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اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  9اإىل  12يوليو 2018
دراسة أخرى عن النشاط االبتكاري (الجزء األول)

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) ،اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من
 27اإىل  31يوليو  ،2015انقشت اللجنة دراسة عن النشاط الابتاكري من اإعداد ا ألمانة (الوثيقة  .)SCP/22/3وتناولت
ادلراسة تعريف الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة ،واملهنجيات املتبعة يف تقيمي النشاط الابتاكري ،ومس توى النشاط
الابتاكري .ووافقت جلنة الرباءات يف دورهتا السابعة والعرشين ،اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من  11اإىل  15ديسمرب
 ،2017عىل أأن تُ ِع َّد ا ألمانة دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري ،مع اإيالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة 8
من الوثيقة ( SCP/24/3اقرتاح من وفد اإس بانيا) .وترسد الفقرة  8من الوثيقة  SCP/24/3املوضوعات التالية اليت ميكن
اإدراهجا يف دراسة واحدة أأو أأكرث تقوم هبا ا ألمانة "1" :املعارف العامة املشرتكة :توليفها مع حاةل التقنية الصناعية؛ ""2
والتوليف :اجملاورة مقابل الآاثر التآآزرية؛ " "3وخطر التحليل الالحق؛ " "4والبياانت الثانوية؛ " "5واخرتاعات الانتقاء؛
" "6واخرتاعات املشالكت؛ " "7وتقيمي النشاط الابتاكري يف القطاع الكييايئ (مطالب ماركوش ،املتصاوغات املرأآتية،
اإخل).
 .2وبناء عىل ذكل ،دعت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقليية ،من خالل مذكرهتا رمق  C.8728املؤرخة 9
فرباير  ،2018اإىل اإمداد املكتب ادلويل ابملبادئ التوجهيية وا ألدةل الإرشادية اخلاصة ابلفحص ،ابلإضافة اإىل ملخصات ألمه
السوابق القضائية أأو القرارات التفسريية املتعلقة ابملوضوعات املقرتحة من أأجل اإعداد هذه ادلراسة.
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 .3ومع مراعاة املعلومات املقدمة من ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقليية اس تجابة للمذكرة  1،C.8728أأعدت
ا ألمانة دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري ،الواردة يف هذه الوثيقة .وتركز هذه ادلراسة ا ألخرى املقدمة اإىل ادلورة الثامنة
والعرشين للجنة الرباءات عىل املوضوعات من " "1اإىل " "3املشار اإلهيا يف الفقرة  1أأعاله .وسوف تُق َّدم دراسة واحدة أأو
أأكرث عن املوضوعات املتبقية اإىل ادلورة ( أأو ادلورات) الالحقة للجنة الرباءات.
.4

وتستند هذه ادلراسة ا ألخرى اإىل ادلراسة السابقة الواردة يف الوثيقة  ،SCP/22/3وذلكل ينبغي قراءهتام معا.

املعارف العامة املشرتكة :توليفها مع حاةل التقنية الصناعية

الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة ،والتقنية الصناعية السابقة ،واملعارف العامة املشرتكة
 .5يُعترب الاخرتاع املطلوب حاميته منطواي عىل نشاط ابتاكري اإذا مل يكن ،يف التارخي ذي الصةل ،بدهييا لشخص من
أأهل املهنة ،ابلنظر اإىل التقنية الصناعية السابقة .وينبغي ،بوجه عام ،افرتاض أأن الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة هو
2
خشص افرتايض عىل قدر عادي من املهارة يف التقنية الصناعية ،ودليه معارف عامة مشرتكة يف اجملال يف التارخي ذي الصةل.
وتعترب املعارف العامة املشرتكة أأمرا حموراي للك ما هو مطلوب من الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة ،عىل سبيل املثال،
3
يف قراءة طلب الرباءة وفهمه أأو يف فهم التقنية الصناعية السابقة املُستشهد هبا والتفاعل معها.
 .6ويف كثري من الولايت القضائية ،قد تمكن التقنية الصناعية السابقة يف املعارف العامة املشرتكة ذات الصةل ،اليت ل
يلزم ابلرضورة أأن تكون مكتوبة ،ول حتتاج اإىل اإقامة ادلليل علهيا اإل اإذا ُطعن فهيا 4.و ألن مراجع التقنية الصناعية السابقة
كلك قبل التارخي ذي الصةل ينبغي أأن تُوضع يف الاعتبار لغرض تقيمي النشاط الابتاكري ،مبا يف ذكل مجيع املعارف املتاحة
بوجه عام لشخص من أأهل املهنة ،5فاإن املعارف العامة املشرتكة جزء همم من التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل اليت
تشلك أأساس تقيمي النشاط الابتاكري 6.وتنص القوانني يف أأسرتاليا واببوا غينيا اجلديدة رصاحة عىل وجوب مراعاة املعارف
7
العامة املشرتكة عند تقيمي النشاط الابتاكري.
 .7و ألنه جيوز امجلع بني تعالمي اثنني أأو أأكرث من مراجع التقنية الصناعية السابقة عند النظر يف انطواء الاخرتاع املطلوب
حاميته عىل نشاط ابتاكري من عدمه ،ميكن امجلع بني املعارف العامة املشرتكة يف التقنية الصناعية وتعالمي وثيقة واحدة أأو
أأكرث لغرض تقيمي النشاط الابتاكري (انظر قسم "التوليف :اجملاورة مقابل الآاثر التآآزرية" ،أأدانه) .ويس تطيع الشخص اذلي
يكون من أأهل املهنة أأن جيمع بني املعارف العامة املشرتكة وجزء أآخر ( أأو أأجزاء أأخرى) من التقنية الصناعية السابقة عن
طريق اس تخدام همارته العادية أأو املتوسطة يف التقنية الصناعية املعنية يف التارخي ذي الصةل.
 1املعلومات املقدمة من ادلول ا ألعضاء واملاكتب ا إلقليية متاحة ابلاكمل عىل موقع املنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات عىل الإنرتنت يف العنوان التايل:
.http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html
 2لالطالع عىل تعريف الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة ،انظر الوثيقة .SCP/22/3
 3دليل ممارسات الرباءات اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،البند  .29-3ويف هذا الصدد ،توحض املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف
مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة أأن 24-2" :امتالك املعارف العامة املشرتكة يف التقنية الصناعية من أأمه سامت الشخص الافرتايض اذلي يكون من أأهل
املهنة .وميكن اإىل حد بعيد القول بآأن هذا هو ما ميزي الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة .وهذه املعرفة يه ما يس تخدمه الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة،
يف أأي تفسري غريض ،لتفسري املواصفات ،ومن خالل هذه اخللفية والس ياق ،يقر أأ هذا الشخص التقنية الصناعية السابقة( .انظر القسم هاء 25-2 ،من املبادئ
التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة).
قل
أ
أ
 4انظر قرار جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات رمق  .T 939/92وانظر أيضا مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب ا إل يي الفريقي للملكية
الفكرية (ا ألريبو) ،البند .2-7-3
 ،SCP/22/3 5الفقرة .99
 6مثل اجلزء  ،3الفصل  ،3البند  5 ،4من مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابملكتب الكوري للملكية الفكرية ،واجلزء الثاين ،الفصل  ،2البند  2-2من مبادئ
الفحص التوجهيية ملكتب الرباءات الياابين.
 7من املمكن ،مبقتىض القانون ا ألسرتايل ،احلمك بعدم وجود نشاط ابتاكري يف ضوء املعارف العامة املشرتكة وحدها (قضية رشكة مينيسوات للتعدين والتصنيع
ضد رشكة ابيرسدورف ( أأسرتاليا) احملدودة (.)253 CLR 144 )1980

