechts op een detailpunt een concurring opinion van Justice
Ginsburg en Justice Kennedy - nadere uitgangspunten voor de
toepassing van de Doctrine. Ter zake van de uiteindelijk toe te
passen criteria - het 'linguistic framework' - speelde de Su-
prème Court de bal weer terug naar de Federal Circuit. De uit-
spraak van de Suprème Court verschaft interessante overwegin-
gen over de reikwijdte en merites van de Doctrine, juist ook
tegen de achtergrond van de verdeelde uitspraak van de Federal
Circuit.

Op zich is het opmerkelijk om te zien dat zowel de Federal Cir-
cuit als de Suprème Court unaniem zijn over het bestaan van de
Doctrine of Equivalents. Ondanks de discussie over de reik-
wijdte van de Doctrine, trekt géén van de (in totaal) 21 rechters
in de U.S. Suprème Court en de Court of Appeals for the Federal
Circuit, die over de zaak oordeelden, het bestaansrecht van de
Doctrine in twijfel.

Deze unanimiteit van beide panels onderstreept de lange tradi-
tie, die de Doctrine of Equivalents in de Verenigde Staten heeft.
Zoals de Federal Circuit in zijn opinie aangaf kan de Doctrine
worden teruggevoerd tot precedenten, die dateren van het be-
gin van de vorige eeuw. In een tweetal uitspraken onderschre-
ven gerechtshoven, waarin destijds twee prominente Suprème
Court Justices zitting hadden (als 'circuit judge' in een Court of
Appeals)10 de Doctrine. Justice Story, destijds een toonaange-
vend 'scholar' inzake intellectuele eigendom, erkende de Doc-
trine in 1814 met de overweging 'mere colorable differences, or
slight improvements, cannot shake the right of the original in-
ventor'.11 Justice Bushrod Washington kwam in 1817 met de
zogeheten 'triple identity'-test (ook wel 'function-way-result'-
test) voor het vaststellen van de 'substantiality of the differen-
ces'." Daaropvolgend heeft de U.S. Suprème Court de Doctrine
in een groot aantal uitspraken onderschreven, beginnende met
de Wï«ands-uitspraak van 1853 en voorlopig eindigende met

question presented, we decline to take it up.[...J. Whether, if the issue
were squarely presented to us, we would reach a different conclusion
than did the Federal Circuit is not a question we need decide today.'
10 In de beginjaren van de Suprème Court kwamen de rechters ieder jaar
slechts een korte periode bij elkaar voor de werkzaamheden van de U.S.
Suprème Court. De rest van het jaar functioneerden zij als appèlrechter
in één van de verschillende U.S. Circuit Courts of Appeals, welke meestal
niet op één plaats zitting hielden maar een rondgang maakten binnen
hun territoir ('riding Circuit').
11 Zie de Federal Circuit in Hilton Davis: 'Sitting as Circuit Justice, Jus-
tice Story, the leading intellectual property scholar of that era, stated:
Mere colorable differences, or slight improvements, cannot shake the
right of the original inventor. Odiorne v. Winkley, 18 F. Cas. 581, 582
(C.C.D.Mass. 1814) (No. 10,432) (Story, C.J.)'.
12 Federal Circuit in Hilton Davis (62 F.3d 1512 (CA Fed. 1995): 'In
applying the doctrine of equivalents, it is often enough to assess whether
the claimed and accused products or processes include substantially the
same function, way, and result. Courts recognized this principle as early
as 1817, when Justice Bushrod Washington, riding circuit, instructed a 
jury that '[w]here the [claimed and accused] machines are substantially
the same, and operate in the same manner, to produce the same result,
they must be in principle the same.' Gray v. James, 10 F. Cas. 1015,1016
(C.C.D.Pa. 1817HN0.5,718)'.
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Graver Tank uit 1950.13 In Graver Tank overwoog de Suprème
Court in wezen dat de Doctrine of Equivalence een vereiste is
om te bewerkstelligen dat ook in het octrooirecht het materiële
prevaleert ('substance over form').1*

De grote verdeeldheid binnen het Federal Circuit ter zake van
de reikwijdte van de Doctrine illustreert echter dat het relatief
eenvoudig is het bestaan van de Doctrine te onderschrijven. De
moeilijkheid zit hem echter in het definiëren en onderbouwen
van de reikwijdte van die Doctrine, waarbij de rechter een breed
scala van mogelijke posities, variërend van redelijk 'los van het
papier' tot sterk 'letterknechterig', kan innemen. Deze proble-
matiek sluit aan bij de problemen van de verschillende Euro-
pese jurisdicties, die op grond van artikel 69 EVO een 'common
ground' dienen te vinden, reden waarom Hilton Davis ons het
nodige te bieden kan hebben.

Kritiek op de Doctrine of Equivalents

De kritiek op de Doctrine is in 1950 al helder verwoord in de
twee dissenting opinions van Justice Black en Justice Douglas
bij de Graver Tanft-uitspraak, waarmee de Suprème Court het be-
staan van de Doctrine nog eens bevestigde. Deze twee gezag-
hebbende leden van het Hof verwierpen de Doctrine of Equiva-
lents evenmin, maar plaatsten wel duidelijke kanttekeningen
bij de in hun ogen te ruime toepassing van de Doctrine. Met
name Justice Black benadrukte dat het octrooirecht slechts een
beperkte uitzondering op de 'vrijheid van mededinging' vormt.
Dat betekende volgens hem dat ondernemers alle kennis, die
niet uitdrukkelijk in een conclusie 'geclaimd' wordt, vrijelijk

