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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 5 :نومفرب 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة التاسعة والعشرون

جنيف ،من  3إىل  6ديسمرب 2018

دراسة أخرى عن النشاط االبتكاري (اجلزء الثاني)

وثيقة من إعداد األمانة

مقدمة
 .1يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) ،اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من
 27إىل  31يوليو  ،2015انقشت اللجنة دراسة عن النشاط الابتاكري من إعداد األمانة (الوثيقة  .)SCP/22/3وتناولت
ادلراسة تعريف الشخص اذلي يكون من أهل 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  11إىل  15ديسمرب
 ،2017عىل أن ت ُ ِع َّد األمانة دراسة أخرى عن النشاط الابتاكري ،مع إيالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة 8
من الوثيقة ( SCP/24/3اقرتاح من وفد إس بانيا) .وترسد الفقرة  8من الوثيقة  SCP/24/3املوضوعات التالية اليت ميكن
إدراهجا يف دراسة واحدة أو أكرث تقوم هبا األمانة "1" :املعارف العامة املشرتكة :توليفها مع حاةل التقنية الصناعية؛
" "2والتوليف :اجملاورة مقابل اآلاثر التآزرية؛ " "3وخطر التحليل الالحق؛ " "4والبياانت الثانوية؛ " "5واخرتاعات
الانتقاء؛ " "6واخرتاعات املشالكت؛ " "7وتقيمي النشاط الابتاكري يف القطاع الكمييايئ (مطالب ماركوش ،املتصاوغات
املرآتية ،إخل).
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 .2وبناء عىل ذكل ،دعت األمانة ادلول األعضاء وماكتب الرباءات اإلقلميية ،من خالل مذكرهتا رمق  C.8728املؤرخة
 9فرباير  1،2018إىل إمداد املكتب ادلويل ابملبادئ التوجهيية واألدةل اإلرشادية اخلاصة ابلفحص ،ابإلضافة إىل ملخصات
ألمه السوابق القضائية أو القرارات التفسريية املتعلقة ابملوضوعات املقرتحة من أجل إعداد هذه ادلراسة.
 .3ومع مراعاة املعلومات املقدمة من ادلول األعضاء وماكتب الرباءات اإلقلميية اس تجابة للمذكرة  2،C.8728أعدت
األمانة اجلزء األول من دراسة أخرى عن النشاط الابتاكري ،وقدّمهتا إىل ادلورة الثامنة والعرشين للّجنة
(الوثيقة  .)SCP/28/4وتركز هذه ادلراسة األخرى عن النشاط الابتاكري (اجلزء األول) عىل املوضوعات من " "1إىل
" "3املشار إلهيا يف الفقرة  1أعاله .واتفقت اللجنة خالل ادلورة املذكورة عىل أن األمانة س تعد دراسة أخرى عن النشاط
الابتاكري (اجلزء الثاين) ،مع إيالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة  8من الوثيقة .SCP/24/3
 .4وتتضمن هذه الوثيقة ادلراسة األخرى عن النشاط الابتاكري (اجلزء الثاين) ،اليت تركّز عىل املوضوعات من " "4إىل
" "6املُشار إلهيا يف الفقرة  1أعاله ،ويه البياانت الثانوية ،واخرتاعات الانتقاء ،واخرتاعات املشالكت .وأولت األمانة أثناء
إعداد هذه الوثيقة الاعتبار إىل املعلومات املقدمة من ادلول األعضاء وماكتب الرباءات اإلقلميية اس تجابة للمذكرة .C.8728
 .5و ُأع ّد اجلزء الثاين من ادلراسة األخرى عن النشاط الابتاكري انطالقاً من ادلراسات السابقة الواردة يف الوثيقتني
 SCP/22/3و ،SCP/28/4ومن مثّ ،ينبغي قراءة اجلزء الثاين من ادلراسة جنباً إىل جنب مع هاتني الوثيقتني يك يُفهم
املوضوع عىل حنو شامل.

البياانت الثانوية
املزيات العامة للبياانت الثانوية
 .6مبدئياً ،يقيض تقيمي البداهة النظر فامي إذا اكن الاخرتاع املطالب حباميته بدهييا يف مجمهل ،مع مراعاة حاةل التقنية
الصناعية السابقة كلك .وخيتلف حتديد البداهة وفقاً للوقائع اخلاصة بلك حاةل .وهو يستند إىل السجل بأمكهل ،مع إيالء
الاعتبار الواجب مجليع املعلومات الوقائعية واألدةل الثانوية3.
 .7ودلى حتديد ما إذا اكن الاخرتاع املطالب حباميته بدهييا أم ال ،ينبغي النظر يف عدد من القضااي .فعىل سبيل املثال،
وضعت حممكة اململكة املتحدة قامئة غري شامةل من األس ئةل ذات الصةل يف قضية هابريمان ضد جايلك عند تقيمي وجود نشاط
ابتاكري من عدمه ،عىل النحو التايل:
(أ)

