
 

 

beschikking 

RECHTBANK ' S-GRAVENHAGE'S-GRAVENHAGE 
 
Sector civiel recht 
 
 
zaaknummer / rekestnummer: 411904 / HA RK 12-38 
 
Beschikking van 12 september 2012 
 
in de zaak van 
 
de vennootschap naar vreemd recht 
OCCLUTECH INTERNATIONAL AB, 
gevestigd te Helsingborg, Zweden, 
verzoekster, 
advocaat mr. D. Knottenbelt te ‘s-Gravenhage, 
 
tegen 
 
de vennootschap naar vreemd recht 
AGA MEDICAL CORPORATION, 
gevestigd te Plymouth, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika, 
verweerster, 
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te ‘s-Gravenhage. 
 
  
1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- het verzoekschrift, 
- de fax van mr. Hoyng van 19 maart 2012 namens AGA. 
 
1.2. Bij de mondelinge behandeling van 13 juli 2012 is de zaak inhoudelijk bepleit door 
mrs. P. Burgers en M.A.R. Vermunt voor verzoekster en door mr. W.A. Hoyng voor 
verweerster. Zij zijn allen advocaat te Amsterdam. De pleitnotities behoren tot de stukken. 
Ten slotte is de datum voor beschikking bepaald. 
 
2. Het verzoek en de beoordeling 

2.1. Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor zal 
bevelen tot het horen van Dr. Masura en daartoe een rechtshulpverzoek zal doen conform 
artikel 1 lid 1 van Vo. 1206/2001 aan de rechtbank te Bratislava, Slowakije.  
 
2.2. Het verzoek is gedaan in het kader van de door verzoekster geëntameerde 
nietigheidsprocedure met zaaknummer / rolnummer: 407582 / HA ZA 11-2682 tegen 
verweerster aangaande Europees octrooi met nummer 0 957 773. Verzoekster heeft, gelet op 
hetgeen in die procedure is overwogen en de omstandigheid dat ook daar verhoor van de in 
deze procedure gevraagde getuige zal worden bevolen, thans onvoldoende recht en belang 
bij het verzochte. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.  
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3. De beslissing 

De rechtbank 
 
3.1. wijst het verzochte af. 
 
Deze beschikking is gegeven door mr. E.F. Brinkman, mr. R. Kalden en 
mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2012.   

 
 