ما يه املعارف العامة املشرتكة؟
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 .8املعارف العامة املشرتكة يه املعارف اليت ميتلكها الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة يف جماهل التقين احملدد 8.ويه –
طبقا لقرار جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات– املعارف اليت من املفرتض أأن ميتلكها خشص ذو خربة يف
9
جماهل ،أأو يكون عىل دراية هبا عىل ا ألقل ،دلرجة أأنه يعرف أأنه يس تطيع أأن يبحث عهنا اإذا اكن حباجة اإلهيا.
 .9وميكن أأن تآأيت املعارف العامة املشرتكة من مصادر خمتلفة ،ويه ل تعمتد ابلرضورة عىل نرش وثيقة ُمح َّددة يف اترخي
ُمح َّدد .ول يلزم ،كام ُذكر أأعاله ،أأن يكون اجلزم بآأن شيئا ما من املعارف العامة املشرتكة مدعوما بدليل مستندي (كتاب
اس مثال) اإل اإذا ُط ِعن يف ذكل 10.أأما يف س نغافورة ،فينبغي ،يف معظم احلالت ،أأن يكون أأي جزم بآأن معلومات معينة
در ي
11
تشلك جزءا من املعارف العامة املشرتكة مدعوما بدليل مستندي.
 .10وميكن اعتبار املعلومات املكتوبة –مثل الكتيبات الإرشادية ا ألساس ية والكتب ادلراس ية وادلراسات املتخصصة
ا ألحادية املوضوع املتعلقة ابملوضوع املعين– مبثابة معارف عامة مشرتكة 13،12.ويف املكتب ا ألورويب للرباءات ،ل تكون للغة
14
الكتاب أأي عالقة حبالته ككتاب مرجعي عام.
 .11ول ميكن عادة اعتبار حمتوايت واثئق الرباءات معارف عامة مشرتكة ،ولكن اإذا اكنت توجد براءة معينة معروفة جيدا
أأو براءة ينظر فهيا بشلك روتيين أأهل املهنة يف صناعة معينة ،فاإهنا قد تكون جزءا من املعارف العامة املشرتكة 15.وينطبق
ذكل أأيضا عىل البحوث العلمية 16 .ومع ذكل ،جيوز أأيضا ،يف حالت خاصة ،اعتبار املعلومات الواردة يف منشورات علمية
أأو منشورات الرباءات من املعارف العامة املشرتكة اإذا اكن الاخرتاع ينمتي جملال حبي جديد للغاية دلرجة أأن املعارف التقنية
 8انظر ،عىل سبيل املثال ،البيان املقدم من أأسرتاليا ،وقرار جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات رمق  .T932/92أأما يف أأسرتاليا ،فاإن املعارف
العامة املشرتكة "تنطوي عىل اس تخدام ما يعرفه أأو يس تخدمه أأهل املهنة ذات الصةل .ويه املعارف واخلربات ا ألساس ية املتاحة مجليع أأهل املهنة عند النظر يف
صنع منتجات جديدة ،أأو اإدخال حتسينات عىل منتجات قدمية ،وجيب التعامل معها عىل أأن الفرد يس تخدهما بوصفها مجموعة معارف عامة"؛ ويف هذا الصدد،
ينص دليل ممارسات الرباءات اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،البند  ،29-3عىل ما ييل ]...[" :يف كثري من احلالت ،ستشمل املعارف العامة
املشرتكة ،أأو ستتجىل يف ،املؤلفات املهنية املتاحة بسهوةل اليت من املتوقع أأن تكون يف متناول رجل املهنة و أأن يعتربها معلومات أأساس ية موثوق فهيا" (انظر
أأيضا قضية رشكة مينيسوات للتعدين والتصنيع ضد رشكة بريسدورف ( أأسرتاليا) احملدودة ()253 CLR 144 )1980؛ وي ُ ي ِعرف البند هاء 25-2 ،من املبادئ
التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة املعارف العامة املشرتكة بآأهنا اخللفية التقنية لشخص من أأهل املهنة.
 9انظر قرار جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات رمق .T766/91
 10انظر البياانت املقدمة من الرنوجي اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات ،واجلزء زاي ،الفصل السابع 1-3 ،3 ،من مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة
ابملكتب ا ألورويب للرباءات .ويف هذا الصدد ،يوحض البيان املقدم من إاس بانيا أأنه "مليا اكن من املفرتض أأن ميتكل الشخص اذلي من أأهل املهنة املعرفة التقنية
العامة ا ألساس ية الالزمة لصنع اخرتاع يف اجملال التقين املعين ،فينبغي للفاحص أأل يطلب اإدراج أأي استشهادات من كتب دراس ية أأو غريها من املنشورات
املشاهبة اليت حتتوي عىل مواد توضيحية معروفة جيدا بطريقة أأخرى.".
 11البند هاء 32-2 ،من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة.
 12انظر ،عىل سبيل املثال ،البند هاء 25-2 ،من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة ،والبياانت املقدمة من
الرنوجي وإاس بانيا واململكة املتحدة اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات ،وقرار جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات ( .)T 171/84وتوحض
مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابملكتب ا ألورويب للرباءات أأن املوضوع يرد يف مثل هذه الكتب ألنه من املعارف العامة املشرتكة ابلفعل؛ فال يصبح كذكل لنهأ
ورد يف كتب من هذا القبيل (اجلزء زاي ،الفصل السابع)1-3 ،3 ،
أ
أ
 13ويف هذا الصدد ،ينص البيان املقدم من أأسرتاليا عىل أأنه "قد ثبت أن هذا ل يقترص عىل املواد اليت ميكن حفظها عن ظهر قلب ،بل يشمل أيضا املواد
املعروف وجودها واليت يشار اإلهيا بشلك روتيين ،مثل النصوص املرجعية ومصادر املعلومات من ادلرجة الثالثة ،وادلورايت اخلاصة ابجملال ( ICI Chemicals
.".)& Polymers Ltd v Lubrizol Corp 45 IPR 577
 14انظر قرار جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات رمق .T426/88
 15انظر ،عىل سبيل املثال ،البياانت املقدمة من أأسرتاليا والرنوجي وإاس بانيا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات ،البند  32-3من دليل ممارسات الرباءات
اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،اجلزء زاي ،الفصل السابع 1-3 ،3 ،من مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب ا ألورويب للرباءات والبند هاء-2 ،
 25من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة.
 16انظر ،عىل سبيل املثال ،البيانني املقدمني من الرنوجي وإاس بانيا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات واجلزء زاي ،الفصل السابع 1-3 ،3 ،من مبادئ
الفحص التوجهيية اخلاصة ابملكتب ا ألورويب للرباءات.
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ذات الصةل ليست متاحة بعد يف الكتب ادلراس ية 17.وعالوة عىل ذكل ،ميكن اعتبار مجموعة من املعايري الصناعية جزءا من
18
املعارف العامة املشرتكة.
 .12وفامي يتعلق ابلبحوث العلمية بوجه عام ،تشري مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ببعض املاكتب اإىل قضية رشكة
"بريتش اكوس تك فيلمز" اليت ُذكر فهيا أأنه "[ ]...ل يكفي إلثبات املعارف العامة املشرتكة أأن يكون كشف معني قد حدث
يف مقاةل ،أأو سلسةل مقالت ،يف جمةل علمية ،بغض النظر عن مدى انتشار تكل اجملةل ،مع عدم وجود أأي دليل عىل أأن
الكشف مقبول معوما دلى املنخرطني يف التقنية الصناعية اليت يتعلق هبا الكشف .فاملعلومات اليت يُفصح عهنا يف حبث
علمي ل تصبح من املعارف العامة املشرتكة جملرد قراءهتا عىل نطاق واسع [ ]...وانتشارها عىل نطاق واسع .ول تصبح هذه
املعلومات من املعارف العامة اإل حيامن تكون معروفة معوما ومقبوةل بال شك دلى الغالبية العظمى من املنخرطني يف تقنية
19
صناعية معينة ،أأي ،بعبارة أأخرى ،حيامن تصبح جزءا من خمزوهنم املعريف املشرتك املتعلق ابلتقنية الصناعية".
 .13ومن َّ
املسَّل به أأيضا أأن املعارف العامة املشرتكة ل جيب أأن تكون "مضن الإدراك الواعي" للشخص اذلي يكون من
أأهل املهنة ،اإذ توجد منشورات يُر َجع اإلهيا بشلك معتاد ،ولكن ل ُحتفظ عن ظهر قلب ،ولكهنا تظل جزءا من املعارف
العامة املشرتكة 20.بيد أأن "ما قد يتوصل اإليه ابحث دؤوب خيتلف عن "املعارف العامة املشرتكة" .21وجيب أأن يكون
الشخص اذلي من أأهل املهنة قادرا عىل حتديد القسم املناسب ( أأو ا ألقسام املناس بة) من الكتاب املرجعي دون أأن يتطلب
22
ذكل منه أأي هجد كبري .أأما البحث عن املؤلفات اليت تتناول حاةل التقنية الصناعية بآأمكلها تقريبا ف ُيعترب هجدا ل داعي هل.
وعالوة عىل ذكل ،جيب أأن تكون املعلومات اليت يُعرث علهيا غري مهبمة وقابةل لالس تخدام بطريقة واحضة ومبارشة دون شك
23
أأو مزيد من الاس تقصاء.
 .14وينص قانون الرباءات ا ألسرتايل عىل أأن املعارف العامة املشرتكة ل تقترص عىل املعارف املتاحة يف ذكل البدل .ومع
ذكل ،حمكت احملمكة ،يف اململكة املتحدة ،بآأن ا ألمر اذلي يُع َتمد عليه بوصفه معارف عامة مشرتكة جيب أأن يكون من
24
املعارف العامة املشرتكة يف اململكة املتحدة.
 .15ويف الياابن ومجهورية كوراي ،تشري املعارف العامة املشرتكة اإىل مسآأةل/تكنولوجيا معروفة بوجه عام لشخص من أأهل
املهنة ،مبا يف ذكل التقنية الصناعية املشهورة والتقنية الصناعية الشائعة الاس تخدام 25.وتشري "التقنية الصناعية املشهورة"
 17املرجع السابق نفسه.
 18انظر البند  1-30-3من دليل ممارسات الرباءات اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،والبند هاء 32-2 ،من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات
الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة.
ُ
مل
ال
 19انظر قضية رشكة "بريتش اكوس تك فيلمز" ( )53 RPC 221 at 250ا ستشهد هبا يف بند  32-3من دليل ممارسات الرباءات اخلاص مبكتب اململكة
املتحدة للملكية الفكرية ،والبند هاء 25-2 ،من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة ،وكذكل يف البيان املقدم من
أأسرتاليا.
 20انظر البند هاء 25-2 ،من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة ،والبند  32-3من دليل ممارسات الرباءات
اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،والبيان املقدم من أأسرتاليا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
 21انظر البيان املقدم من أأسرتاليا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات اذلي يستشهد بقضية Aktiebolaget Hassle and Astra
].Pharmaceuticals Pty Limited v Alphapharm Pty Ltd 51 IPR 375 at [72]-[73
 22انظر قرار جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات رمق .T171/84
 23انظر قرار جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات رمق .T149/07
ُ 24ذكر عىل وجه اخلصوص أأن" :السبب يف ذكل هو أأن املرء ،سواء اكن معنيا بصحة براءة أأوروبية (اململكة املتحدة) أأو براءة يف اململكة املتحدة ،فاإنه معين
حبق يتعلق ابململكة املتحدة .حصيح أأن التقنية الصناعية السابقة رمبا تكون قد ن ُرشت يف أأي ماكن يف العامل ،لكنين ل أأظن أأن ذكل يغري من رضورة أأن ينظر
الفريق املاهر اإىل هذه التقنية الصناعية كام لو اكنوا موجودين يف اململكة املتحدة .ول هيم ،يف ر أأيي ،أأن تكون حقيقة ما من املعارف العامة املشرتكة يف الصني
(مثال) ،اإذا مل تكن من املعارف العامة املشرتكة هنا .وقد يكون الوضع خمتلفا اإذا اكن مجيع أأهل همنة معينة يف اململكة املتحدة عىل عَّل ابلوضع يف الصني" .انظر
قضية  Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) v Warner-Lambert Company LLC [2015] EWHCامل ُستشهد هبا يف البيان املقدم من اململكة
املتحدة.
 25يوحض أأيضا الفصل  ،2البند  2-2من مبادئ الفحص التوجهيية ملكتب الرباءات الياابين ما ييل" :ذلكل ،تش متل املعارف العامة املشرتكة عىل أأساليب
التجريب والتحليل والتصنيع؛ ونظرايت تكنولوجيا ما ،وما اإىل ذكل ،ابلقدر املعروف معوما لشخص من أأهل املهنة .وكون ا ألمر التقين معروفا بوجه عام

SCP/28/4
5

اإىل أأمر تقين معروف معوما يف اجملال التقين ذي الصةل .وتشمل ،عىل سبيل املثال "1" ،ا ألمر التقين امل ُ َّ
وحض يف كثري من
الواثئق أأو صفحات الويب اخلاصة ابلتقنية الصناعية السابقة؛ " "2وا ألمر التقين املعروف عىل نطاق واسع يف مجيع أأحناء
الصناعة؛ " "3وا ألمر التقين املشهور دلرجة أأنه ل يتطلب رضب أأمثةل عليه .يف حني أأن "التقنية الصناعية الشائعة
26
الاس تخدام" تشري اإىل التقنية الصناعية املشهورة اليت تُس تخدم عىل نطاق واسع.
 .16ويف بعض البدلان ،تُعترب أأيضا املعارف غري التقليدية جزءا من املعارف العامة املشرتكة.

27

 .17ومع مرور الوقت ،يؤدي منو املعارف املسجةل امللكية واملعارف املتخصصة ،أأي املعارف غري املعروفة اإل داخل
منظامت أأو رشاكت معينة أأو اليت ل يعرفها سوى عدد قليل من اخلرباء ،اإىل تزايد صعوبة متيزي املعارف العامة املشرتكة من
حاةل التقنية الصناعية .ورمغ أأن السمة أأو العنرص أأو املفهوم رمبا يكون معروفا لعدد قليل ،فاإنه ل يكون جزءا من املعارف
العامة املشرتكة ما مل يكن من املمكن اإثبات أأنه معروف ومقبول دلى الغالبية العظمى من أأهل املهنة 28.ولكن رمبا تكون
29
املعارف العامة املشرتكة دلى عدد قليل نسبيا من املامرسني املهرة يف حالت أأخرى ،وذكل حسب طبيعة التكنولوجيا.
 .18ومن املهم أأيضا المتيزي بني املعارف العامة املشرتكة واملعارف العامة – ألن جمرد وجود يشء ما يف املكل العام ل جيعهل
30
جزءا من املعارف العامة املشرتكة.