ما يه املشلكة اليت عاجلها الاخرتاع احملمي ابلرباءة؟

(ب) منذ مىت وتكل املشلكة قامئة؟
 1املعلومات اليت قدّ مهتا ادلول األعضاء واملاكتب اإلقلميية متاحة ابلاكمل عىل موقع املنتدى اإللكرتوين للجنة الرباءات عىل اإلنرتنت يف العنوان التايل:
.http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html
 2املعلومات اليت قدّ مهتا ادلول األعضاء واملاكتب اإلقلميية متاحة ابلاكمل عىل موقع املنتدى اإللكرتوين للجنة الرباءات عىل اإلنرتنت يف العنوان التايل:
.http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html
 3دليل ممارسات حفص الرباءات ،2142 ،مكتب الوالايت املتحدة األمريكية للرباءات والعالمات التجارية.
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(ج)

ما مدى أمهية املشلكة؟

(د)

ما مدى انتشار املشلكة وما هو عدد األشخاص اذلين ُيرحج أهنم حبثوا عن حل لها؟

(ه)

ما يه حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت من املرحج أن جيع أولئك اذلين اكن من املتوقع مشاركهتم يف
إجياد حل أو معظمهم اكنوا عىل دراية هبا؟

(و)

ما يه احللول األخرى اليت ُطرحت يف الفرتة اليت س بقت نرش اخرتاع صاحب الرباءة؟

(ز)

إىل أي مدى اكنت هناك عوامل من شأهنا أن حتول دون اس تغالل احلل حىت لو اكن بدهييا من الناحية
التقنية؟

(ح)

إىل أي مدى حظي اخرتاع صاحب الرباءة ابلقبول؟

(ط) إىل أي مدى أمكن إثبات أن النجاح التجاري أو جزءاً منه يُعزى إىل املزااي التقنية

لالخرتاع؟4

وقد ال ميكن اإلجابة عن بعض األس ئةل الواردة يف قامئة هابريمان قبل منح الرباءة أو بدون دليل.
 .8وابملثل ،طور عدد من البدلان عددا من املؤرشات الثانوية اليت ميكن أخذها يف الاعتبار لتقيمي النشاط الابتاكري.
وال ميكن للبياانت الثانوية يف ح ّد ذاهتا أن تثبت وجود نشاط ابتاكري ،وال أن حتل حمل مهنجية تقيمي النشاط الابتاكري
املعمتدة يف لك والية قضائية 5.ووفقاً للسوابق القضائية املعمول هبا يف جمالس الاس تئناف التابعة للمكتب األورويب للرباءات،
فإن جمرد البحث عن مؤرشات تدل عىل وجود نشاط ابتاكري ال يعترب بدي ًال للتقيمي التقين املمترس لالخرتاع فامي يتعلق حباةل
التقنية الصناعية السابقة ،مع ًال ابملادة  56من الاتفاقية األوروبية للرباءات بشأن النشاط الابتاكري.
 .9ويف احلاالت اليت توجد فهيا مثل هذه املؤرشات ،فقد تُبني الصورة العامة حلاةل التقنية الصناعية ،وأخذ جيع العوامل
الهامة يف الاعتبار ،أن األمر يتعلق ابلنشاط الابتاكري ،ولكن ذكل ليس ابلرضورة حصيحاً يف اكفة احلاالت 6.إذ ّوّضت
جمالس الاس تئناف يف املكتب األورويب للرباءات أن البياانت الثانوية من هذا النوع ليست لها أمهية إال يف حاالت الشك،
أي يف احلاالت اليت مل يقدم فهيا التقيمي املوضوعي ألنشطة تعلمي حاةل التقنية الصناعية السابقة صورة واّضة بعد 7.وذلكل،
فإن البياانت الثانوية ،كام يويح به امسها ،متثل جمرد اعتبارات للمساعدة يف تقيمي النشاط الابتاكري .وبعبارة أخرى ،فإهنا قد
متنح حافزا يف احلاالت الفردية للنظر بشلك حامس عىل وجه اخلصوص يف بداهة الاخرتاعات ال غري8.
ً