13 Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 How.) 330,343 (1854) en Graver Tank & 
Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605 (1950). Zie bijv.: McCormick v. 
Talcott, 61 U.S. (20 How.) 40Z, 405 (1858); Sewall v.Jones, 91 U.S. 171,184
(1875); Machine Co. v. Murphy, $7 U.S. 120,125 (1877); Duffv. SterlingPump 
Co., 107 U.S. 636,639 (1883); SingerMfg. Co. v. Cramer, 192 U.S. 265,286
(1904); Sanitary ReftigeratorCo. v. Winters, 280 U.S. 30,41-42 (1929) en de
'case law' genoemd in Graver Tank. 
14 Vgl. Toshiko Takenaka, 'Interpreting Patent Claims: The United Sta-
tes, Germany and Japan', IIC Studies, Volume 17, VCH, Munchen, 1995,
p. 13. Zie de Federal Circuit in Hilton Davis over Graver Tank: 'In explai-
ning the basis for the doctrine, the Suprème Court observed that limi-
ting enforcement of exclusive patent rights to literal infringement
'would place the inventor at the mercy of verbalism and would be subor-
dinating substance to form'. Graver Tank, 399 U.S. at 607. Such a limita-
tion, the Court reasoned, might even encourage infringers 'to make
unimportant and insubstantial changes and substitutions in the patent
which, though adding nothing, would be enough... [to evade] the reach
of law'.
15 Justice Black, dissenting opinion Graver Tank: 'A host of prior cases, to
some of which I have referred, have treated the 17-year monopoly autho-
rized by valid patents as a narrow exception to our competitive enter-
prise system. For that reason, they have emphasized the importance of
leaving business men free to utilize all knowledge not preempted by the
precise language of a patent claim. E. g., Sontag Stores Co. v. Nut Co.,
310U.S.281, and cases there cited. In the Sontag case Mr. Justice McRey-
nolds, speaking for a unanimous Court, said in part: 'In the case under
consideration the patentee might have included in the application for
the original patent, claims broad enough to embrace petitioner's accused
machine, but did not. [339 U.S. 605,618] This gave the public to under-
stand 'that whatever was not claimed did not come within his patent and
might rightfully be made by anyone.' ld. at 293'.
16 Justice Black, t.a.p.: 'R. S. 4888, as amended, 35 U.S.C. 33, provides
that an applicant 'shall particularly point out and distinctly claim the
part, improvement, or combination which he claims as his invention or
discovery.' We have held in this very case that this statute precludes invo-
king the specifications to alter a claim free from ambiguous language,

dienen te kunnen gebruiken.^ Hij benadrukte dat een uitbrei-
ding van de bescherming van een octrooi buiten de tekst van de
conclusies onrechtvaardig is tegenover derden. Daarbij verwees
hij naar de eerdere uitspraak van de Suprème Court in White v. 
Dunbar, waarin dat Hof om die reden had overwogen dat men de
conclusie niet mag behandelen als 'a nose of wax which may be
turned and twisted in any direction, by merely referring to the
specification, so as to make it include something more than, or
something different from, what its words express'.16 Justice
Black was dan ook van oordeel dat men in Graver Tank de tekst
van de 'claims' te zeer had opgerekt, mede omdat de - in de VS
bestaande - mogelijkheid van een 'reissue' van het octrooi door
de octrooiverlenende instantie bedoeld is voor het 'herstellen'
van, naar achteraf wellicht blijkt, ongelukkig uitgevallen for-
muleringen van de conclusie.

Ook in de dissenting opinions bij de uitspraak van de Federal
Circuit in Hilton Davis werd met name gewezen op de moeilijk-
heden om de toepassing van de Doctrine 'binnen de perken' van
de conclusie te houden. Judge Plager overwoog in zijn diss-
enting opinion bijvoorbeeld dat toepassing van de Doctrine
veelal betekent dat de octrooihouder een bescherming verkrij gt,
die duidelijk buiten het kader van de conclusie ligt, met name
omdat de voor toepassing van de Doctrine te hanteren criteria in
wezen niet meer dan sacrale formules opleveren, die in de prak-
tijk slechts 'boterzachte' en moeilijk te voorspellen begrenzin-
gen van de octrooibescherming verschaffen. Aldus wordt het al-
gemeen belang, dat juist een scherpe afbakening van de
beschermingsomvang vereist, te zeer geweld aangedaan.17

since 'it is the claim which measures the grant [339 U.S. 605,614J to the
patentee.'2 Graver Mfg. Co. v. Linde Co., 336 U.S. 271,277. What is not
specifically claimed is dedicated to the public. See, e.g., Miller v. Brass
Co., 104 U.S. 350,352. For the function of claims under R. S. 4888, as we
have frequently reiterated, is to exclude from the patent monopoly field
all that is not specifically claimed, whatever may appear in the specifica-
tions. See, e.g., Marconi Wireless Co. v. United States, 320 U.S. 1,23, and
cases there cited. Today the Court tacitly rejects those cases. It departs
from the underlying principle which, as the Court pointed out in White
v. Dunbar, 119 U.S. 47,51, forbids treating a patent claim 'like a nose of
wax which may be turned and twisted in any direction, by merely refer-
ring to the specification, so as to make it include something more than,
or something different from, what its words express. [...] The claim is a 
statutory requirement, prescribed for the very purpose of making the
patentee define precisely what his invention is; and it is unjust to the
public, as well as an evasion of the law, to construe it in a manner diffe-
rent from the plain import of its terms.' Giving this patentee the benefit
of a grant that it did not precisely claim is no less 'unjust to the public'
and no less an evasion of R. S. 4888 merely because done in the name of
the 'doctrine of equivalents.'
17 Judge Plager, dissenting opinion bij Hilton Davis.: 'As a preliminary
matter, it may be asked why the court needs to undertake this inquiry
into the doctrine of equivalents at all. Is something broke that needs
fixing? The short answer is yes. (9) One problem is that, whatever role
the doctrine of equivalents may have played in earlier times - and while
that is not immaterial it is largely irrelevant - today the doctrine is regu-
larly used by patentees to seek greater coverage for their patents than the
patent statute grants. Their demands are presented to a jury which is
told to decide the issue based on a formulaic chant - function, way,
result - which, as Judge Lourie so aptly describes in his dissent, provides
little in the way of guidance, and in some cases may be of no persuasive
significance at all [...]. Claiming practice today serves a purpose which
the earlier practice did not, namely providing competitors with notice of
the precise invention that they may not make, use, or sell. [.. .]In short,
though the opinions we write, with their routine recitations of our Stan-
dard of review folio wed by the inevitable citations, may tend to obscure
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All Elements Rule

De Suprème Court onderschreef deze zorgen van de 'dissenters'
in de Federal Circuit en sloot zich aan bij de door Judge Nies in
haar dissenting opinion voorgestane 'all elements rule'. Judge
Nies benadrukte dat toepassing van de Doctrine of Equivalents
er niet toe mag leiden dat de omvang van het octrooi verder gaat
dan de door de octrooiverlenende instantie toegestane conclu-
sies. Zij gaf aan dat daarvan geen sprake is als - bij een vinding
die uiteenvalt in een combinatie van een aantal elementen - de
test niet is of de inrichting of werkwijze als geheel equivalent is,
maar of ter zake van ieder element afzonderlijk equivalentie aan
de orde is. De Suprème Court overwoog dat daarmee recht ge-
daan wordt aan het belang dat aan ieder onderdeel van een con-
clusie moet worden toegekend en dat om die reden toepassing
van de Doctrine er ook niet toe mag leiden dat een onderdeel
van de conclusie in wezen wordt geëlimineerd.