التوليف :اجملاورة مقابل الآاثر التآآزرية

مبد أأ النشاط الابتاكري والتوليف
 .19يكون الاخرتاع كلك بدهييا ،من حيث املبد أأ ،اإذا ُوجِ د أأي عنرص واحد أأو أأكرث من عنارص التقنية الصناعية السابقة
أأو املعارف العامة للشخص اذلي من أأهل املهنة اكن من شآأنه أأن ُُي ِفيز أأو يدفع ذكل الشخص يف اترخي الإيداع ( أأو اترخي
ا ألولوية ،حسب مقتىض احلال) اإىل التوصل إاىل الاخرتاع املطلوب حاميته ابستبدال عنرص واحد أأو أأكرث من عنارص التقنية
31
الصناعية السابقة أأو دمج ذكل العنرص أأو تعديهل مع وجود احامتل معقول للنجاح.
 .20وعند النظر فامي اإذا اكن يوجد نشاط ابتاكري ممتزي عن اجلدة ،جيوز التوليف بني تعالمي مرجعني أأو أأكرث من مراجع
التقنية الصناعية السابقة ،مثل براءات أأو طلبات براءات منشورة خمتلفة ،رشيطة أأن يكون هذا التوليف بدهييا للشخص

لشخص من أأهل املهنة من عدمه ينبغي أأن ُُيدَّ د ل بناء عىل عدد الواثئق اليت توحض ا ألمر التقين سحسب ،بل أأيضا بناء عىل مدى الاهامتم اذلي يوليه هذا
الشخص ل ألمر التقين.".
ال
 26انظر البند  1-2-4من املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف املكتب الكوري للملكية الفكرية ،والفصل  ،2بند  2-2من مبادئ الفحص التوجهيية يف
مكتب الرباءات الياابين.
 27يف قضية  ،Apimed Medical Honey Ltd v Brightwake Ltd [2011] EWPCC 2, [2011] RPC 16اكنت الرباءة تتعلق بضامدات
جراحية حتتوي عىل عسل وعامل ُ
هتَّل .ور أأت احملمكة أأنه رمبا مل يكن يوجد ،يف اترخي ا ألولوية ،سوى عدد قليل من ا ألشخاص العاملني يف جمال رعاية اجلروح
ال
اذلين اكنوا سريون مس تقبال رسيراي يف عالج اجلروح ابلعسل ،ولكن هذه احلقيقة مل حتل دون كون الفكرة جزءا من املعارف العامة املشرتكة .انظر بند 32-3
من دليل ممارسات الرباءات اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،و 30-2من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف
س نغافورة.
 28قضية  Beloit v Valmet (No.2) [1997] RPC 489 Aldous L.J.املُستشهد هبا يف دليل ممارسات الرباءات اخلاص مبكتب اململكة املتحدة للملكية
الفكرية ،البند .33-3
 29انظر البيان املقدم من س نغافورة .ولكن ،وفقا لقرار جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات رمق  ،T 475/88ل ميكن عادة اعتبار املنشور الواحد
معارف عامة مشرتكة.
 30البند هاء 26-2 ،من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة.
 31انظر ،عىل سبيل املثال ،املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءات.09-13 ،
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اذلي من أأهل املهنة .وجيوز أأيضا التوليف بني عدة تعالمي واردة يف نفس مرجع التقنية الصناعية السابقة ،مثل كتاب واحد
32
بعينه ،اإذا اكن يوجد سبب وجيه جيعل الشخص اذلي من أأهل املهنة يربط بني هذه ا ألجزاء بعضها ببعض.
 .21ويف بعض الولايت القضائية ،كثريا ما ي ُشار اإىل التوليف بني معلومات التقنية الصناعية السابقة بآأنه "صورة
فس يفسائية" .ويف قضية  ،ASM Assembly Automation Ltd v Aurigin Technology Pte Ltdقضت
احملمكة بآأنه "عند التعامل مع البداهةُ ،يق للمرء أأن يصنع "صورة فس يفسائية" من الواثئق ذات الصةل اإذا اكن ميكن جتميعها
عىل يد رجل فقري اخليال ول ميكل قدرة ابتاكرية (انظر قضية Technograph v Mills & Rockely [1972] RPC
 33.")346وكذكل ُذكر يف قضية  J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. vs Kesar Medicaments And Anrما ييل:
" ]...[ .97ل جيوز تكوين صورة فس يفسائية من واثئق فردية أأو اس تخدامات سابقة ،ما مل يكن من املمكن اإثبات أأن
الشخص اذلي من أأهل املهنة ،حيامن يواجه استشهادا معينا ،سيتحول اإىل استشهاد أآخر لس تكامل املعلومات املس تقاة من
ا ألول ]...[ .وعند التعامل مع البداهة ،عىل عكس اجلدة ،جيوز صنع "صورة فس يفسائية" من الواثئق ذات الصةل ،ولكن
34
جيب أأن تكون صورة فس يفسائية يس تطيع أأن جيمعها رجل فقري اخليال ول ميكل قدرة ابتاكرية".

املعارف العامة املشرتكة والتوليف
 .22من املمكن ،لغرض تقيمي النشاط الابتاكري ،أأن جيمع خشص من أأهل املهنة بني تعالمي وثيقة واحدة أأو أأكرث ومعارف
عامة مشرتكة يف التقنية الصناعية .عىل سبيل املثال ،س يكون من البدهييي عادة التوليف بني اإحدى واثئق تقنية صناعية
سابقة وكتاب دراس مشهور أأو معجم منوذيج 35.و ألن الشخص اذلي من أأهل املهنة س تكون دامئا املعارف العامة املشرتكة
حارضة يف ذهنه ،فسوف يفرس أأي وثيقة من واثئق التقنية الصناعية السابقة يف ضوء املعارف املتاحة هل بوجه عام يف
التارخي املعين ،أأي اترخي اإيداع ( أأو اترخي أأولوية) الاخرتاع 36.ويف هذا الصدد ،ينص البند الفرعي  )2(7من قانون الرباءات
ا ألسرتايل رصاحة عىل أأن "الاخرتاع يُعترب منطواي عىل نشاط ابتاكري عند مقارنته بقاعدة التقنية الصناعية السابقة ،ما مل
يكن الاخرتاع بدهييا لشخص من أأهل املهنة يف ضوء املعارف العامة املشرتكة املوجودة (سواء يف جمال الرباءة أأو خارجه)
قبل اترخي أأولوية املطالبة ذات الصةل ،سواء ن ُظر يف هذه املعرفة بشلك منفصل أأو مع املعلومات املذكورة يف البند الفرعي
( ".)3وينص البند الفرعي  )3(7عىل أأن هذه املعلومات يه "1" :أأي معلومة من معلومات التقنية الصناعية السابقة؛ أأو
" "2توليفة من أأي معلومتني أأو أأكرث من معلومات التقنية الصناعية السابقة اليت يكون من املتوقع يف حدود املعقول أأن جيمع
بيهنا خشص من أأهل املهنة قبل اترخي أأولوية املطالبة ذات الصةل.

الاخرتاع ا ُملجمَّع كلك
 .23عند حتديد النشاط الابتاكري ،جيب عادة أأن يُنظر يف الاخرتاع املطلوب حاميته كلك .ويرسي هذا املبد أأ أأيضا عىل
تقيمي النشاط الابتاكري لالخرتاعات اليت جتمع بني اثنني أأو أأكرث من تعالمي التقنية الصناعية السابقة .وذلكل ،حىت لو اكن
لك تعلمي فردي من تعالمي التقنية الصناعية السابقة ،عىل حدة ،بدهييا لشخص من أأهل املهنة ،فاإن رشط النشاط الابتاكري
سيتحقق اإذا مل يكن هذا التوليف من تعالمي التقنية الصناعية السابقة املتعددة متوقعا من الشخص اذلي يكون من أأهل
37
املهنة.
 32انظر ،عىل سبيل املثال ،مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب ا ألورويب للرباءات ،اجلزء زاي ،الفصل السابع 6 ،16-ودليل تنظمي وسحص طلبات براءات
الاخرتاع ملاكتب امللكية الصناعية لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.6-7 ،
 33قضية .ASM Assembly Automation Ltd v Aurigin Technology Pte Ltd [2009] SGHC 206
 34قضية  J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. vs Kesar Medicaments And Anr.يف  22فرباير ( 2008حممكة دلهيي العليا).
 35انظر ،عىل سبيل املثال ،املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءات.13-13 ،
 36البيان املقدم من ا ألرجنتني اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
 37انظر ،عىل سبيل املثال ،املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءات 13-13 ،ودليل تنظمي وسحص
طلبات براءات الاخرتاع ملاكتب امللكية الصناعية لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.1-2-7 ،
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 .24وبناء عىل ذكل ،جيب احلرص عىل عدم حتديد جوهر الاخرتاع املطلوب حاميته عىل أأساس استبعاد السامت
املعروفة الواردة يف املطالبة سحسب ،ألن جوهر الاخرتاع املطلوب حاميته قد يمكن يف التوليفة اخلاصة للمكوانت القامئة
بذاهتا 38.وكذكل قضت احملامك يف أأملانيا بآأن بداهة الاخرتاع اذلي جيمع بني سامت متعددة ل تُثبَت من خالل بداهة لك مسة
فردية يف حد ذاهتا 39.وذلكل جيب اإجراء الفحص يف ضوء بداهة التوليفة املقرتحة ،وجيب أأل يقترص الفحص عىل تقيمي
40
السامت الفردية أأو التوليفات الفرعية.