 4هابريمان ضد جايك ]( FSR 685 [1999يف  699إىل .)701
 5انظر عىل سبيل املثال الوثيقة اليت قدّ مهتا أملانيا إىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
 133 ،OJ 1983 ،T 24/81 6و.T 323/99
.T877/99 ، T323/99،T71/98 ،T284/96 ،T 645/94 7
 8الوثيقة اليت قدّ مهتا أملانيا إىل ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
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 .10ومن ّمث ،فإن جمرد حقيقة أن مقدم الطلب (أو صاحب الرباءة) قد قدم أدةل اثنوية ال يعين أن األدةل تبت يف مسأةل
البداهة 9.فال ميكن أن يكون هذا ادلليل الثانوي إال دلي ًال مقنعاً دلمع النشاط الابتاكري عىل أساس لك حاةل عىل حدة،
عندما يمت تقيمي الاخرتاع املطالب حباميته وفقًا حلاةل التقنية الصناعية السابقة واملعرفة الشائعة العامة 10.وبعبارة أخرى ،فإن
األمهية اليت ت ُوىل إىل املؤرشات الثانوية ختتلف حسب لك حاةل ،وذكل من خالل تقيمي دليل من األدةل الوقائعية يكون أكرث
إقناعا من األدةل الوقائعية األخرى اليت تعارضه11.
 .11وجيب أن يكون ادلليل املوضوعي لعدم البداهة متناس ًبا من حيث النطاق مع الاخرتاع املطالب حباميته ،واذلي يمت
تقدمي األدةل دلمعه 12.فعىل سبيل املثال ،إذا اكنت ممارسات املكتب األورويب للرباءات تعترب أن أثراً تقنياً غري متوقع يعترب
مؤرشاً عىل نشاط ابتاكري ،فإنه جيب أن ي ُش تق من املوضوع عىل النحو املطالب به ،وليس فقط من بعض املزيات
اإلضافية املذكورة يف الوصف فقط .وجيب أن يستند األثر غري املتوقع إىل اخلصائص املمزية لالخرتاع ،ابإلضافة إىل اخلصائص
املعروفة للطلب .وابملثل ،وفقًا للمامرسة املتبعة يف الياابن ،قد ينظر الفاحص يف النجاح التجاري وحقيقة أن الرغبة يف إجناز
الاخرتاع اكنت قامئة لفرتة طويةل اكعتبار اثنوي دلمع وجود نشاط ابتاكري .وال ينطبق هذا إال إذا اقتنع الفاحص أن هذه
احلقائق ليست مش تقة من عوامل أخرى ،مثل تقنيات تروجي املبيعات أو اإلعالانت ،ولكن من املزيات الفنية لالخرتاعات
املطالب حباميهتا عىل أساس احلجج واألدةل اليت يقدهما مودع الطلب13.
 .12وبشلك عام ،مثة العديد من املؤرشات الثانوية اليت تس تخدم يف أكرث من والية قضائية واحدة .ويه تشمل ما ييل:
-

يليب الاخرتاع املطالب حباميته حاجة قامئة منذ مدة طويةل ،أو يتجاوز حماوةل سابقة قام هبا الغري
وابءت ابلفشل؛14
كبرية؛15

-

جتاراي معينًا أو يكتيس أمهية اقتصادية
حيقق الاخرتاع املطالب حباميته جنا ًحا ً

-

يُنسخ الاخرتاع املطالب حباميته من قبل الغري عىل حساب حاةل التقنية الصناعية السابقة أو يسعى
املنافسون يف السوق إىل تنفيذ الاخرتاع املطالب حباميته جتار ًاي (عىل سبيل املثال ،طلب احلصول عىل
تراخيص)؛16

 9دليل ممارسات حفص الرباءات.2141 ،
 10الوثيقة اليت قدّ مهتا أملانيا إىل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
 11دليل ممارسات حفص الرباءات.2142 ،
 12انظر عىل سبيل املثال دليل ممارسات حفص الرباءات(716.02 ،د).
 13مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة مبكتب الرباءات الياابين ،اجلزء الثالث ،الفصل ( 2اخلطوة الابتاكرية) ،البند .3.3
 14عىل سبيل املثال ،أسرتاليا ،وبلغاراي ،والصني ،وكرواتيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،وإرسائيل ،والرنوجي ،وجهورية كوراي ،وس نغافورة ،وسلوفاكيا ،وإس بانيا،
واململكة املتحدة ،والوالايت املتحدة األمريكية ،واملنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية (األريبو) ،واملكتب األورويب للرباءات ،واملكتب األورويب اآلس يوي
للرباءات .انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.
 15عىل سبيل املثال ،أسرتاليا ،والمنسا ،وبلغاراي ،والصني ،وكرواتيا ،وأملانيا ،وإرسائيل ،والياابن ،والرنوجي ،وجهورية كوراي ،وس نغافورة ،وإس بانيا،
واململكة املتحدة ،والوالايت املتحدة األمريكية ،واملنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية (األريبو) ،واملكتب األورويب للرباءات ،واملكتب األورويب اآلس يوي
للرباءات.
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-

"ت ُقيص" حاةل التقنية الصناعية السابقة خشصاً ماهراً من أهل املهنة من الاخرتاع املطالب حباميته ،أو
يتجاوز اخملرتع إحجافا ً تقنيا ً؛17
متوقعة؛18

-

ترتتب عن الاخرتاع املطالب حباميته آاثر أو نتاجئ أو مزااي تقنية غري

-

يتغلب الاخرتاع املطالب به عىل الصعوابت التقنية اليت ال ميكن جتاوزها بوسائل أخرى 19أو يكون
معقدا بشلك خاص وال ميكن إجنازه بسهوةل؛20

-

يقدم الاخرتاع املطالب حباميته بشلك مدهش ح ًال بس يطاً أو طريقة تصنيع أكرث بساطة وبتلكفة
منخفضة؛21

-

أصاةل احلل اذلي أفىض إليه الاخرتاع املطالب حباميته ،واذلي حييد عن املسار املألوف ويتخذ مساراً
جديداً22.