De 'all elements rule' was al aangenomen in een eerdere beslis-
sing van de Federal Circuit. De Graver Tanfc-beslissing van de U. S.
Suprème Court uit 1950 had nog in het midden gelaten of equi-
valentie betrekking diende te hebben op de vinding als geheel
of op ieder element afzonderlijk. Een krappe meerderheid van
de Federal Circuit (en banc) onderschreef in 1987 in Pennwalt de
'all elements rule', maar dit precedent werd door de Federal Cir-
cuit niet consequent gevolgd.18 Afhankelijk van de samenstel-
ling van het panel werd deze regel al dan niet toegepast." Met
Hilton Davis heeft de Suprème Court de aarzelende start, die de
Federal Circuit in Pennwalt met de 'all element rule' had ge-
maakt, alsnog tot 'the law of the land' verheven.

De vinding van Hilton Davis, zoals beschreven in het in 1985
verleende U.S. octrooi nr. 4,560,746, ziet op een methode om
onregelmatigheden uit een kleurstof te verwijderen, waarbij de
verbetering ten opzichte van de bestaande stand van de tech-
niekgelegen is in: 'subjectingan aqeoussolution (...) to ultrafiltration 
through a membrane havinganominalpore diameter of 5-15 Angstroms 
undera hydrostaticpressure of approximately 200 t04oop.s.i.g., atapH 
from approximately 6.0 to$.o (...)'. Warner-Jenkinson ontwikkelde
in 1986, onbekend met de vinding van Hilton Davis, een zelfde
methode waarbij sprake was een druk tussen 200 tot bijna 500
p.s.i.g. en een pH van 5.0. De zinsnede 'at a pH approximately

the reality, the reality is that the doctrine of equivalents is a virtually
uncontrolled and unreviewable license to juries to flnd infringement if
they so choose. And this is done largely without regard to and indepen-
dent of the express limitations of the patent claims which may have
brought about their allowance by the Patent and Trademark Office (PTO)
in the first place. [.. .]The obligation on the inventor to particularly point
out and distinctly claim what the applicant regards as his invention, dis-
cussed below, the legitimate practice of competitive designing around,
and the opportunities given to the public to benefit from the mandatory
disclosures required of the patentee, all are thrown into disarray by this
unpredictable aspect of current patent litigation.'
18 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987) (en banc). 
Zie ook: Takenaka, a.w., p. 19 en p. 119.
19 Zie: Judge Newman in Malta v. Schulmerich-Carrüons, Inc., 959 F.2d 993
(Fed. Cir. 1992) (dissenting opinion), (eert. denied), 112 S.Ct. 2942 (1992);
Colm P. MacKernan and Richard H. Stern, 'A Major Change in the Doc-
trine of Equivalence or a Damp Squib? Warner-Jenkinson v. Hilton
Davis', [1997] EIPR 375.
20 Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., No. 93-1088 (June 13,
!997). Before Archer, Rich, Cowen, Newman, Mayer, Michel, Plager,
Lourie, Clevenger, Rader, Schall, and Bryson. (Per Curiam.JThe Federal
Circuit reconsidered the pH equivalence issue in light of the Suprème
Court's guidance, finding that there was 'substantial record evidence to
support the jury's verdict of equivalence... that one of ordinary skill in

6.0 to 9.0' was in de conclusie opgenomen om de vinding af te
bakenen ten opzichte van een eerder octrooi, waarin een verge-
lijkbare werkwijze werd beschreven met een pH boven 9.0. On-
duidelijk was echter waarom de conclusie tevens een ondergrens
van pH 6.0 kende.

Consequentie van de 'all elements rule' is dat de in de conclusie
neergelegde ondergrens in beginsel niet genegeerd kan worden,
zodat expliciet beslist diende te worden of een pH van 5.0 equi-
valent is aan een pH van 'approximately 6.0'. Omdat de Federal
Circuit hierover geen duidelijke, gemotiveerde beslissing had
genomen wees de Suprème Court de zaak op dit punt terug naar
de Federal Circuit Court. Die heeft inmiddels in zijn uitspraak
van 13 juni 1997 overwogen dat het oordeel van de jury niet
impliceerde dat dit element was geëlimineerd.20 Deze toetsing
door de Federal Circuit van het 'black box' jury oordeel is naar
zijn aard slechts een marginale.

Prosecution History Estoppel

Equivalentie kan evenzeer in strijd komen met hetgeen door de
octrooihouder in het kader van de verlening is prijsgegeven. In-
dien de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure uitdruk-
kelijk zijn conclusies heeft beperkt gaat het uiteraard niet aan
dat hij dat verloren terrein vervolgens door middel van
equivalentiebescherming weer naar zich toe zou kunnen trek-
ken. De Suprème Court onderschrijft dit leerstuk - aangeduid
als 'prosecution history estoppel' of 'file wrapper estoppel' -
evenals de Federal Circuit. De Federal Circuit oordeelde echter
dat uit het dossier niet bleek dat de ondergrens van een pH van
6.0 in de conclusie was opgenomen om een bezwaar van de
octrooiverlenende instantie te ondervangen of anderszins af-
stand te doen van een mogelijke beschermingsomvang.21

Warner-Jenkinson stelde zich op het standpunt dat de reden
voor het beperken van een conclusie er niet toe doet, zodat ie-
dere beperking van de tekst van de conclusie tijdens de
verleningsprocedure met zich zou brengen dat equivalentie-
bescherming wordt prijsgegeven.