هل الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة اكن ميكن أأن جيمع بني مراجع التقنية الصناعية السابقة
 .25اإن املسآأةل احملورية فامي يتعلق بتحديد النشاط الابتاكري لالخرتاعات التوليفية قد تمتثل يف تقيمي ما اإذا اكن الشخص
اذلي يكون من أأهل املهنة اكن ميكن أأن جيمع بني اثنني أأو أأكرث من أأجزاء التقنية الصناعية السابقة .وينبغي التآأكيد عىل أأن
مسآأةل ما اإذا اكن ميكن يف حدود املعقول توقع قيام خشص من أأهل املهنة ابمجلع بني معلومات التقنية الصناعية السابقة يه
جزء من النظرة الشامةل ملا اإذا اكن الاخرتاع املطلوب حاميته بدهييا أأم ل .ومن هذا املنطلق ،تنطبق أأيضا املبادئ العامة
واختبارات تقيمي النشاط الابتاكري أأو البداهة عىل حتديد النشاط الابتاكري لالخرتاعات التوليفية.
 .26وعند حتديد ما اإذا اكن الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة اكن ميكن أأن جيمع بني معلومتني ممتزيتني أأو أأكرث من
معلومات التقنية الصناعية السابقة ،تمتثل املامرسة اليت يتبعها أأحد ماكتب الرباءات يف أأن الفاحصني ينبغي أأن يركزوا عىل
املشلكة اليت يواهجها الشخص اذلي من أأهل املهنة ،وما اإذا اكن يوجد ،يف ضوء هذه املشلكة ،سبب وجيه ( أأو حافز ما)
41
يدفع الشخص اذلي من أأهل املهنة إاىل امجلع بني هذه املعلومات.
 .27وتنص مبادئ الفحص التوجهيية للمكتب ا ألورويب للرباءات ،عىل سبيل املثال ،عىل أأنه جيوز ،يف س ياق هنج حل
املشالكت ،التوليف بني الكشف عن وثيقة واحدة أأو أأكرث ،أأو أأجزاء من الواثئق ،أأو أأجزاء أأخرى من التقنية الصناعية
السابقة (مثل اس تخدام عام مس بق أأو معرفة تقنية عامة غري مكتوبة) وبني أأقرب تقنية صناعية سابقة .اإل أأن رضورة
التوليف بني أأكرث من كشف واحد و أأقرب تقنية صناعية سابقة من أأجل الوصول اإىل توليفة من السامت قد تكون مؤرشا
42
عىل وجود نشاط ابتاكري ،اإذا اكن الاخرتاع املطلوب حاميته مثال ليس جمرد جتميع للسامت.
 .28ويف بعض ماكتب الرباءات ،يُ َرشد الفاحصون اإىل مراعاة ش ىت املسائل عند البت فامي اإذا اكن التوليف بني تعالمي
جز أأين ممتزيين أأو أأكرث من التقنية الصناعية السابقة أأمرا بدهييا .وتشمل هذه املسائل ما ييل:
" "1ما اإذا اكنت طبيعة التعالمي ومضموهنا جيعالن من احملمتل أأو غري احملمتل أأن يقوم الشخص اذلي من أأهل املهنة
ابلتوليف بيهنا.

 38دليل ممارسات وإاجراءات الرباءات يف مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ،البند .2-2-9-2
 39انظر BGH, X ZR 87/65 (1968) – Betondosierer, GRUR 1969, 182; BGH, X ZR 62/79 (1981) – Kautschukrohlinge,

.GRUR 1981, 736; BGH, X ZR 115/96 (1998) – Stoßwellen-Lithotripter, GRUR 1999, 145
BGH, X ZB 9/79 (1980) – Tomograph, GRUR 1980, 984; BGH, X ZR 46/78 (1981) – piezoelektrisches 40
Feuerzeug, GRUR 1981, 341; BGH, X ZR 19/79 (1981) – First- und Gratabdeckung, GRUR 1981, 732.

 41دليل ممارسات وإاجراءات الرباءات يف مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ،البند  5-5-2-5-2أألف.
 42انظر أأيضا دليل تنظمي وسحص طلبات براءات الاخرتاع ملاكتب امللكية الصناعية لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية ،6-7 ،واملبادئ التوجهيية
لفحص الرباءات اخلاصة ابملكتب الكوري للملكية الفكرية ،البند  ،7ومبادئ الفحص التوجهيية يف املنظمة ا إلقليية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) ،البند -3
.9-7
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فينبغي عىل سبيل املثال أأن يؤخذ يف احلس بان ما اإذا اكنت التعالمي تنمتي اإىل جمالت تقنية مماثةل أأو جماورة أأو بعيدة
43
لتقيمي النشاط الابتاكري فامي يتعلق ابلخرتاعات التوليفية.

وبوجه عام ،س يكون من البدهييي أأيضا التوليف بني تعالمي وثيقتني حتتوي اإحداهام عىل اإشارة واحضة ل لبس فهيا اإىل
الوثيقة ا ألخرى 44.اإل أأن مفهوم "التوليف البدهييي" ل يتطلب ابلرضورة وجود اإحاةل مرجعية رصُية يف الواثئق ليك
45
تُطرح جحة النشاط الابتاكري.
" "2مقدار الانتقاء املطلوب لفصل الإفصاحات عن املواد الواثئقية احمليطة.

46

ل يوجد حد لعدد املعلومات اليت جيوز التوليف بيهنا من أأجل الاعرتاض عىل النشاط الابتاكري .وبوجه عام ،لكام زاد
عدد السامت املُج َّمعة ،زادت فرصة وجود نشاط ابتاكري 47.ووجوب الاعامتد عىل العدد الكبري من مراجع التقنية
48
الصناعية السابقة قد يشري اإىل اإماكنية حدوث اإدراك متآأخر غري حصيح.
" "3ما اإذا اكن توجد معلومة واحدة متيل اإىل تش تيت ( أأو رصف) ا ألذهان عن التوليف بني ش ىت معلومات
49
التقنية الصناعية السابقة.
عىل سبيل املثال ،اإذا اكن يتعذر من الناحية العملية التوليف بسهوةل بني كشفني يُنظر اإلهيام كلك بسبب عدم التوافق
املتآأصل يف السامت املكشوفة الرضورية لالخرتاع ،فاإن التوليف بني هذين الكشفني من قبل خشص من أأهل املهنة
50
لن يُعترب عادة توليفا بدهييا.
" "4املشالكت التقنية العامة للمجال التقين ابلإضافة اإىل التوجه التقين واملتطلبات يف الصناعة.
وفقا ملامرسات أأحد ماكتب الرباءات ،حيامن يبت الفاحص يف النشاط الابتاكري ابلتوليف بني ش ىت التقنيات
الصناعية السابقة ،جيوز للفاحصني أأن يآأخذوا يف الاعتبار ،مضن أأمور أأخرى ،املشالكت التقنية العامة للمجال
51
التقين والتوجه التقين وكذكل املتطلبات يف الصناعة.
" "5معر الواثئق.
اإن املواصفات القدمية اليت ت ي ُِعرف عىل وجه التحديد حل املشلكة اليت يسعى الاخرتاع اإىل التغلب علهيا حىت يمتكن
الشخص املاهر من تقدير أأمهيته بسهوةل ميكن أأن تكون سببا وجهيا لالعرتاض اخلاص ابلبداهة 52.ولكن كون الوثيقة
 43انظر ،عىل سبيل املثال ،مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب ا ألورويب للرباءات ،اجلزء زاي ،الفصل السابع ،6 ،16-ودليل ممارسات الرباءات يف مكتب
اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،البند  ،43-3ومبادئ الفحص التوجهيية يف ا ألريبو ،البند  ،9-7-3واملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءات.12-13 ،
 44دليل ممارسات الرباءات يف مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،البند 43-3؛ ومبادئ الفحص التوجهيية يف ا ألريبو ،البند .9-7-3
 45املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة ،البند حاء.42-4 ،
 46دليل ممارسات الرباءات يف مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،البند .43-3
 47املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة ،البند حاء.46-4 ،
 48املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف املكتب الكوري للملكية الفكرية ،البند  .7وانظر أأيضا املناقشات اخلاصة ابلإدراك املتآأخر يف هذه الوثيقة.
 49انظر ،عىل سبيل املثال ،دليل ممارسات وإاجراءات الرباءات يف مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ،ودليل ممارسات الرباءات يف مكتب اململكة املتحدة للملكية
الفكرية.
أ
 50انظر ،عىل سبيل املثال ،املبادئ التوجهيية للمكتب الورويب للرباءات ،اجلزء زاي ،الفصل السابع ،6 ،16-ودليل ممارسات الرباءات يف مكتب اململكة
املتحدة للملكية الفكرية ،البند .43-3
 51املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف املكتب الكوري للملكية الفكرية ،القسم .7
 52دليل ممارسات الرباءات يف مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،البند  ،38-3اذلي يشري اإىل طلب رشكة [1983] Jamesigns (Leeds) Limited
.RPC 68
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قدمية ل يعين ،يف حد ذاته ،أأهنا ل ميكن أأن تُتَّخذ أأساسا لهجوم بشآأن البداهة 53.وجيب تقيمي لك جزء من أأجزاء
التقنية الصناعية السابقة كام لو اكن يُنظر فيه من جديد يف اترخي الإيداع ( أأو اترخي ا ألولوية) ذي الصةل.
" "6التآأثريات املفيدة.
اإن التآأثريات املفيدة لالخرتاع عىل مراجع التقنية الصناعية السابقة مذكورة يف مبادئ الفحص التوجهيية لبعض ماكتب
الرباءات أكحد العوامل املؤيدة لوجود نشاط ابتاكري .عىل سبيل املثال ،عندما تس تويف التآأثريات املفيدة عىل التقنية
الصناعية السابقة الرشط التايل رمق " "1أأو " "2وتتجاوز ما ميكن التنبؤ به استنادا اإىل حاةل التقنية الصناعية
السابقة ،فيجب اعتبارها عوامل تؤيد وجود نشاط ابتاكري "1" :لالخرتاع املطلوب حاميته تآأثري ذو طابع خمتلف
عن طابع التقنية الصناعية السابقة ،ول يس تطيع خشص من أأهل املهنة توقع تآأثري الاخرتاع املطلوب حاميته عىل
أأساس حاةل التقنية الصناعية يف وقت الإيداع؛ أأو " "2لالخرتاع املطلوب حاميته تآأثري هل نفس الطابع ولكنه يفوق
بدرجة كبرية تآأثري التقنية الصناعية السابقة ول يس تطيع خشص من أأهل املهنة توقع تآأثري الاخرتاع املطلوب حاميته عىل
54
أأساس حاةل التقنية الصناعية يف وقت ا إليداع.
" "7ما اإذا اكن الاخرتاع توليفة من السامت أأو جمرد جتميع للسامت (انظر قسم "التوليف مقابل اجملاورة أأو
التجميع" أأدانه).
 .29وكذكل تشري املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية اإىل أأنه،
عند البت يف النشاط الابتاكري لخرتاع عن طريق التوليف ،عادة ما يلزم وضع العوامل التالية يف الاعتبار "1" :ما اإذا
اكنت تكل السامت التقنية امل ُج َّمعة يدمع بعضها بعضا من الناحية الوظيفية؛ " "2وصعوبة التوليف أأو سهولته؛ " "3و أأي دافع
55
تقين للقيام ابلتوليف يف التقنية الصناعية السابقة؛ " "4والتآأثري التقين للتوليف ،اإخل.
 .30وفامي يتعلق مبس توى التَّآأكُد من أأن الشخص اذلي يكون من أأهل املهنة ميكن أأن يتوصل اإىل الاخرتاع املطلوب
حاميته ،قضت احملمكة يف أأملانيا بآأنه رمغ عدم وجود نشاط ابتاكري اإذا اكن ابإماكن خشص عادي من أأهل املهنة أأن يؤلف بني
السامت ،فاإن النشاط الابتاكري يكون موجودا اإذا اكن من احملمتل فقط أأن يتوصل الشخص اذلي من أأهل املهنة اإىل
الاخرتاع 56.وهكذا مت تآأكيد النشاط الابتاكري حيامن ُاقرتحت توليفة من حلني خمتلفني ،ثبتت فعاليهتا عىل أأرض الواقع،
وحتققت مزية خاصة من خاللها .ومع ذكل ،ل ميكن افرتاض وجود نشاط ابتاكري اإذا اكن الاخرتاع يتآألف فقط من اإضافة
57
خبري لتآأثريات السامت.
 .31وعالوة عىل ذكل ،ل يلزم ،لغرض تقيمي النشاط الابتاكري ،أأن يكون ادلافع اإىل تعديل تعالمي التقنية الصناعية
السابقة هو نفسه دافع ُمودع الطلب للتوصل اإىل الاخرتاع املطلوب حاميته ،ألن "بداهة التوليف" بني اثنني أأو أأكرث من
التعالمي ُحت َّدد من وهجة نظر خشص من أأهل املهنة .وإاضافة اإىل ذكل ،ليس من الرضوري أأن تشري مراجع التقنية الصناعية
السابقة اإىل التوليفة اليت من شآأهنا أأن حتقق نفس املزية أأو النتيجة اليت اكتشفها ُمودع الطلب .وقد تشري التقنية الصناعية
58
السابقة اإىل الاخرتاع املطلوب حاميته ،ولكن لغرض خمتلف أأو حلل مشلكة خمتلفة.
 53دليل ممارسات الرباءات يف مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،البند  ،39-3اذلي يشري اإىل قضية Brugger and others v Medic-Aid Ltd
.([1996] RPC 635
 54انظر ،عىل سبيل املثال ،مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة مبكتب الرباءات الياابين ،اجلزء الثالث ،الفصل  ،2البند .2-3 ،2
 55املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية ،اجلزء الثاين ،الفصل .2-4 ،4
BGH, I ZR 117/54 (1956) – Wasch- und Bleichmittel, GRUR 1956, 317. 56
 57البيان املقدم من أأملانيا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
 58املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءات.13-13 ،
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 .32ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف قضية رشكة يك اإس أآر ادلولية احملدودة ضد رشكة تليفليكس ،أأكدت احملمكة
العليا جمددا عىل املبادئ استنادا اإىل سابقهتا القانونية اليت تنص عىل أأن "التوليف بني عنارص مآألوفة وفقا ألساليب معروفة
من املرحج أأن يكون بدهييا حيامن يقترص عىل حتقيق نتاجئ ميكن التنبؤ هبا" 59.وعند النظر يف بداهة توليفة من عنارص معروفة،
60
فاإن السؤال ا ألمه هو "هل التحسني يتجاوز الاس تخدام املتوقع لعنارص التقنية الصناعية السابقة وفقا لوظائفها املقررة".
 .33وطبقا للمامرسات املتبعة يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،فاإن أأحد ا ألسس املنطقية
المنوذجية اليت قد تؤيد اس تنتاج البداهة يش متل عىل التوليف بني عنارص التقنية الصناعية السابقة وفقا ألساليب معروفة
لتحقيق نتاجئ ميكن التنبؤ هبا 61.وعند تطبيق هذا ا ألساس املنطقي ،جيب عىل الفاحصني توضيح ما ييل:

" "1اس تنتاج مفاده أأن التقنية الصناعية السابقة تضمنت لك عنرص ُمطالَب حباميته ،وإان مل يكن ذكل ابلرضورة يف
مرجع واحد من مراجع التقنية الصناعية السابقة ،اإضافة اإىل أأن الاختالف الوحيد بني الاخرتاع املطلوب حاميته
والتقنية الصناعية السابقة يمتثل يف عدم وجود توليفة فعلية للعنارص يف مرجع واحد من مراجع التقنية الصناعية
السابقة؛
" "2واس تنتاج مفاده أأن خشصا ذا همارة عادية يف التقنية الصناعية اكن ميكن أأن يؤلف بني العنارص املطلوب حاميهتا
بآأساليب معروفة ،و أأن لك عنرص ،يف التوليفة ،ل يؤدي سوى الوظيفة نفسها اليت يؤدهيا بشلك منفصل؛
" "3واس تنتاج مفاده أأن خشصا ذا همارة عادية يف التقنية الصناعية اكن س يدرك أأن نتاجئ التوليفة ميكن التنبؤ هبا؛
" "4و أأي نتاجئ اإضافية قد تكون رضورية بناء عىل حماور غراهام املس متدة من الوقائع ،يف ضوء وقائع القضية قيد
62
النظر ،لتوضيح اس تنتاج البداهة.
 .34وعىل العكس من ذكل ،جيوز ملودعي الطلبات ،يف حاةل املطالبة حبامية توليفة ما ،تقدمي أأدةل أأو جحج لإثبات ما ييل:
" "1أأن الشخص ذا املهارة العادية يف التقنية الصناعية مل يكن يس تطيع التوليف بني العنارص املطالب حباميهتا بآأساليب
معروفة (بسبب صعوابت تكنولوجية عىل سبيل املثال)؛ " "2أأو أأن عنارص التوليفة ل تؤدي سحسب الوظيفة اليت يؤدهيا
63
لك عنرص عىل حدة؛ " "3أأو أأن نتاجئ التوليفة املطلوب حاميهتا غري متوقعة.

التوليف مقابل اجملاورة أأو التجميع
 .35ل يصح بوجه عام ،يف حاةل املطالبة حبامية توليفة ما ،القول بآأن السامت املنفصةل للتوليفة ،لك مهنا عىل حدة ،معروفة
أأو بدهيية ،وذلكل فاإن املوضوع املطلوب حاميته بدهييي برمته .ولكن اإذا اكنت املطالبة جمرد "جتميع للسامت أأو وضعها جنبا
اإىل جنب" وليست توليفا حصيحا ،فيكفي من أأجل اإثبات أأن جتميع السامت ل ينطوي عىل نشاط ابتاكري توضيح أأن
64
السامت الفردية ،لك مهنا عىل حدة ،بدهيية لشخص من أأهل املهنة.
 .36و أأي مجموعة من السامت التقنية تُعترب توليفة حصيحة للسامت اإذا اكن التفاعل الوظيفي بني السامت ُيقق تآأثريا تقنيا
مشرتاك خيتلف عن مجموع التآأثريات التقنية للسامت الفردية ،أكن يكون عىل سبيل املثال أأكرب من مجموع التآأثريات .وبعبارة
KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 415-16, 82 USPQ2d at 1395. 59

 60املرجع السابق نفسه يف .417, 82 USPQ2d at 1396
 61دليل اإجراءات سحص الرباءات ،البند .2141
 62دليل اإجراءات سحص الرباءات ،البند .2143
 63دليل اإجراءات سحص الرباءات ،البند .2141
 64انظر ،عىل سبيل املثال ،املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءات ،05-13 ،واملبادئ التوجهيية للمكتب
ا ألورويب للرباءات ،اجلزء زاي ،الفصل السابع ،7 ،16-ودليل تنظمي وسحص طلبات براءات الاخرتاع ملاكتب امللكية الصناعية لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية
ادلومينيكية ،1-2-7 ،ومبادئ الفحص التوجهيية يف ا ألريبو ،البند .1-2-17-7-3
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أأخرى ،جيب أأن تسفر تفاعالت السامت الفردية عن تآأثري تآآزري .وإاذا مل يوجد هذا التآأثري التآآزري ،فال يوجد أأكرث من
جمرد جتميع للسامت 65.ويف هذا الصدد ،قضت احملمكة العليا الإس بانية مبا ييل" :بعد حتليل التقارير ذات الصةل ابلقضية،
حمكت احملمكة بآأن املطالبة ا ألولية للرباءة اجلديدة ( أأي املطالبة الرئيس ية ،اليت اش تقت مهنا املطالبات الالحقة) ليست جمرد
جتاور للخصائص املوجودة يف الواثئق  D1و D2و ،D3اليت تعرب عن التقنية الصناعية السابقة ،ولكهنا يشء خمتلف نوعيا
66
وينطوي عىل جدة ونشاط ابتاكري".
 .37ويف كثري من الولايت القضائية ،ميثل "التفاعل" أأو "الرتابط" فامي بني السامت امل ُج َّمعة و"الآاثر التآآزرية" الناش ئة
عن التوليف مفاهمي أأساس ية لتعريف أأي اخرتاع توليفي حقيقي .وتوجد فكرة مماثةل يف عبارة "العنارص اليت تتعاون لتحقيق
نتيجة موحدة" الواردة يف ممارسات أأحد البدلان 67.وفامي يتعلق مبعىن مصطلح "التآآزر" ،ذكرت اجملالس التقنية للمكتب
ا ألورويب للرباءات أأن" :السمتني تتفاعالن بشلك تآآزري اإذا اكنت وظائفهام مرتابطة وتؤدي اإىل تآأثري اإضايف يتجاوز مجموع
أآاثر لك مسة عىل حدة .ول يكفي أأن حتل السامت نفس املشلكة التقنية أأو أأن تكون أآاثرها من نفس النوع وتفيض اإىل تآأثري
مزتايد ولكن مل يتغري 68".وكذكل حمك القايض ،يف قضية رشكة ساابف ضد رشكة اإم اإف أآي ملراكز ا ألاثث ،بآأن املرء قبل
أأن يسآأل عام اإذا اكن الاخرتاع ينطوي عىل نشاط ابتاكري أأم ل ،جيب أأن ُيدد أأول ما هو الاخرتاع .وعىل وجه
اخلصوص ،تمتثل اخلطوة ا ألوىل يف حتديد ما اإذا اكن املرء يتعامل مع اخرتاع واحد أأو ،ألغراض تقيمي النشاط الابتاكري ،مع
اخرتاعني أأو أأكرث .فاإذا تفاعل مكوانن أأحدهام مع الآخر ،أأي اإذا اكن يوجد تآآزر بيهنام ،فاإهنام يشالكن اخرتاعا واحدا هل تآأثري
مشرتك ويُط َّبق احلمك القانوين اخلاص ابلنشاط الابتاكري عىل فكرة التوليف بيهنام 69.وجيب تقدمي دليل عىل هذا التآأثري
التآآزري يف وقت الإيداع .وبعبارة أأخرى ،ل ميكن اس تخدام أأي دليل يُق َّدم بعد الإيداع لإثبات الطابع الابتاكري يف هذه
احلاةل.
 .38وعالوة عىل ذكل ،فامي يتعلق ابلتآأثري التآآزريُ ،ذكر يف براءة رشكة "غالكسو غروب" [ RPC 43 ]2004أأنه" :اإذا
ُأريد الاعامتد عىل تآأثري تآآزري ،فيجب أأن يتسم به لك يشء تشمهل املطالبة ،وجيب وصفه يف املواصفات .ومل يُوصف يف
املواصفات احلالية أأي تآأثري ليس توقعا طبيعيا من خصائص عنرصي التوليف".

 .39وإاقامة ادلليل عىل وجود تآآزر غري متوقع بني العنارص املطلوب حاميهتا ل جتعل التوليف مبتكرا ،اإذا اكن هذا التوليف
بدهييا لشخص من أأهل املهنة .وعىل وجه اخلصوص ،اإذا اكن من املعروف أأنه جيمع بني فئتني من العوامل الفعاةل ،مفن
70
املستبعد أأن تُعترب الاس تعاضة عن عامل أأحدث و أأكرث فاعلية من فئة أأو أأخرى عند التحضري املشرتك مبثابة أأمر ابتاكري.
 .40وإاضافة اإىل ذكل ،اإذا اكن تآآزر املكوانت امل ُج َّمعة ل يتجاوز توليف التقنية الصناعية السابقة املاكفئة ،فاإن هذا التآآزر
ل ميثل دليال عىل الطابع الابتاكري لهذا التوليف .ويف القرار ُ ،T 492/99 NIPROذكر أأنه ل يوجد أأي أأفضلية للعامل
املدمج املضاد لاللهتاب امل ُطال َب حباميته يف الالامتس الرئييس عىل حاةل التقنية الصناعية ،وذلكل ف إان املطالبة املعنية ل تنطوي
71
عىل نشاط ابتاكري.
 .41وعىل النقيض من الاخرتاعات التوليفية الصحيحة ،ل يكون الاخرتاع املطلوب حاميته سوى َجت ُاور أأو جت ُمع ألهجزة أأو
أأساليب معروفة ،اإذا اكنت تعمل بطريقهتا العادية ول تنتج أأي ترابطات تشغيلية غري بدهيية :عىل سبيل املثال ،أآةل إلنتاج
 65املرجع السابق نفسه.