 .13وترد املعلومات املفصةل عن ممارسة بعض البدلان وماكتب الرباءات اإلقلميية يف ملحق هذه الوثيقة ،بيامن تقدم الفقرات
التالية معلومات عامة إضافية عن بعض تكل املؤرشات اليت تس تخدم يف بعض الوالايت القضائية.
 .14ويرد وصف مفصل عىل حنو جيد للسمة "الثانوية" أو امل ُسا ِعدة للبياانت الثانوية يف السوابق القضائية واملبادئ
التوجهيية لبعض الوالايت القضائية .فعىل سبيل املثال ،يف قضية رشكة إيلكونيكس ضد رشكة جريارد للصناعات ()1992
املعهد األسرتايل للمستشارين املهنيني ،أقرت احملمكة بأن طول فرتة بقاء املشلكة املتصورة مس بقا قامئة ،ميكن أن يكون
مؤرشا لوجود نشاط ابتاكري يف التغلب عىل تكل املشلكة .ومع ذكل ،ويف حني أن هذه "املسائل تكتيس أمهية  ...فهيي
ليست قاطعة [ .]...ويف حاةل الشك ،قد يؤدي وجود رغبة طويةل األمد والتقليد الفوري إىل إقناع حممكة [ .]...ولكن يف
الهناية ،جيب التساؤل عام إذا اكن الاخرتاع املطالب حباميته بدهييا أم ال".

 16عىل سبيل املثال ،أسرتاليا ،والوالايت املتحدة األمريكية ،واملكتب األورويب للرباءات
 17عىل سبيل املثال ،الصني ،وفرنسا ،وأملانيا ،وإرسائيل ،والرنوجي ،وجهورية كوراي ،وس نغافورة ،وسلوفاكيا ،وإس بانيا ،واململكة املتحدة ،والوالايت املتحدة
األمريكية ،واملكتب األورويب للرباءات ،واملكتب األورويب اآلس يوي للرباءات .انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك
الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.
 18عىل سبيل املثال ،أسرتاليا ،والصني ،وإرسائيل ،والرنوجي ،وإس بانيا ،والوالايت املتحدة األمريكية ،واملنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية (األريبو)،
واملكتب األورويب للرباءات .انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.
 19عىل سبيل املثال ،أسرتاليا ،وأملانيا.
 20عىل سبيل املثال ،املكتب األورويب اآلس يوي للرباءات.
 21عىل سبيل املثال ،أملانيا ،وإرسائيل ،وإس بانيا ،واملكتب األورويب اآلس يوي للرباءات ،واملكتب األورويب للرباءات .انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة
األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.
 22عىل سبيل املثال ،املكتب األورويب اآلس يوي للرباءات .انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى وامجلهورية
ادلومينيكية.
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 .15ولكن يف املبادئ التوجهيية لبعض الوالايت القضائية األخرى ،يمت إدراج هذه البياانت نفسها ،لتلبية حاجة طويةل
األجل عىل سبيل املثال ،مضن قامئة من العوامل اليت جيب تطبيقها يف تقيمي النشاط الابتاكري ،أو مضن قامئة من العوامل
اليت قد تس تخدم لتحديد نشاط ابتاكري عىل حنو إجيايب .ويف هذه احلاالت ،ال ميكن ابلرضورة التأكيد عىل الطبيعة
"الثانوية" للبياانت.