De Suprème Court stelde voorop dat de eerdere jurisprudentie
inzake Prosecution History Estoppel primair betrekking had op

the art would know that performing ultrafiltration at a pH of 5.0 will
allow the membrane to perform substantially the same function is sub-
stan tially the same way to reach substantially the same tesult as perfor-
ming ultrafiltration at 6.0.' Holding that the claim limitation was not
vitiated by a finding of equivalence, the Federal Circuit reaffirmed its
prior decision that a pH of 5.0 is equivalent to a pH of'approximately
6.0' in the context of the claimed process (assuming that this finding is
supported by the district court's future ruling on prosecution history
estoppel).
21 Federal Circuit: 'Nor does prosecution history estoppel preclude
application of the doctrine of equivalents in this case. 'Whenever prose-
cution history estoppel is invoked as a limitation to infringement under
the doctrine of equivalents, a close examination must be made as to, not
only what was surrendered, but also the reason for such a surrender.'
Insta-FoamProds., Inc. v. UniversalFoam Sys., Inc., 906 F.2d 698,703,15
USPQ2d 1295,1298 (Fed. Cir. 1990) (quotingBtfjer AG v. Dupharlnt'l 
Research B.V., 738 F.2d 1237,1243,222 USPQ.649,653 (Fed. Cir. 1984)).
The inventors amended the '746 claims to recite 'a pH from approxima-
tely 6.0 to 9.0' to avoid the disclosure in the Booth patent of an ultrafil-
tration process operating at a pH higher than 9. This amendment
surrendered pHs above 9, but does not bar Hilton Davis from asserting
equivalency to processes such as Warner-Jenkinson's operating some-
times at a pH below 6.'
Zie ook: Takaneka, a.w., p. 103 en p. 134.
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situaties waarin een beperking was aangebracht om een bezwaar
te ondervangen dat anders aan octrooiverlening in de weg zou
hebben gestaan. De reden voor het aanbrengen van een wijzi-
ging in de claims was in die jurisprudentie dan ook steeds aan
de orde. Uit de door de U. S. Patent and Trademark Office bij de
Suprème Court ingediende 'brief' bleek echter dat er verschil-
lende redenen voor een aanpassing van de conclusie kunnen
zijn, zodat wijzigingen in de tekst van de conclusie niet noodza-
kelijk op een bewuste inperking van de conclusie duiden.

In deze zaak speelde verder het probleem dat het verlenings-
dossier geen uitsluitsel gaf over de vraag waarom de ondergrens
was aangebracht. De Suprème Court oordeelde dat het redelijk
is om (a) de octrooihouder op te zadelen met de bewijslast - en
het procesrisico - terzake van de achterliggende reden voor een
wijziging en (b) bij gebreke van een verklaring er van uit te gaan
dat er sprake is geweest van een materieel bezwaar, zodat Prose-
cution History Estoppel dan aan toepassing van de Doctrine of
Equivalents in de weg staat.

Deze benadering legt een duidelijk risico bij de octrooihouder,
die zich - wellicht sterker dan voorheen - steeds zal moeten
afvragen of een bepaalde wijziging van de tekst van de conclusie
al dan niet tot een beperking van zijn beschermingsomvang kan
leiden. Aan het zorgvuldig redigeren van de conclusie en het
standvastig verdedigen daarvan bij de octrooiverlenende in-
stantie wordt zodoende grote(re) betekenis toegekend. Wanneer
men voor ogen houdt dat een octrooi een uitzondering op de
vrijheid van mededinging oplevert en de rechtszekerheid voor
derden om die reden een 'groot goed' is, lijkt mij een dergelijke
opstelling echter alleszins gerechtvaardigd.

In dezelfde lijn overwoog de Suprème Court dat het niet aan de
rechter in een inbreukzaak is om te treden in de juistheid van de
grond voor een wijziging van de conclusie. Inherent aan de taak-
verdeling bij het octrooiverleningsproces is dat er sprake is van
een 'scheiding van machten', waarbij de rechter het eindproduct
van de octrooiverlenende instantie als uitgangspunt heeft te ne-
men.

Keerzijde van deze benadering is wel dat de taak van de octrooi-
aanvrager (en zijn gemachtigde) er niet eenvoudiger op wordt.
Dat leidt wellicht tot een verdere 'verstarring* van het debat bij
de octrooiraad, omdat de aanvrager niets meer durft prijs te ge-
ven. In haar concurring opinion pleitte Suprème Court Justice
Ginsburg dan ook voor clementie. Enerzijds vroeg zij om be-
grip bij het octrooibureau voor het belang van de aanvrager zijn
claims niet nodeloos te beperken. Anderzijds wijst zij op een
'overgangsrechtelijk' probleem, doordat een octrooiaanvrager
- onbekend met en niet bedacht op deze stricte(re) opvatting
van de rechter - wellicht onbevangen door de knieën is gegaan
om de resterende conclusie - zonder verdere kosten - binnen te
halen. Voor een dergelijke 'zorgeloosheid' zal na Hilton Davis 
geen plaats meer zijn.

22 Suprème Court: 'Machine Co. v. Murphy, 97 U. S. 120,125 (1878), on
which Graver Tank also relied, offers a similarly intent-neutral view of the
doctrine of equivalents: '[T]he substantial equivalent of a thing, in the sense of 
the patent law, is the same as the thing itself; so that iftwo devices do the same 
work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, 
they are the same, even though they differ in name,form, orshape.' If the essen-

Intenties gedaagde relevant?

In Graver Tank had de Suprème Court overwogen dat de Doc-
trine of Equivalents onder meer ten doel had het hoofd te bie-
den aan de 'unscrupulous copyist' en piraterij. Dat brengt ech-
ter niet met zich dat de Doctrine alleen uitkomst biedt wanneer
de vermeende inbreukmaker 'boze bedoelingen' zou hebben.
Verwijzend naar Winans v. Denmead uit 1854 en Machine Co. v. 
Murphy uit 1878 overwoog de Suprème Court in Hilton Davis dat
het vaststellen van equivalentie in wezen gelijk is aan het vast-
stellen van wat identiek is aan het octrooi, nu van equivalentie
slechts sprake is wanneer de verschillen met het octrooi niet sub-
stantieel zijn.22 Evenmin als bij een letterlijke inbreuk de inten-
tie van de vermeende inbreukmaker relevant is, is deze ook niet
relevant in geval van vermeende equivalentie.

Designing around versus intentional copying?

De Federal Circuit overwoog in Hilton Davis, onder verwijzing
naar Graver Tank, dat uit het feit dat onafhankelijk onderzoek is
verricht, zou kunnen worden afgeleid dat de verschillen met
het geoctrooieerde in beginsel substantieel zouden zijn. De Su-
prème Court merkt, mijns inziens terecht, op dat het praktisch
nauwelijks uitvoerbaar lijkt om een scheidslijn te kunnen trek-
ken tussen bewust copiëren - dat op niet substantiële verschil-
len zou duiden - en 'designing around' - dat op substantiële
verschillen zou duiden. Een dergelijk schijn-verschil laat inder-
daad 'veel te wensen over', zoals de Suprème Court in
Hilton Davis overweegt.