 :ECLI: ES:TS:2010:1365 66احملمكة العليا ،شعبة املنازعات ،قسم مدريد  ،3التارخي ،2010/3/25 :الطعن رمق 2009/1444
 67دليل ممارسات مكتب الرباءات الكندي.04-02-15 ،
 68القرار رمق  T 1054/05الصادر عن جمالس الطعون التقنية التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات.

SABAF SpA v MFI Furniture Centres Ltd [2005] RPC 10 69
70
.Glaxo Group’s Patent [2004] RPC 43 and Richardson-Vicks’ Patent [1995] RPC 568
.

 71املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة.167-8 .
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السجق تتآألف من مفرمة حلم معروفة وأآةل حشو معروفة مدجمتني بشلك تسلسيل 72.وقضت احملمكة يف اإس بانيا بآأن "رشح
ُ
اخلبري نفسه أأوحض أأن لك عنرص من هذين العنرصين يؤدي وظيفته ا ألصلية ول يوجد تآآزر أأو توليف للفئات بيهنام ،رمغ أأن
لكهيام متاكمل أأو مرتابط منطقيا لتحقيق العملية اللكية للمنتج والتآأكد من أأنه يُظهِر لك خاصية من اخلصائص اليت ُُصم من
73
أأجلها .أأو بعبارة أأخرى :يؤكد دون اإحساق نفسه أأنه جمرد جتميع للعنارص أأو وضعها جنبا اإىل جنب".
 .42وكذكل يعترب موضوع املطالبة ،وفقا للمامرسات املتبعة يف كندا ،جمرد جتميع اإذا اكن لك عنرص يؤدي وظيفته الفردية
وإاذا أأزيل أأي عنرص ،س تواصل العنارص املتبقية أأداء وظيفهتا الفردية .وحيامن يكون الاخرتاع جمرد جتميع ألجزاء أأو أأهجزة
معروفة ،ولك جزء أأو هجاز يعمل فقط عىل النحو املتوقع اإذا اس ُتخدم مبفرده ،فاإن الرتكيب ل يكون توليفا حقيقيا ولكنه جمرد
74
جتميع .ول ميكن أأن يكون جتميع أأجزاء قدمية أأساسا لخرتاع قابل للحصول عىل براءة.
 .43وعىل املنوال نفسه ،عند مناقشة الظروف اليت ميكن فهيا البت يف أأن الاخرتاع بدهييي ،ذكرت احملمكة العليا يف
الولايت املتحدة يف حمكها اخلاص بقضية رشكة كيه اإس أآر أأن هناك قضيتني سابقتني توحضان توليفة من العنارص املعروفة
اليت ل تزيد عىل حتقيق نتاجئ ميكن التنبؤ هبا .ويف قضية رشكة أأندرسونز-بالك روك ضد رشكة بيفمنت سالفيج ،قالت
احملمكة إان العنرصين املوجودين سلفا يف التوليفة ل يفعالن أأكرث مما يفعالن يف معلية منفصةل ومتسلسةل 75.ويف قضية
ساكرايدا ضد رشكة ايه يج برو ،اس تخلصت احملمكة اس تنتاجا مفاده أأن الرباءة حيامن تقوم ببساطة برتتيب عنارص قدمية
يؤدي لك مهنا نفس الوظيفة اليت اكن من املعروف أأنه يؤدهيا ول ينتج عهنا أأكرث مما يتوقعه املرء من هذا الرتتيب ،يكون
76
التوليف بدهييا.
 .44ويف بعض البدلان ،ل يعترب ،بوجه عام ،التجاور أأو جمرد جتميع اخرتاعات معروفة اخرتاعا ابملعىن املقصود يف قانون
الرباءات يف هذه البدلان .عىل سبيل املثال ،ينص البند (3و) من قانون الرباءات يف الهند عىل أأن جمرد ترتيب أأو اإعادة
ترتيب أأو اس تنساخ أأهجزة معروفة يعمل لك مهنا بشلك مس تقل عن الآخر بطريقة معروفة ليس اخرتاعا .عىل سبيل املثال،
جمرد وضع مكوانت قدمية جنبا اإىل جنب حبيث يؤدي لك مهنا وظيفته اخلاصة بشلك مس تقل عن املكوانت ا ألخرى ل يعد
توليفا قابال للحصول عىل براءة 77.وحيامن تكون مستان أأو أأكرث من سامت ماكينة أأو هجاز معروفتني ،مث تُوضع السمتان جنبا
اإىل جنب دون أأي ترابط يف معلهام ،فينبغي أأن ُُي َمك بآأهنام معروفتان ابلفعل 78.ولكن اإذا اكن يوجد ترابط يف معل مكوانت
قدمية حيامن ُجتمع معا ،مما يسفر عن نتيجة جديدة أأو حمس نة ،سحينئذ ميكن أأن يوجد موضوع صاحل للحصول عىل براءة يف
الرتابط التشغييل اذلي نشآأ عن امجلع بني املكوانت .ويف قضية للوهباي تشاكوابي ضد شامادلاس ساناكلشاند شاه ،قضت
احملمكة بآأن هناك توليفة جديدة جيوز أأن تكون موضوع براءة رمغ أأن لك جزء من التوليفة يف حد ذاته قدمي ،ألن املادة
اجلديدة ليست ا ألجزاء نفسها ولكن تركيب ا ألجزاء ومعلها معا .ومزية التوليفة اجلديدة تعمتد اعامتدا كبريا عىل النتيجة احملققة.
ويف حاةل وجود تغيري طفيف ُُي ي ِول ما اكن عدمي الفائدة من الناحية العملية اإىل ما هو مفيد وهمم ،فاإنه يكون موضوعا مناس با
79
للحصول عىل براءة.
 .45وكذكل تنص قوانني كوس تارياك وامجلهورية ادلومينيكية وهندوراس واملكس يك عىل أأن جتاور اخرتاعات معروفة أأو
خماليط ملنتجات معروفة أأو تغيري شلكها أأو أأبعادها أأو موادها غري قابل للحصول عىل براءة ،اإل اإذا اكنت يف الواقع ُمج َّمعة أأو
 72املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي بناء عىل معاهدة التعاون بشآأن الرباءات(14-13 ،ج) ،واملبادئ التوجهيية للمكتب ا ألورويب للرباءات،
اجلزء زاي ،الفصل السابع ،1-2 ،24-والبيان املقدم من اإس بانيا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.

 :ECLI: ES:APM:2012:22629 73حممكة مدريد ا إلقل يية ،البند  ،28احلمك رمق  ،2012/392اترخي احلمك  ،2012/12/17رمق الطعن .2012/720
 74دليل ممارسات مكتب الرباءات الكندي.

Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 416-17, 82 USPQ2d at 1395. 75
Sakraida v. AG Pro, Inc., 417, 82 USPQ2d at 1395-96. 76
 77املبادئ التوجهيية لبحث وسحص طلبات الرباءات يف مكتب الرباءات الهندي ،البند .3
Rampratap v. Bhabha Atomic Research Center, 1976 IPLR 28 P. 35. 78
Lallubhai Chakkubhai v. Shamaldas Sankalchand Shah, AIR 1934 Bom 407. 79
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مدجمة حبيث ل ميكهنا العمل بشلك منفصل ،أأو اإذا اكنت خصائصها أأو وظائفها اخلاصة قد خضعت للتعديل لتحقيق نتيجة
صناعية غري بدهيية لشخص من أأهل املهنة .عىل سبيل املثال ،يف امجلهورية ادلومينيكية ،تعترب الاخرتاعات اليت تشري اإىل
خماليط من منتجات معروفة مضن الاس تثناءات من ا ألهلية للرباءة ،ألهنا تعترب مبثابة جتاور لخرتاعات معروفة .وميكن وصف
هذا اخلليط مبجموع خصائص لك مادة سحسب ،ول يُظهر تآآزرا أأو منفعة مل ُيكشف عهنا يف حاةل التقنية الصناعية أأو ل
ُيقق نتيجة صناعية غري بدهيية لشخص من أأهل املهنة .وعىل العكس من ذكل ،فاإن الاخرتاعات اليت تشري اإىل توليفات
من مادتني فعالتني معروفتني سوف تعترب ابتاكرية عندما تنتج العنارص املُج َّمعة تآأثريا تقنيا جديدا ،يتجاوز جمرد مجموع
80
التآأثريات الفردية للك مكون من املكوانت النشطة.
 .46ويف أأسرتاليا ،ل جيوز منح براءة لالخرتاعات اليت تكود جمرد خالئط .وينص قانون الرباءات لعام  ،1990البند
()1(50ب) ،عىل أأن الاخرتاع اإذا اكن مادة ميكن اس تخداهما كغذاء أأو دواء (سواء للبرش أأو للحيواانت وسواء أأاكن
الاس تخدام داخيل أأم خاريج) واكن جمرد مزجي من مكوانت معروفة ،أأو معلية تُنتج هذه املادة مبجرد املزج ،جاز للمفوض
أأن يرفض قبول الطلب أأو أأن مينح الرباءة .ويُقصد بعبارة "جمرد مزجي من مكوانت معروفة" أأنه خليط ل يظهر سوى مجموع
اخلواص املعروفة للمكوانت .وبغض النظر عن أأي عالقة تشغيلية مشرتكة حممتةل بني املكوانت ،قد يُقصد بعبارة "جمرد
مزجي" أأنه ل يوجد نشاط ابتاكري اإذا اكن من البدهييي التوليف بني املكوانت واكن التوليف ببساطة هو "الاس تخدام املتوقع
لعنارص التقنية الصناعية السابقة وفقا لوظائفها املقررة" 81دون أأي تآأثري تآآزري .وعىل العكس من ذكل ،اإذا اكن هناك تآآزر،
82
أأو ترابط تشغييل حممتل أأو مزية أأخرى غري بدهيية يف التوليف بني املكوانت ،فلن يكون املزجي بدهييا.

خطر حتليل الإدراك املتآأخر

مشلكة الإدراك املت أآخر بوجه عام
املقمي يعرف نتاجئ
 .47ميكن وصف حتزي الإدراك املتآأخر بآأنه حتزي ذهين يوجد عند تقيمي قرارات أأو أأحداث ماضية اإذا اكن ِ ي
تكل القرارات أأو ا ألحداث ،خاصة عند احلمك عىل احامتل وقوع حدث ماض أأو اإماكنية توقعه أأو التنبؤ به من منظور سابق
لوقوع احلدث 83.و أأفادت التقارير أأن حتزي الإدراك املتآأخر موجود يف كثري من جمالت القانون ،حيث يتعني عىل املقييمني،
مثل القضاة وهيئات احمللفني ،الرجوع ابلزمن اإىل املايض واحلمك عىل قرارات ُاّتذت يف املايض 84،مبا يف ذكل الإهامل وسوء
الترصف وقانون الرشاكت وقانون الرباءات.