تلبية احتياجات طويةل األمد وفشل الغري
 .16عندما حيل الاخرتاع مشلكة تقنية بعد حماوالت لفرتة طويةل ،أو يليب حاجة طويةل األمد ،ميكن اعتبار ذكل يف بعض
الوالايت القضائية مكؤرش عىل نشاط ابتاكري .ويرتبط هذا املؤرش ار ً
تباطا وثيقًا ابإلشارة اإلجيابية لعامل الوقت واترخي
الواثئق املذكورة إلثبات أن املشلكة أو احلاجة اكنت قامئة ابلفعل لفرتة طويةل دون حل.
 .17وقد يكون اترخي الواثئق املعروف قبل اترخي اإليداع بوقت طويل مؤرشاً عىل نشاط ابتاكري فقط إذا اكنت هناك
حاجة إىل حل مشلكة مل حتل طوال الفرتة ما بني اترخي الواثئق واترخي الاخرتاع 23.وابملثل ،يف الوالايت املتحدة األمريكية،
جيب أن تكون احلاجة القامئة لفرتة طويةل اثبتة ومت الاعرتاف هبا من قبل ذوي املهارات العادية من أهل املهنة املعنية ،وأن
يكون الاخرتاع املطالب حباميته هو أول اخرتاع يليب تكل احلاجة24.
 .18والفرتة الزمنية الطويةل اليت يتعني النظر فهيا يه الفرتة الفاصةل بني الوقت اذلي ظهرت فيه املشلكة وبني اترخي تقدمي
طلب الرباءة اذلي يقدم ح ًال لها 25.وختتلف املدة ادلقيقة لهذه الفرتة اليت يمت قبولها عىل أهنا "طويةل" مبا فيه الكفاية من حاةل
إىل أخرى حسب الظروف.
 .19وإذا حدّد خشص مؤهل واحد فقط حاجة طويةل األمد ،فإن ذكل ليس اكفياً إلثبات وجود نشاط ابتاكري .وبشلك
عام ،فإن اجلزم بوجود حاجة طويةل األمد مرهون فقط بتحديد حماوالت خمتلفة ومتكررة للتعامل مع املشلكة ذات الصةل.
فعىل سبيل املثال ،يف أملانيا ،إذا اكن جممتع اخلرباء قد حاول ابلفعل إجياد حل لفرتة طويةل ،أو قبل ابملساوئ اليت يسامه
الاخرتاع يف جتنهبا ،فقد يكون هذا الظرف مؤرشاً عىل نشاط ابتاكري.
 .20ووفقا للسوابق القضائية يف اململكة املتحدة ،إذا اكن اخملرتع قد حل مشلكة معرتف هبا منذ فرتة طويةل عن طريق
الوسائل اليت اكن ميكن لآلخرين اس تخداهما ولكن ذكل مل حيدث ،فقد يكون هناك نشاط ابتاكري (رشكة التعدين والتصنيع
مينيسوات ضد رشكة رينيكس (اململكة املتحدة)  26.)RPC 331ومع ذكل ،إذا قام اخملرتع حبل مشلكة طويةل األمد
ابتاكراي .وابإلضافة إىل ذكل،
ابس تخدام املواد أو التقنيات اليت مل تكن متاحة إال يف اآلونة األخرية ،فإن الاخرتاع ليس
ً
 T 79/82 23وT 295/94
 24دليل ممارسات حفص الرباءات.716.04 ،
 .T 478/91 25انظر أيضا ممارسات فرنسا ،وأملانيا ،والوالايت املتحدة األمريكية.
 26يف قضية رشكة شريون ضد رشكة أورغانون تيكنياك ] ،FSR 202K [1994تبني أن طلب حامية عديد ببتيد يش متل عىل ُمحدِّ د مس تضدي لفريوس
الهتاب الكبد "ج" غري بدهييي ألنه عىل الرمغ من حماوالت العديد من مجموعات البحث عىل مدى فرتة  10س نوات لتحديد العامل املسؤول عن الالهتاب
الكبدي ال ّالألفي وال ّالابيئ ،جنح أحصاب الرباءات بطريقة فريدة من نوعها من خالل اعامتد تقنية معروفة ،مل يكن اس تخداهما ليكون بدهييا يف ظل الظروف
القامئة حينئذ.
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توحض مبادئ الفحص التوجهيية ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية أنه إذا مل يُصنع منتج من مادة معينة أو معلية معينة بسبب
التلكفة ،مث تصبح املادة أو العملية أرخص أو ترتفع القمية السوقية للمنتج ،مفن غري احملمتل أن يمت اعتبار الاخرتاع كنشاط
ابتاكري.
 .21ويف بعض البدلان ،إذا حاول الغري حتقيق ما حقّقه الاخرتاع املطالب حباميته ،ولكهنم فشلوا ،فإن ذكل قد يكون
إشارة اثنوية دلمع النشاط الابتاكري 27.ويف هذا الصدد ،رأت احملامك يف أسرتاليا أنه إذا فشلت حماوالت سابقة يف حل
املشلكة 28،أو اكن احلل معقدً ا وشاقًا ،ويتضمن "قدرا كبريًا من التجربة واخلطأ ،واكن الطريق مسدوداً" ،وليس روتينا ً29،
ً
فإن ذكل ميثل عىل األرحج نشاطا ابتاكراي.

النجاح التجاري
 .22إن حقّق الاخرتاع املطالب حباميته انحجاً جتار ًاي ،فإن ذكل قد يكون اعتباراً سديداً لتقيمي النشاط الابتاكري يف بعض
الوالايت القضائية .ومع ذكل ،فإن النجاح التجاري وحده ال ينبغي أن ميثل مؤرشا عىل النشاط الابتاكري 30.ففي بعض
البدلان ،يعترب ادلليل عىل حتقيق جناح جتاري فوري عندما يقرتن ابدلليل عىل احلاجة طويةل األمد مؤرشاً سديداً 31.ويتحمل
الشخص اذلي يؤكد النجاح التجاري بغية دمع عدم البداهة عبء إثبات أن هذا النجاح مس متد بشلك مبارش من املزيات
التقنية لالخرتاع وليس من تأثريات أخرى مثل تقنيات البيع أو اإلعالن 32أو غريها من األحداث التجارية ادلخيةل عىل مزااي
الاخرتاع املطالب حباميته 33.وي ُس تخدم النجاح الاقتصادي ألحد املنتجات يف بدل ما كدليل عىل نشاط ابتاكري فقط إذا اكن
ذكل النجاح يعزى إىل أس باب تقنية34.
ُ
 .23ويف اإلجراءات املتخذة بناء عىل طلب من أحد األطراف يف مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية،
جيب أن يثبت مقدم الطلب أن السامت املطالب حباميهتا اكنت مسؤوةل عن النجاح التجاري للمنتج إذا اكن ينبغي إيالء