De Suprème Court probeert aan de omstandigheid of al dan niet
onderzoek is verricht toch nog betekenis toe te kennen door dit
te zien als een mogelijke aanwijzing voor het antwoord op de
vraag of het geoctrooieerde en het voorliggende alternatief al
dan niet uitwisselbaar zijn in de ogen van een 'gemiddelde vak-
man' ('one presumably skilled in the art'). Als onderzoek nood-
zakelijk was, kan daaruit wellicht worden afgeleid dat uitwis-
selbaarheid voor een vakman niet duidelijk was. De Suprème
Court formuleert ook hier echter met de nodige omzichtigheid.
Of onderzoek verricht is lijkt mij niet meer dan één van de vele
omstandigheden die in dit verband in overweging genomen
kunnen worden. De aard, opzet en uitkomst van onderzoek
kunnen zo verschillen dat aan het al of niet verricht zijn van
onderzoek c.q. 'designing around' mijns inziens niet direct een
'status aparte' toegekend kan worden.

Uitwisselbaar in de ogen van de 'vakman' ten tijde van de
inbreuk

Equivalentie doet als regel af aan het beginsel dat derden zich
door raadpleging van octrooiregisters kunnen informeren over
octrooiaanspraken en daarop hun beleid kunnen afstemmen.
Alles wat de letter van de conclusie te buiten gaat schept in be-
ginsel ongewenste onzekerheid, zoals Justice Black in zijn dis-

tial predicate of the doctrine of equivalents is the notion of identity bet-
ween a patented invention and its equivalent, there is no basis for
treating an infringing equivalent any differently than a device that
infringes the express terms of the patent. Application of the doctrine of
equivalents, therefore, is akin to determining literal infringement, and
neither requires proof of intent.'
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sent bij GraverTank terecht benadrukte." Onzekerheid is echter
ingebakken in de juridische sfeer, zodat we daar op zich niet al
te dramatisch over hoeven te doen. Wel is het mooi als een enigs-
zins objectieve maatstaf gevonden kan worden. De Suprème
Court ziet een objectieve maatstaf in het criterium dat equiva-
lentie beperkt is tot datgene wat in de ogen van een vakman uit-
wisselbaar is. Het perspectief van de vakman geeft enerzijds in-
houd aan equivalentie als concept en bepaalt tevens de grens
daarvan.

Dat zo zijnde heeft de Suprème Court er vervolgens geen moeite
mee om te bepalen dat equivalentie alles ondervangt wat ten
tijde van de vermeende inbreuk in de ogen van een vakman uit-
wisselbaar is met het in de conclusies geclaimde. Een beperking
tot equivalenten die ten tijde van de verlening bekend zijn of tot
equivalenten die in het octrooischrift zelf geopenbaard worden,
acht het Hof niet op zijn plaats.

Het tijdstip van de beoordeling van de vermeende inbreuk door
de rechter lijkt arbitrair. Als men gewicht wil blijven toekennen
aan de 'notice'-functie van een octrooiregister lijkt het eerder
voor de hand te liggen om te kijken naar het tijdstip van de
octrooiverlening, dan wel het tijdstip waarop de vermeende
inbreukmaker dat register heeft geraadpleegd (c.q. had beho-
ren te raadplegen).1* De feitelijke betekenis van deze nuance is
waarschijnlijk echter te subtiel om in de praktijk van reële bete-
kenis te kunnen zijn.2* Belangrijker is wellicht de constatering
dat deze benadering de bescherming van de octrooihouder uit-
eindelijk verder kan laten reiken dan deze tijdens behandeling
van de aanvrage of de verlening van het octrooi ook maar kon
bevroeden.

23 Zie noot 16.
24 Vgl: Pieroen, 'Beschermingsomvang van octrooien in Nederland,
Duitsland en Engeland', diss., Leiden, 1988, p. 317 en p. 568.; John
Beton, 'Are International Standards for Patent Claim Interpretation Pos-
sible?', [1994] EIPR 278.
25 Vgl: Pieroen, a.w., p. 317.
26 Federal Circuit in Hüton Davis (62 F.3d 1512 (CA Fed. 1995): 'In
applying the doctrine of equivalents, it is often enough to assess whether
the claimed and accused products or processes include substantially the
same function, way, and result. Courts recognized this principle as early
as 1817, when Justice Bushrod Washington, riding circuit, instructed a 
jury that '[w]here the [claimed and accused] machines are substantially
the same, and operate in the same manner, to produce the same result,
they must be in principle the same.' Gray v. James, 10 F. Cas. 1015,1016
(C.C.D.Pa. 1817) (No. 5,718)'.
27 Dissenting opinion Judge Lourie bij Hüton Davis: 'One of the reasons
why the courts have exhibited so much confusion over the DOE is the
near exclusive focus on FWR, and the fact that the meaning of the word
'way' is so obscure. The substantiality of the differences between a paten-
ted and an accused device has often been ignored or subsumed under the
'way' component. Unfortunately, however, the 'way' component is often
satisfied when the substantiality criterion is not. Devices that perform
the same function to achieve the same result in the same way may be very
different. The result is that devices which should not be accorded the
benefit of the DOE because of the substantiality of their diffetences from
what is claimed can be imptoperly considered to be equivalent if only
FWR are considered. The field of chemistry is one in which this problem
may often arise. Ironically, Graver Tank,the case that is our template, is a 

Triple indentity (function-way-result) versus insubstantial
differences?

Na het afbakenen van dit kader rijst nog de vraag wat nu de
'sacrale formule', ofwel het 'linguistic framework', moet zijn om
te bepalen of van equivalentie gesproken kan worden.

Zoals gezegd, hanteerde de U.S. Suprème Court Justice Bush-
rod Washington in 1817 al de zogeheten 'triple identity' test: is
sprake van in wezen eenzelfde functie, werkwij zeen resultaat?26

In 1950 hanteerde de U.S. Suprème Court in Graver Tank even-
zeer deze test.