حتزي الإدراك املت أآخر يف قانون الرباءات
 .48يف قانون الرباءات ،يعترب حتزي الإدراك املتآأخر مسآأةل هممة عند البت يف انطواء الاخرتاع عىل نشاط ابتاكري من
املقمي عن املايض .وينشآأ حتزي الإدراك املتآأخر عند حتليل
عدمه ،ألنه حمك خشيص بدرجة كبرية وميكن أأن يتآأثر بتصورات ي
النشاط الابتاكري ،ألن فاحيص الرباءات والقضاة يقومون بفحص الاخرتاع املطلوب حاميته بعد أأن يكون الاخرتاع قد
ُكشف عنه يف طلب براءة .وبعبارة أأخرى ،عند تقيمي الاخرتاع املطلوب حاميته ،تكون دلى املقمي معلومات حول اخرتاع
 80البيان املقدم من امجلهورية ادلومينيكية اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.

KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417. 81

 82البيان املقدم من أأسرتاليا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
 83انظر زااكري كوينالن ،حتزي الإدراك املتآأخر يف قانون الرباءات :مقارنة بني مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOواملكتب
ا ألورويب للرباءات ( ،)EPOجمةل فوردهام للقانون ادلويل ،اجملدل  ،37العدد  ،2014 ،6املقال .3
 84انظر مقال Hal R. Arkes & Cindy A. Schpani, Medical Malpractice v. the Business Judgment Rule: Differences in
)( Hindsight Bias, 73 OR. L. REV. 587, 589–90 (1994اذلي يقارن انتشار حتزي الإدراك املتآأخر يف قرارات سوء املامرسة الطبية بقاعدة احلمك
عىل املرشوع ،اليت حتمي مديري الرشاكت من حتزي الإدراك املتآأخر)؛ ومقال LaBine & LaBine, Determinations of Negligence and the
( Hindsight Bias, 20 LAW. HUM. BEHAV. 501, 510 (1996), at 506–10اذلي يناقش كيف أأن وجود طرف مترضر جيعل احمللفني
احملمتلني أأكرث عرضة للحمك ابلإهامل يف أأي قضية اإهامل همين) ،واستُشهد به يف زااكري كوينالن ،املرجع السابق.
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جديد وكيفية معهل مقارنة بآأهجزة و أأساليب معروفة ( أأي حاةل التقنية الصناعية) .ومن َّمث فاإن الفاحصني ،اذلين عرفوا ابلفعل
حمتوى الاخرتاع ،من املرحج أأن يظنوا أأن الاخرتاع بدهييي ويقللون من شآأن النشاط الابتاكري.
 .49و ألن التطورات التقنية غالبا ما حتدث من خالل خطوات تدرجيية حنو احلل ،فقد تبدو هذه التطورات الهامش ية
عند اإعادة النظر فامي مىض بس يطة وواحضة عىل حنو خادع ،خاصة عند اإعادة تتبع الطريق اذلي اختطه اخملرتع ابلفعل .ومن
َّمث ميكن أأن ينخدع امل ُق ِييمون بسهوةل ابجتاه اس تدليل ينطوي عىل العمل انطالقا من املشلكة املذكورة يف سلسةل من
اخلطوات السهةل حيامن يكونون عىل عَّل ابحلل املطلوب.
 .50وهذا الإدراك املتآأخر أأو التحليل بآأثر رجعي عند تقيمي بداهة الاخرتاع املطلوب حاميته غري مسموح به يف معظم
أأنظمة الرباءات .وعىل وجه اخلصوصُ ،حت يِذر املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف ش ىت املاكتب ،فضال عن السوابق
القضائية ،حتذيرا رصُيا من اتباع هنج رجعي ا ألثر عند تقيمي النشاط الابتاكري 86،85.ويتطلب التحليل السلمي أأن يتحاىش
املرء النظر يف مرجع التقنية الصناعية السابقة حتت تآأثري الرباءة أأو طلب الرباءة املعين :وينبغي للمرء أأن ُياول أأن يضع نفسه
يف املوقف اذلي واهجه خشص من أأهل املهنة حيامن اكن الاخرتاع غري معروف .اإل أأن هذا ابلرضورة وضع مصطنع ،بسبب
87
وجود ٍّي
لك من احلل (الاخرتاع) واملشلكة يف الرباءة أأو طلب الرباءة.

مس توى املعرفة يف اترخي ا إليداع (اترخي ا ألولوية) سحسب هو املهم
 .51القاعدة العامة يف تقيمي رشط النشاط الابتاكري يه أأنه ينبغي تقييه من منظور خشص من أأهل املهنة يف وقت اإيداع
طلب الرباءة ( أأو اترخي ا ألولوية) ،دون معرفة كيفية معل الاخرتاع .ومن َّمث ،يمتثل أأحد الاعتبارات املهمة عند تقيمي النشاط
تصور احلاةل العامة للتقنية الصناعية اليت تواجه خشص من أأهل املهنة قبل أأن
الابتاكري يف أأنه ينبغي للفاحص أأن ُياول أأن ي ي
88
يكشف ُمودع الطلب عن الاخرتاع يف طلب براءة .ول جيوز أأن يُنسب اإىل الشخص اذلي من أأهل املهنة سوى مس توى
املعرفة يف اترخي الإيداع (اترخي ا ألولوية) .وجيب التغايض عن مجيع املعارف املتخصصة اليت نشآأت بعد ذكل التارخي 89.وعند
فرس املعرفة املكتس بة من الاخرتاع عىل أأهنا جزء من حاةل التقنية الصناعية.
املقارنة حباةل التقنية الصناعية ،جيب أأل تُ َّ
 .52ويف هذا الصدد ،عىل سبيل املثال ،ينص دليل اإجراءات سحص الرباءات ( )MPEPاخلاص مبكتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية عىل أأن عبارة "يف الوقت اذلي ُصنع فيه الاخرتاع" هتدف اإىل تفادي الإدراك املتآأخر غري
املسموح به .ويقر ادلليل بصعوبة اجلهد الفكري اذلي ينطوي عليه الرجوع بعقل الفاحص اإىل الوقت اذلي ُصنع فيه
الاخرتاع:

 85انظر ،عىل سبيل املثال ،الفصل  15من دليل ممارسات مكتب الرباءات الكندي؛ واجلزء الثاين ،الفصل  ،4البند  2-6من املبادئ التوجهيية بشآأن سحص
الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني الشعبية؛ والبند  3-6-13-2من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف كولومبيا؛ واجلزء
الثالث ،الفصل  ،2البند  3-3 ،2من املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ومناذج املنفعة يف الياابن؛ والبند 4جمي من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات
يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة؛ والبند  10-3من دليل ممارسات الرباءات يف مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية؛ والبند  5-3-5-6من املبادئ
التوجهيية لفحص الرباءات يف املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية؛ والبند  2141من دليل اإجراءات سحص الرباءات ()MPEP؛ والفصل السابع()8
من مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب ا ألورويب للرباءات.
 86انظر ،عىل سبيل املثال ،السوابق القضائية جملالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات ،الطبعة الثامنة ،يوليو  ،2016الصفحة رمق .184
 87البند  10-3من دليل ممارسات الرباءات يف مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
 88انظر البيان املقدم من الرنوجي اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
 89انظر البيان املقدم من أأملانيا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
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"من الصعب ولكن من الرضوري أأن ينىس ُمتخذ القرار ما علمه  ...عن الاخرتاع املطلوب حاميته و أأن يعود ابذلاكرة
اإىل الوقت اذلي ُصنع فيه الاخرتاع (ويكون ذكل يف كثري من ا ألحيان س نوات عديدة كام هو احلال هنا) ،ليفكر
91،90
بعقل خشص من أأهل املهنة ."...
 .53وكذكل ذكرت احملمكة العليا الإس بانية ما ييل " :أأول ،يبدو أأن احلمك املطعون فيه قد َّقمي التقنية الصناعية السابقة بناء
عىل حاةل التقنية الصناعية احلالية واملعارف العامة لشخص من أأهل املهنة يف الوقت اخلطآأ – أأي بناء عىل التارخي اذلي
جرت فيه احملامكة أأو اترخي اإصدار احلمك ،بدل من اترخي اإيداع طلب الرباءة .وبناء عىل ذكل ،تورط يف حتليل رجعي
ا ألثر" 92.ويف هذا الصدد ،تنص املبادئ التوجهيية بشآأن سحص الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية احلكويم مجلهورية الصني
الشعبية عىل أأن "[ ]...الفاحص جيب أأن يضع يف الاعتبار دامئا أأنه من أأجل تقليل وتفادي تآأثري عدم املوضوعية ،يُفرتض أأن
يقوم ابلتقيمي خشص من أأهل املهنة عىل أأساس املقارنة بني الاخرتاع والتقنية الصناعية السابقة قبل اترخي اإيداع الطلب".

تقليل خماطر الإدراك املت أآخر
 .54تضع بعض املاكتب مهنجيات موحدة لتقيمي النشاط الابتاكري ،مثل هنج حل املشالكت أأو هنج "ركوب ا ألمواج"،
عىل النحو امل ُ َّ
وحض يف الوثيقة  .SCP/22/3وهذه املهنجيات ل تدمع موضوعية تقيمي النشاط الابتاكري واتساق هذا التقيمي
سحسب ،بل تقلل أأيضا من خماطر الإدراك املتآأخر أأو التحليل بآأثر رجعي عند البت يف النشاط الابتاكري .فعىل سبيل
املثال ،ذكرت جمالس الطعون التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات يف مناس بات عديدة أأن التطبيق الصحيح لهنج حل
املشالكت يتفادى اإجراء حتليل رجعي ا ألثر غري مقبول يستند اإىل معرفة ابلخرتاع 93.أأما يف س نغافورة ،فينبغي اتباع مبادئ
95،94
ما يسمى "بهنج ركوب ا ألمواج" عند سحص الرباءة لتقليل خطر الإدراك املتآأخر اإىل أأدىن حد.