 27انظر ممارسات إس بانيا والوالايت املتحدة األمريكية ودليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.
 28قضية رشكة تيكنوغراف برينتد سريكيتس ( )Technograph Printed Circuitsضد رشكة ميلز أند رولكي (لإللكرتونيات) ()Mills and Rockley
] RPC 346 [1972يف .353
 29قضية رشكة أكتيابوالغيت هاسل ( )Aktiebolaget Hassleضد رشكة ألفافارم (.CLR 411 )2002( )Alphapharm
 30ذكرت حمامك أسرتاليا أنه ابلرمغ من أن النجاح التجاري ال ميكن أن يكون حاسام يف حد ذاته جيب ،فإنه جيب ترجيح الكفة لصاحل "مسأةل مادية" "ابإلشارة
إىل جيع الظروف احمليطة" (قضية رشكة مايرز اتيلور يب يت إي ضد رشكة فياكر للصناعات ( CLR 228 )1977يف  )239وأن النجاح التجاري "يكتيس قمية
يف ترجيح الكفة لصاحل احلصول عىل الرباءة" وذكل وفقا للك حاةل عىل حدة (قضية الرشكة العامة لإلطارات واملطاط ( )General Tire & Rubberضد
رشكة فايرس تون لإلطارات واملطاط (.)RPC 457 td 503 [1972] )Firestone Tyre and Rubber
 31مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابملكتب األورويب للرباءات ،اجلزء زين ،الفصل السابع ،البند  .10.3انظر أيضا ممارسات إس بانيا واألريبو.
 32انظر عىل سبيل املثال ممارسات الصني وأملانيا والياابن وجهورية كوراي وس نغافورة وإس بانيا واألريبو واملكتب األورويب للرباءات.
 33يف إن ري ماجييل.176USPA 305 (CCPQ 1973) ،470 F. 2d1380 ،
44 ،GRUR 2010 ،Dreinahtschlauchfolienbeutel – BGH, Xa ZR 22/06 (2009) 34؛ X WR 104/90 (1993) ،BGH
.36 ،GRUR 1994 ،Meßventil -
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أمهية جوهرية لدلليل عىل عدم البداهة 35.وابإلضافة إىل ذكل ،وليك يكون النجاح التجاري مؤرشاً سديداً للبت يف عدم
البداهة ،جيب أن يُعزى النجاح التجاري لألهجزة اليت تدخل يف نطاق طلبات امحلاية مبوجب براءات إىل الوظائف واملزااي
اليت مت الكشف عهنا أو الواردة يف حتديد املواصفات36.
 .24ويف القضية  ،T 110/92مل ُجيادل جملس الاس تئناف يف املكتب األورويب للرباءات بأن تركيبة التدفئة وفقاً
للمطلب  1قد حقّقت جناحاً جتار ًاي .ومع ذكل ،ال ميكن اعتبار هذا النجاح التجاري وحده ،مع الفحص التقين ذي الصةل
للموضوع املطالب حباميته ،واذلي يفيض إىل نتيجة سلبية ،كأساس ملؤرش نشاط ابتاكري ،وإن اكن اجمللس مقتن ًعا بأن
النجاح مس متد من اخلصائص التقنية لرتكيبة التدفئة وليس من أس باب أخرى مثل األس باب التجارية.
 .25ويف حاةل أخرى يف اململكة املتحدة ،وعىل الرمغ من أن املطلب ( )1يشمل املنتجات اليت حقّقت جناحاً جتار ًاي ،فإنه
يشمل أيضاً منتجات أخرى ال ميكهنا أبداً أن حتقق ذكل النجاح ،ومل ترد يف املطلب ( )1أية معلومات من شأهنا أن تضمن
ذكل النجاح .ورأت احملمكة أن جيع املواضيع اليت تندرج يف نطاق الطلب جيب أن تشمل املزيات اليت تسهم يف النجاح
التجاري لالخرتاع37.
 .26ويف إس بانيا ،يف القضية  38،ECLI: ES: JMB: 2012: 1265جادل صاحب الرباءة أن املنتج املسجل،
 ،SEROQUEL PROLONGاكن من بني  20عقاراً حقق أفضل املبيعات يف العامل ،وأن مبيعاته يف إس بانيا قد ارتفعت
مبقدار  ٪ 42يف الس نة املالية السابقة .وابإلضافة إىل ذكل ،أثبت صاحب براءة الاخرتاع األثر املفاجئ لالخرتاع املطالب
حباميته ،إذ أن أعراضه اجلانبية اكنت أحسن ،ال س امي عند تعاطي جرعات عالية .وقد راعت احملمكة هذين البيانني الثانويني،
و ّأقرت أن الاخرتاع املطالب حباميته يمتتع ابجلدة ويشمل نشاطا ابتاكراي .و ُأحيل هذا القرار إىل حممكة الاس تئناف ( ECLI:
 39.)ES: APB: 2013: 11696وأعلن قضاة ادلرجة الثانية أن الرباءة غري صاحلة بسبب الافتقار إىل نشاط ابتاكري .وفامي
يتعلق مبؤرش النجاح التجاري ،أقرت احملمكة ابلنجاح التجاري للمنتج احلاصل عىل الرباءة ،ولكهنا رأت أنه ال ميكن اعتباره
لوحده مكؤرش عىل النشاط الابتاكري ،إذ إنه يفتقر إىل البياانت اإلضافية األخرى اليت تربهن بشلك اكف عن النشاط
الابتاكري الاخرتاع املطالب حباميته .وفامي يتعلق مبؤرش األثر املفاجئ ،رأت احملمكة أن اخنفاض األعراض اجلانبية ليس تأثريًا
غري متوقع مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة.
 .27ومبا أن معظم الرباءات ختضع للمالحقة القضائية يف مرحةل مبكرة من تطوير الاخرتاع ،فقد جيد املودعون صعوابت
اعتبارا
يف إثبات النجاح التجاري خالل املرحةل األوىل من املالحقات القضائية املتعلقة ابلرباءات .ومع ذكل ،فقد يكون ذكل ً
سديداً فامي يتعلق بإثبات النشاط الابتاكري الحقا خالل إجراءات املكتب أو أثناء مرحةل التقايض.
 35ومع ذكل ،يف قضية.رشكة دمياكو ( )Demacoضد رشكة إف فونالنغسدروف للرتخيص ()،851 F.2d 1387 ،F. VonLangsdorff Licensing
 ،)USPA2d 1222 (Fed. Cir.1988يف ادلعاوى املدنية ،ال يتعني عىل صاحب الرباءة إثبات أن النجاح التجاري ال يُعزى لعوامل أخرى .إذ إن " رشط
إثبات سلبية جيع العوامل املسامهة اليت ميكن تصورها س يكون عبئا غري عادل ،ويتعارض مع قواعد األدةل العادية".
 36دليل ممارسات حفص الرباءات.716.03(b) ،
 37قضية رشكة تيرتا موليكرتيك ( )Tetra Molectricضد رشكة الياابن للواردات (.RPC 547 [1976] ،)Japan Imports
 :ECLI: ES:JMB:2012:1265 38احملمكة التجارية لربشلونة ،القسم  .2الاس تئناف رمق  ،2011/523القرار رمق .2012/07/09 ،2012/202
 :ECLI: ES:APB:2013:11696 39حممكة مقاطعة برشلونة ،القسم  .15الاس تئناف رمق  ،2012/687القرار رمق .2013/10/22 ،2013/367
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النسخ من قبل الغري واملنافسة يف السوق
 .28عىل غرار النجاح التجاري لالخرتاع املطالب حباميته ،يعترب نطاق النسخ من قبل الغري أو سلوك املتنافسني يف
السوق أحد العوامل اليت ميكن أخذها يف الاعتبار يف بعض الوالايت القضائية .ففي قضية رشكة مايرز اتيلور ضد رشكة
فيكري للصناعات CLR 228 )1977( ،يف  ،239أشارت احملمكة العليا يف أسرتاليا إىل نسخ الاخرتاع املطالب حباميته
كدليل عىل "حاجة عامة ذات صةل مبسأةل البداهة" ،عىل الرمغ من أنه ال ميكن أن يكون دليال قاطعا يف حد ذاته .وابملثل،
يف الوالايت املتحدة األمريكية ،ميكن يف الغالب ملودعي الطلبات أثناء التقايض تقدمي األدةل اليت تفيد بأن املنافسني يف
السوق ينسخون الاخرتاع بد ًال من اس تخدام حاةل التقنية الصناعية السابقة .وليكتيس هذا اإلجراء أمهية ،جيب إثبات أكرث
نظرا ألن النسخ ميكن أن يعزى إىل عوامل أخرى ،مثل غياب الاهامتم مبلكية الرباءة أو ازدراء قدرة
من جمرد نسخ املنتجً ،
صاحب الرباءة عىل إنفاذ براءة اخرتاعه40.
 .29ويف القضية  ،T 915/00رأى جملس الاس تئناف يف املكتب األورويب للرباءات أن التنفيذ التجاري ،واجلهود اليت
يبذلها املنافسون يف السوق للحصول عىل الرتخيص ،واعرتاف األوساط العلمية مبزااي اخملرتع متثل بياانت اثنوية إضافية مقنعة
إلثبات وجود نشاط ابتاكري .وقد تفيض هذه العوامل إىل اختاذ قرار إجيايب بشأن النشاط الابتاكري ،ولكهنا ال حتتاج
ابلرضورة إىل القيام بذكل .ففي القضية  ،T 812/92وقبل اترخي تقدمي طلب الرباءة املتنازع علهيا بفرتة وجزية ،عرض أحد
هجازا تقنياً دون دخول احلل التقين املمزي لالخرتاع مرحةل املامرسة .ورأى اجمللس أن
منافيس ماكل الرباءة عىل أحد الزابئن ً
هذا قد يكون مؤرشا عىل نشاط ابتاكري .ويف القضية  ،T 252/06أكد اجمللس وجود جةل من العنارص من بيهنا النشاط
الابتاكري ،وذكل عىل أساس أن منافيس ماكل الرباءات اس تخدموا بديال للرباءة وقدموا طلبات تتعلق به.