De Federal Circuit had in Hüton Davis overwogen dat de
'function-way-result-test' echter niet als de test voor equivalen-
tie moest worden gezien en dat dit ook niet in Graver Tank gele-
zen diende te worden. De 'triple-identity-test' is primair tot ont-
wikkeling gekomen in een tijdperk van relatief eenvoudige
mechanische technologie en voldoet daar als regel goed. De Fe-
deral Circuit overwoog vervolgens echter dat naarmate techno-
logieën complexer worden deze test niet steeds kan voldoen en
dat maatgevend dient te zijn of de verschillen al dan substanti-
eel zij n ('substantial differences test'). In een dissenting opinion
bekritiseerde met name Judge Lourie de function-way-result-
test ('FWR') als onvoldoende, in het bijzonder in geval van che-
mische stoffen, waarbij dan ten onrechte gekeken zou worden
naar de functie, terwijl het octrooi beperkt is tot een structuur.
Zeer verschillende - en separaat octrooieerbare - structuren
kunnen dezelfde functie op dezelfde wijze vervullen, zonder
dat inbreuk door equivalentie dan gerechtvaardigd is.27

In de verschillende opinies van de Federal Circuit was veel aan-
dacht gegeven aan de vraag of de 'function-way-result'-test of de
'insubstantial differences'-test wellicht beter zou zijn. De Su-
prème Court onderschreef dat de F WR-test bij niet-mechanische
vindingen wellicht niet het meest aangewezen criterium is. Voor
de 'insubstantial differences'-test geldt daarentegen dat die op
zich weinig richting geeft om vervolgens te kunnen bepalen

chemical case. Manganese silicate, the material substituted for magne-
sium silicate, is obviously a chemical, and the relationship between man-
ganese and magnesium does raise questions of chemistry. However, the
claims in that case are to a composition, more like those for a mechanical
invention, in which one component is substituted for another. Thus, the
function and result of that substitution, and even the way in which the
questioned component operates, were able to be readily evaluated.
However, much of today's chemical research, and hence invention, con-
sists of new chemical compounds defined by structure, and having a 
variety of chemical substituents, or structural pieces. New chemical com-
pounds differ structurally from old compounds (that is what makes
them new) and yet they may perform the same function (have the same
use), provide the same result, and do so in the same way. The fact that
they do so in the same way does not make them substantially the same in
the way they are defined, i.e., by structure. I emphasized this point in my
concurring opinion in Genentech, Inc. v. Wellcome Foundation, 29 F.3d 1555,
31 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1994), in which I pointed out that a protein
containing 446 amino acids could not reasonably be held to infringe a 
claim to a material with 527 amino acids. The difference between the
materials is enormous, irrespective of FWR. One can also consider the
example of the well-known analgesics aspirin and ibuprofen. These
compounds have the same function (to provide analgesia, antünflamma-
tory activity, and lower temperature), do so in the same way (by inhibi-
ting prostaglandin synthesis), and give the same results (kill pain,
relieve inflammation, and lower fever). Yet, they have different structu-
res, which makes them different compounds, and no knowledgeable
person would consider that a claim to aspirin would be infringed by the
sale of ibuprofen.'
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wanneer verschillen al dan niet substantieel zijn. In wezen ver-
schuif je het probleem van het definiëren van equivalentie naar
het definiëren van 'insubstantial differences'.

De Suprème Court zag dan ook van een nadere definitie af en
wees deze kwestie terug naar de Federal Circuit met de opmer-
king dat men er weinig heil in zag om dat Hof te 'micro-
managen' in zijn woordkeus en dat men er van uitging dat deze
gespecialiseerde octrooirechter de test in zijn verdere recht-
spraak 'case-by-case' nader zou verfijnen. Dit oordeel van de Su-
prème Court sluit in wezen aan bij de benadering van de meer-
derheid van de Federal Circuit en getuigt naar mijn oordeel ook
van realiteitszin. 150 jaar rechtspraak inzake de Doctrine of
Equivalence heeft evenmin een aanvaardbare, specifiek toepas-
baar 'linguistic framework' opgeleverd, zodat men ook weinig
goeds kan verwachten van een geforceerde poging. De Suprème
Court bevestigde aldus Graver Tank, waarin het Hof ook had
overwogen dat equivalentie niet 'the prisoner of a formula'
diende te zijn.2S

De Suprème Court stelde ook voorop dat de gehanteerde toets
belangrijker is dan het 'linguistic framework'. Die toets is of het
vermeend inbreukmakende object elementen bevat die identiek
of equivalent zijn aan ieder element van het geoctrooieerde. Het
Hof vertrouwt dus primair op de 'all elements rule'.

Conclusies

Vanuit een Nederlands en Europees perspectief lijken mij een
aantal aspecten van belang.

Als eerste wellicht de waarneming dat hetgeen de U. S. Suprème
Court en de Federal Circuit zoal overwegen wanneer het om de

18 Zie hierover ook de Federal Circuit in Hilton Davis: 'The function-way-
result test often suffices to assess equivalency because similarity of func-
tion, way, and result leaves little room for doubt that only insubstantial
differences distinguish the accused product or process from the claims.
But evaluation of function, way, and result does not necessarily end the
inquiry. Indeed, the Suprème Court explained that the function-way-
result test arose in an era characterized by relatively simple mechanical
technology. Graver Tank, 339 U.S. at 609 (reciting history of doctrine).
As technology becomes more sophisticated, and the innovative process
more complex, the function-way-result test may not invariably sufflce to
show the substantiality of the differences. Thus evidence beyond func-
tion, way, and result is also relevant to the doctrine of equivalents. In
Graver Tank, the Suprème Court identified and relied on factors in addi-
tion to similarity of function, way, and result. The Court considered that
persons reasonably skilled in the art knew that the manganese in the
accused flux was interchangeable for the magnesium in the claimed
flux. 339 U.S. at 609,612. The Court also permitted the fact-finder to
infer infringing 'imitation' from the lack of evidence that the accused
infringer independently developed its flux. ld. at 612. The Suprème
Court's reliance in Graver Tank on factors other than function, way, and
result endorses consideration of all evidence relevant to the substantia-
lity of the differences. Because '[e]quivalence, in the patent law, is not the
prisoner of a formula,' id. at 609, the available relevant evidence may
vary from case to case. When a trial record presents only evidence of
function, way, and result, then application of the doctrine will necessa-
rily rest on function, way, and result alone. When a record presents other
evidence relevant to the substan tiality of the differences, however, the
fact-finder must consider it. In either event, the vantage point of one of
ordinary skill in the relevant art provides the perspective for assessing
the substantiality of the differences. Valmont, 983 F.2d at 1043. The test
is objective, with proof of the substantiality of the differences resting on
objective evidence rather than unexplained subjective conclusions,
whether offered by an expert witness or otherwise. According to the