 2141 90مبادي الفحص التوجهيية لتحديد البداهة مبوجب قانون الولايت املتحدة رمق ] ،35 U.S.C. 103 [R-08.2017املتاح عىل:
.https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html
 91مناقشة دحض جحج ُمودعي الطلبات بآأن الرفض يستند اإىل اإدراك متآأخر ترد يف البند رمق  2145من دليل اإجراءات سحص الرباءات ( )MPEPاذلي ينص
عىل ما ييل" :قد ُيتج مودعو الطلبات بآأن اس تنتاج الفاحص بشآأن البداهة يستند اإىل اس تدلل متآأخر غري حصيح .ولكن " أأي حمك بشآأن البداهة هو
ابلرضورة إاعادة بناء اإىل حد ما عىل أأساس تفكري متآأخر ،ولكنه ما دام ل يضع يف الاعتبار سوى املعارف اليت اكنت مضن مس توى املهارة العادية يف التقنية
الصناعية يف الوقت اذلي ُصنع فيه الاخرتاع املطلوب حاميته ول يشمل املعارف اليت مل ُحت َّصل اإل من كشف مودع الطلب عن الاخرتاع ،فاإن اإعادة البناء يف
هذه احلاةل تكون حصيحة ".يف ) ،reMcLaughlin, 443 F.2d 1392, 1395, 170 USPQ 209, 212 (CCPA 1971واستُشهد هبا يف البند ،2145
البند الفرعي  X.Aمن دليل اإجراءات سحص الرباءات يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.
ال
 92انظر البيان املقدم من اإس بانيا اذلي يشري اإىل احلمك رمق  :ECLI: ES: TS: 2017: 4251احملمكة العليا .القسم املدين .بند  ،2017/5/10 .1الطعن رمق
.2015/699
أ
 93انظر السوابق القضائية جملالس الطعون التابعة للمكتب الورويب للرباءات ( ،)T 24/81, OJ 1983, 133; T 564/89, T 645/92, T 795/93الطبعة
الثامنة ،يوليو .2016
 94القضية  .Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd. 4.18[1985] RPC 59ويف تكل القضية ،حمكت
حممكة الاس تئناف يف اململكة املتحدة بآأن مسآأةل البداهة "جيب أأن يُر يد علهيا ،ليس ابلنظر بعد الاس تفادة من الإدراك املتآأخر فامي هو معروف الآن وما اكن
معروفا يف اترخي ا ألولوية والتساؤل عام اإذا اكن ما هو معروف الآن يمتخض بشلك طبيعي وواحض يمعا اكن معروفا يف اترخي ا ألولوية ،ولكن ابفرتاض ما اكن من
شآأنه أأن يكون بدهييا يف اترخي ا ألولوية لشخص من أأهل املهنة اليت تتعلق هبا الرباءة املنظورة يف هذه القضية.".
 95ومع ذكل ،أأقرت احملمكة ،يف قضية )First Currency Choice Pte Ltd v Main-Line Corporate Holdings Ltd [2008] 1 SLR(R
 ،335أأنه قد يكون من املناسب يف بعض القضااي تطبيق هنج أأبسط ]…[" :كثريا ما يكون من الصعب ،من الناحية العملية ،تقس مي اختبار ركوب ا ألمواج ...
اإىل ا ألجزاء املكونة هل .ومن مثَّ فاإن اختبار ركوب ا ألمواج رمغ أأنه ل يزال دليال اإرشاداي مفيدا ،فهو ليس أأكرث من ذكل .وقبل لك يشء ،ينبغي أأل يغيب عن
البال أأن اختبار ركوب ا ألمواج جمرد صورة من صور الابتاكر القضايئ بشآأن أأفضل الس بل لتفسري ورشح متطلبات البند  15من القانون بطريقة معلية" .انظر
البند 4جمي من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة.
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 .55وميكن لتحزي الإدراك املتآأخر أأن يدخل يف حتليل النشاط الابتاكري يف مراحل خمتلفة من الفحص ،فقد يدخل عىل
سبيل املثال يف مرحةل حتديد " أأقرب تقنية صناعية سابقة" 96واس تنباط "املشلكة التقنية املوضوعية" اليت يتعني حلها 97.ومع
ذكل ،ينبغي اإيالء عناية خاص ابلإدراك املتآأخر يف مرحةل التوليف بني التقنية الصناعية السابقة.
 .56وتتناول املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف بعض املاكتب اليت تطبق هنج حل املشالكت مسآأةل التحليل بآأثر
رجعي يف س ياق التوليف بني مراجع التقنية الصناعية السابقة .فالتوليف بني التقنية الصناعية السابقة يكون معرضا بشلك
خاص خلطر الإدراك املتآأخر ،ألن مراجع التقنية الصناعية السابقة اليت كشفت عهنا معلية حبث عن التقنية الصناعية السابقة
تسرتشد بطبيعة الاخرتاع وسامته .فعىل سبيل املثال ،حت يِذر املبادئ التوجهيية للفحص يف املكتب ا ألورويب للرباءات
الفاحصني من أأن "[…] الواثئق اليت يآأيت هبا البحث قد مت احلصول علهيا ،حبمك الرضورة ،مبعرفة مس بقة اب ألمر اذلي يشلك
الاخرتاع املزعوم [و أأن الفاحصني] ينبغي أأن ُياولوا تصور احلاةل العامة للتقنية الصناعية اليت تواجه خشص من أأهل املهنة
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قبل مسامهة مودع الطلب ،وينبغي [هلم] أأن يسعوا اإىل اإجراء تقيمي "واقعي" لهذه احلاةل والعوامل ا ألخرى ذات الصةل".
ويوجد نص مماثل يف مبادئ الفحص التوجهيية الرنوجيية 99.ورضورة الاعامتد عىل العدد الكبري من مراجع التقنية الصناعية
100
السابقة قد تدل عىل اإماكنية حدوث اإدراك متآأخر غري حصيح أأو عىل احامتل أأن يفتقر الرفض اإىل مسوغ حصيح.
 .57ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف قضية مينزت ضد رشكة ديزت أآند واتسون 101،قدمت حممكة الاس تئناف ا ألمريكية
يف ادلائرة الفيدرالية مزيدا من التوضيح لقضية رشكة يك اإس أآر ادلولية ضد رشكة تليفليكس ،102وذكرت احملمكة اخلطوات
الثالث اليت جيب اّتاذها لتجنب حتليل الإدراك املتآأخر غري الصحيح ،أأل ويه "1" :اشرتاط التعبري بوضوح عن "احلس
العام"؛ " "2وجتنب اس تخدام الرباءة نفسها يف حتديد املشلكة اليت ُيلها الاخرتاع؛ " "3والتآأكيد عىل رضورة حتليل ادللئل
املوضوعية عىل عدم البداهة.
 .58وفامي يتعلق ابخلطوة رمق " ،"1املذكورة أأعاله ،اكنت حممكة املقاطعة قد اعمتدت عىل "هنج احلس العام" لس تنتاج أأنه
اكن س يكون من "البدهييي جتربة" أأحد عنارص الاخرتاع املطلوب حاميته ،ورمغ ذكل حمكت ادلائرة الفيدرالية بآأن ا ألمر
يتطلب القيام ابملزيد وعدم الاكتفاء بقول عبارة "احلس العام"" :ابلغت حممكة املقاطعة يف فصلها يف البداهة مع أأهنا ل تاكد
تكون قد قامت بآأكرث من الاحتجاج بعبارة" احلس السلمي" (من دون أأي جسل يدل عىل أأن هذه املعرفة من شآأهنا أأن
تكون دلى صاحب احلرفة ذي املهارة العادية)" .وفامي يتعلق ابخلطوة رمق " ،"2ر أأت ادلائرة الفيدرالية أأن حممكة املقاطعة
 96انظر القضية  T 0246/04جملالس الطعون التقنية التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات ،يف الصفحتني  50و 12( 51يوليو "( )2007من أأجل جتنب
الاعتبارات ذات ا ألثر الرجعي ،فاإن أأقرب حاةل تقنية صناعية ليست بوجه عام يه اليت تُظهر سحسب أأوجه التشابه الظاهري ،بل اليت ُُصمت حلل املشلكة
الرئيس ية نفسها أأو اليت هتدف اإىل بلوغ نفس غاية الاخرتاع املطلوب حاميته وتتطلب أأدىن حد من التعديالت الهيلكية والوظيفية")؛ السوابق القضائية جمللس
الطعون (الطبعة السابعة ،)2013 ،يف الصفحة رمق ( 169مراجعة القضااي اليت تعذر فهيا اس تخدام مرجع عىل أأنه أأقرب تقنية صناعية سابقة ألنه ل يتصدى
لنفس املشلكة اليت يتصدى لها الاخرتاع ،واس تنتاج أأنه ل بد أأن الإدراك املتآأخر قد اس ُتخدم لتحديد هذه املراجع كأقرب حاةل تقنية سابقة).
 97انظر القضية  T 0229/85جملالس الطعون التقنية التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات (املشلكة التقنية اليت تصدى لها الاخرتاع جيب أأن تصاغ عىل حنو خيلو
من أأي اإشارات اإىل احلل ،ألن اإدراج عنارص الاخرتاع يف املشلكة يسفر ابلرضورة عن ا إلدراك املتآأخر).
 98انظر البند  5-3-5-6من املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ،ومبادئ الفحص التوجهيية الرنوجيية ،والبند
زاي-سابعا( )8من مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب ا ألورويب للرباءات .وتنص أأيضا مبادئ الفحص التوجهيية يف املكتب ا ألورويب للرباءات عىل ما ييل:
"اإذا تبني ،عىل سبيل املثال ،أأن اخرتاعا ما هل قية تقنية كبرية ،ل س امي اإذا اكن يوفر مزية تقنية جديدة ومدهشة وليست جمرد أأثر اإضايف يف حل " أأحادي
الاجتاه" (انظر البند زاي-سابعا ،)2-10 ،وميكن أأن تُعزى هذه املزية التقنية عىل حنو مقنع اإىل مسة واحدة أأو أأكرث من السامت املضمنة يف املطالبة امل ُ يِ
حددة
لالخرتاع ،فينبغي للفاحص أأن يمتهل يف النظر يف أأي اعرتاض عىل أأن هذه املطالبة تفتقر اإىل نشاط ابتاكري".
 99انظر البيان املقدم من الرنوجي.
 100توحض أأيضا املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف املكتب الكوري للملكية الفكرية أأنه عند حتديد ما اإذا اكن من البدهييي التوليف بني عنرصين أأو أأكرث من
عنارص التقنية الصناعية السابقة ا ألخرى ،ينبغي أأن يضع الفاحص يف اعتباره ما ييل "1" :يوجد احامتل كبري أأن يكون ابإماكن خشص ذي همارة عادية يف التقنية
الصناعية أأن يؤلف بيهنام "2" ،وما اإذا اكنت التقنية الصناعية السابقة تآأيت من جمالت تقنية مماثةل أأو جماورة "3" ،وما اإذا اكن هناك سبب وجيه لربط أأحدهام
ابلآخر من أأجل التوليف بيهنام".
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أأخطآأت يف اس تخدام الاخرتاع لتحديد املشلكة اليت ُيلها الاخرتاع .وينطوي هذا الهنج عىل مشالكت ،ألن املشلكة نفسها
قد تكون غري بدهيية ،وما اإن تُعرف املشلكة ،قد يكون احلل ش به مؤكد .وقالت ادلائرة الفيدرالية إان "املسامهة الابتاكرية
كثريا ما تمكن يف تعريف املشلكة بطريقة اإلهامية جديدة" .وذلكل أأكدت ادلائرة الفيدرالية ،فامي يتعلق ابخلطوة رمق " ،"3عىل
أأن "هذه املعامل الإرشادية املوضوعية أأدوات قوية للمحامك اليت تواجه املهمة الصعبة املمتثةل يف تفادي اعامتد العقل الباطن عىل
الإدراك املتآأخر" و أأهنا "تساعد عىل حتصني حتليل البداهة من الإدراك املتآأخر".
[هناية الوثيقة]