جتاوز حتزي تقين ،والتشكيك والرفض من قبل اخلرباء
 .30وفقاً ملامرسات بعض البدلان ،ميكن يف بعض األحيان إثبات النشاط الابتاكري من خالل إثبات أنه جيب جتاوز حتزي
معروف ،أي وجود رأي سائد عىل نطاق واسع ولكنه غري حصيح بشأن حقيقة تقنية 41.ويتعلق أي حتزي يف أي جمال بعينه
برأي أو فكرة مس بقة يعتنقها خرباء يف ذكل اجملال عىل نطاق واسع أو عاملي .وابملثل ،يف بعض البدلان ،يشلك التعبري عن
ال قو ًاي عىل عدم البداهة42.
عدم التصديق أو الشك من قبل اخلرباء دلي ً
 .31وعادة ما يثبت وجود هذا التحزي ابإلشارة إىل األدبيات أو إىل املوسوعات املنشورة قبل اترخي األولوية .ووفقاً للمحامك
الفرنس ية ،ال جيب اإلشارة رصاح ًة إىل التحزي إن اكن تقنياً ،ال يف براءة الاخرتاع وال يف الواثئق السابقة.
 .32ويف هذا الصدد ،توحض املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة أنه ينبغي
عىل الفاحص أن يأخذ يف الاعتبار ما اكن الشخص املمترس ليقوم به ،وكذكل ما ميكن أن يتحزي الشخص املمترس ضد