bestaansgrond en reikwijdte van de Doctrine of Equivalents
gaat zich inderdaad lijkt te lenen voor toepassing binnen de Ne-
derlandse en Europese context. De achterliggende beginselen
en het belang dat wordt toegekend aan bijv. de rechtszekerheid
voor derden sluiten naar mijn oordeel zonder meer aan bij de
instructie van het Protocol bij artikel 69 EOV. De Amerikaanse
jurisprudentie tracht met zijn Doctrine of Equivalents evenzeer
het midden te vinden tussen 'a fair protection for the patentee'
en 'a reasonable certainty for third parties'. De geboden bescher-
ming is daarin evenmin beperkt tot 'the strict, literal meaning
of the wording used in the claims', en men neemt duidelijk af-
stand van een systeem waarin 'the claims only serve as a guide-
line'. Kortom, deze Amerikaanse jurisprudentie worstelt met
dezelfde dilemma's als die waarvoor de Europese octrooi-
praktijk zich geplaatst ziet. Alle reden derhalve om de Ameri-
kaanse lessen ter harte te nemen.2'

De Doctrine of Equivalents in de Amerikaanse rechtspraak kan
bogen op een traditie die teruggaat tot het begin van de vorige
eeuw. Wat vervolgens opvalt is dat ondanks alle debatten over
de reikwijdte van de mogelijke beschermingsomvang, de Doc-
trine zelf niet ter discussie staat (noch bij de U. S. Suprème Court,
noch bij de Federal Circuit Court of Appeals).

Belangrijk lijkt mij evenzeer dat men toepassing van equivalen-
tie ook niet als een wezenlijk andere excercitie ziet dan het vast-
stellen van een letterlijke inbreuk. In Hilton Davis grijpt de Su-
prème Court terug op Winans v. Denmead uit 1854 en Machine Co. 
v. Murphy uit 1878 en het in die uitspraken verwoordde concept
dat in octrooirechtelijke zin de geoctrooieerde uitvinding en
diens equivalenten identiek zijn.3°

Men ziet equivalentie dus met name niet als een abstracte aan-
gelegenheid, waarbij men 'los van het papier' de beschermings-

Supreme Court, '[a]n important factor' to be considered, quite apart
ftom function, way, and result, 'is whether persons reasonably skilled in
the att would have known of the interchangeability of an ingrediënt not
contained in the patent with one that was.' Graver Tank, 339 U.S. at 609.
The precedent of this court has also stressed the importance of evidence
of known interchangeability to show inftingement under the doctrine.
See Corning Glass Works v.SumitomoElec. U.S. A., Inc., 868 F.2d 1251,1261,9
USPQ_2d 1962,1969 (Fed. Cir. 1989); Thomas &Betts Corp. v. Litton Sys., Inc., 
72oF.2d 1572,1579,220USPQ.1,6 (Fed. Cir. 1983).'
29 In vergelijkbare zin: Takaneka, a.w., p. 287. Terughoudender is John
Beton, 'Are International Standards for Patent Claim Interpretation Pos-
sible?', [1994] EIPR 276, zij het dat die mijns inziens de Amerikaanse
jurisprudentie te beperkt uitlegt c.q. Hilton Davis illustreert dat de
function-way-result-test geenszins zaligmakend is.
30 U. S. Suprème Court in Hilton Davis: 'In Winans v. Denmead, 15 How.
330,343 (1854), we described the doctrine of equivalents as growing out
of a legally implied term in each patent claim that 'the claim extends to
the thing patented, however its form or proportions may be varied.'
Under that view, application of the doctrine of equivalents involves
determining whether a particular accused product or process infringes
upon the patent claim, where the claim takes the form - half express,
half implied - of'X and its equivalents.' Machine Co. v. Murphy, 97 U. S.
120,125 (1878), on which Graver Tank also relied, offers a similarly
intent-neutral view of the doctrine of equivalents: '[T]he substantial 
equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is the same as the
thing itself; so that if two devices do the same work in substantially the
same way, and accomplish substantially the same result, they are the
same, even though they differ in name, form, or shape.' If the essential
predicate of the doctrine of equivalents is the notion of identity between
a patented invention and its equivalent, there is no basis for treating an
infringing equivalent any diffetently than a device that infringes the
express terms of the patent'. Zie ook de meerderheidsopinie van de Fede-
ral Circuit in Hilton Davis: 'Instead the doctrine of equivalents provides
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omvang gaat bepalen. Equivalentie betekent niet dat men de
tekst van de conclusie los laat of slechts als richtsnoer ziet om
eerst het wezen van de uitvinding te bepalen en van daaruit te
bezien of het vermeend inbreukmakende aan dat aldus nader
bepaalde wezen equivalent is. De tekst van de conclusies blijft
voorop staan en vormt ook duidelijk de begrenzing van de
beschermingsomvang.

Uit dit vertrekpunt vloeit dan voort dat equivalentie alleen aan
de orde kan zijn wanneer sprake is van equivalentie terzake van
alle elementen van het geoctrooieerde ('all elements rule') en
dat men een in de tekst voorkomende beperking in het nadeel
van de octrooihouder dient uit te leggen (behoudens tegenbe-
wijs).^

Dit alles lijkt mij te leiden tot een uitleg van een octrooi die te-
recht verder gaat dan de letterlijke tekst. Het lijkt mij van essen-
tieel belang dat men blijft vasthouden aan die tekst (inclusief
alle daarin aangegeven elementen van de vinding en beperkin-
gen), omdat een 'redelijke rechtszekerheid van derden' anders
slechts een illusie is. Deze beschermingsomvang is wellicht be-
perkter dan men soms voor de uitvinder zou wensen, maar het
lijkt mij reëel dat de octrooihouder de gevolgen dient te dragen
van een mogelijk ongelukkig geformuleerde conclusie. Hij
heeft immers alle kansen om - met professionele, deskundige
bijstand - een voor hem zo optimaal en ruim mogelijke tekst er
uit te slepen bij de octrooiverlenende instantie. Wanneer men
daarbij voor ogen blijft houden dat het toekennen van een oc-
trooi een uitzondering vormt op het beginsel van de 'vrijheid
van techniek'32 lijken deze uitgangspunten een goede balans op
te leveren tussen de belangen van de octrooihouder en 'derden',
die op de tekst moeten kunnen vertrouwen.

Deze Amerikaanse jurisprudentie kent naar mijn oordeel te-
recht primair belang toe aan de tekst van de conclusie en wil niet
weten van een 'wezen van de geoctrooieerde vinding\ Dit lijkt
mij een fraaie onderstreping dat toepassing van de leer van het
wezen uiteindelijk toch te weinig belang aan de tekst van de
conclusie toekent en deze toch te veel blijft zien als slechts een
richtlijn aan de hand waarvan men - 'los van het papier' - de
beschermingsomvang gaat bepalen. Dit onderstreept dat de leer
van het wezen uiteindelijk te ruim is en de Nederlandse rechter
er dan ook verstandig aan doet deze 'overboord te gooien'. Een
mooie ondersteuning derhalve voor het standpunt van Pieroen

the same protection to the substance of the claim scope provided by the
doctrine of literal infringement. As explained in Graver Tank, when
there are no substan tial differences between the claimed and accused
products or processes, 'they are the same' in the eyes of the patent law.'
Graver Tank, 339 U.S. at 608 (quoting Machine Co. v. Murphy, 97 U.S. at
125). [...] In other words, equivalency, like exact copying, gives rise to
infringement liability because it too is a relationship of identity, a propo-
sition quite consistent with the requirement that the patent claim 'parti-
cularly point out' and thereby circumscribe the protected invention. See,
e.g., 3 William C. Robinson, 'The Law of Patents for Useful Inventions', § 
894 (1890) (discussing the identity theory underlying infringement by
equivalents).'
31 Zie ook: Takenaka, a.w., p. 294.
3 2 Zie daarover Van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven
intellectuele eigendomsrechten, Zwolle, 1994, p. 198.
33 Pieroen, a.w.; Brinkhof, 'Is de leer van het wezen een anchronisme?,
in: Noten bij noten, Zwolle, 1990, p. 11 en AA 1995, p. 513, noot bij Ciba
Geigy/Oté Opties; Hof Den Haag, 20 februari 1990, BIE 1992, p. 285
(Improver/Beska); Hamaker, 'De 'conclusies' en de 'beschermingsom-
vang' van het octrooi', IER 1994, p. 161; Verkade, noot bij Ciba-Geigy, NJ
1995,391-
34 HR 27 januari 1989, NJ 1989,506 (Meyn/Stork); HR13 januari 1995,

en de bijval die deze heeft gekregen van bijvoorbeeld Brinkhof,
Hamaker, Verkade en het Haagse Hof.33 De Hoge Raad doet er
naar mijn oordeel dan ook verstandig aan de leer van het wezen
niet langer te blijven omarmen, zoals bij voorbeeld inMeyn/Stork, 
Ciba Geigy/Oté Opties en recentelijk in Stamicarbon/Dow Chemical.^ 

Het komt mij voor dat deze Amerikaanse benadering ook steun
biedt voor de Duitse jurisprudentie, waar die leert dat van in-
breuk door middel van equivalentie géén sprake kan zijn wan-
neer het voor een deskundige niet voor de hand liggend is dat
het vermeende equivalent niet substantieel zou verschillen van
het in de conclusie beschrevene.33 Met andere woorden, als voor
die vaststelling inventieve kennis vereist is, kan van equivalen-
tie geen sprake zijn: equivalentie houdt op waar de volgende
vinding begint.36 Dit laat overigens onverlet de mogelijkheid
van inbreuk door middel van equivalentie in geval van een af-
hankelijk octrooi: de situatie waarin men wel de geoctrooieerde
vinding (in dit geval equivalent) toepast, maar tegelijkertij d een
bijzondere, inventieve uitvoeringsvorm daarvan toepast.3?

Hilton Davis en de achterliggende case law van de U.S. Suprème
Court en de Federal Circuit Court of Appeals vormen naar mijn
oordeel dus goede inspiratiebronnen voor de Nederlandse en
Europese octrooipraktijk. Uiteraard betekent dat niet dat we de
Federal Circuit en de Suprème Court als informele 'cassatie-
rechter' onder het Europees Octrooi-Verdrag kunnen gaan be-
schouwen. Wel betekent dit dat het van belang is om, wellicht
meer dan voorheen, de ontwikkelingen in de VS mee te nemen
bij de verdere ontwikkeling van het Europees octrooirecht. Een
daaruit eventueel voortvloeiende grote(re) mate van harmoni-
satie is voor de praktijk alleen maar welkom, aangezien dat
evenzeer tot meer zekerheid leidt.

New York, oktober 1997

NJ 1995,291, m.nt. Verkade, AA 1995, p. 115, m.nt. Brinkhof, BIE 1995,
nr. 85, p. 333, IIC 1997, p. 748, m.nt. Ruijsenaars (Ciba Geigy/Ott Opties); 
HR 5 september 1997, RvdW 1997 [...] (Stamicarbon/Dow Chemical). Het
los laten van de leer van het wezen betekent overigens niet dat steeds een
beperktere beschermingsomvang zal worden gerealiseerd. Ik heb de
indruk dat het eindresultaat in Meyn/Stork even goed bereikt zou worden
als men equivalentie toepast. De conclusie bevat de zin 'rechtlijnige heen
en weer bewegende stang' vóór het kenmerk (c.q. in de beschrijving van
de 'stand der techniek') en geeft aan dat de vinding gelegen is in het aan-
brengen van kogeltjes aan het uiteinde van die stang. Deskundigen had-
den daar verklaard dat irrelevant was voor de vinding of die stang een
rechtlijnige of een kromlijnige beweging maakt. Dat zo zijnde, is ook
voorstelbaar dat men tot het oordeel kan komen dat een versie van de
vinding met een kromlijnig heen en weer bewegende stang in de ogen
van een vakman uitwisselbaar is met — c.q. in wezen indentiek aan — 
het in de conclusie beschrevene. In vergelijkbare zin Wichers Hoeth in
diens noot (NJ 1989,506).
35 Zie: Takaneka, a.w., p. 18, p. 119, p. 126 en p. 192.
36 Zie: Bundesgerichtshof, 17 maart 1994,24 IIC 261 (1995), (Zerlegvor-
richtungfÜrBaumstamme).
37 Zie: Bundesgerichtshof, 12 juli 1990,23 IIC 111 (1994), (Befestigungs-
vorrichtung II).