 40دليل ممارسات حفص الرباءات.716.06 ،
217 ،OJ 1984 ،T119/82 41؛ .T48/86
 42دليل ممارسات حفص الرباءات .716.05 ،يف قضية رشكة داو كمييلك ( ،)In re Dow ChemicalCoرأت احملمكة أن "التشكيك اذلي يعرب عنه خبري
ما ،قبل أن يثبت هل أولئك اخملرتعون أن ّه عىل خطأ ،جيب أن حيظى بأمهية تعادل أمهية األدةل األخرى.
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القيام به .وميكن اعتبار الاخرتاع غري بدهييي إذا تعارض مع اآلراء واملامرسات املقبوةل بشلك عام يف تكل املهنة 43.وتشمل
األمثةل اليت قد يكون فهيا هذا العامل حمددا ما ييل )1( :إذا اكنت املعرفة العامة املشرتكة جتعل الشخص املمترس ال يدرك
وجود مشلكة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة؛ ( )2وإذا اكن الشخص املمترس يعترب أن مواد أو تقنيات معينة غري مالمئة
لغرض معني ،واعترب اخملرتع أن هذا التحزي غري قامئ عىل أساس سلمي؛ ( )3وإذا اع ُتربت خطوة معينة يف طريقة ما أو عنرص
يدخل يف تركيب هجاز ما كعنارص رضورية ،ولكن اخملرتع اعترب أنه من املمكن حذفها.
 .33وبغية إثبات أن اخملرتع قد جتاوز التحزي التقين ،فإن العبء يقع عىل صاحب الرباءة (أو مقدم طلب الرباءة) إلثبات
أن التحزي املزعوم موجود ابلفعل ،وذكل ابإلشارة عىل سبيل املثال إىل األدبيات التقنية املناس بة 44.وبوجه عام ،فإن السوابق
القضائية جمللس الطعون التابع للمكتب األورويب للرباءات تعترب مبثابة نظام صارم للغاية عندما يتعلق األمر ابإلقرار بوجود
حتزي .وجيب أن ُخيالف احلل املقرتح لتجاوز التحزي تعالمي اخلرباء السائدة يف ذكل اجملال ،أي اخلربة واملفاهمي اليت أجعوا علهيا،
بد ًال من اإلشارة فقط إىل رفضها من قبل خمتصني من األفراد والرشاكت 45.والحظ اجمللس يف القضية  T 1989/08أن
ذكل يعين أن معيار اإلثبات اكن يناهز تقريبا املعيار املطلوب للمعرفة العامة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.
 .34ويف بعض البدلان ،عندما تنقض حاةل التقنية الصناعية السابقة أو املعرفة العامة احلل املطالب حباميته ،ال جيوز رفض
نشاط ابتاكري ،ابس تثناء احلاالت اليت ميكن فهيا اعتبار حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل أهنا خاطئة وميكن تصحيحها من
قبل ابحث ممترس46.

أثر تقين غري متوقع أو نتيجة أو مزااي غري متوقعة
 .35يف بعض الوالايت القضائية ،ميكن اعتبار األثر التقين أو النتيجة غري املتوقعني مكؤرشين عىل نشاط ابتاكري.
 .36وجيب أن يستند األثر غري املتوقع إىل اخلصائص املمزية لالخرتاع ،إىل جانب السامت املعروفة املطالب حباميهتا .وال
ميكن أن يستند فقط إىل املزيات املرتاكبة فامي بيهنا واملوجودة ابلفعل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وذلكل ،فإن أثراً إضافيا
غري متوقع ال يضفي نشاطاً ابتاكر ًاي عىل حل بدهييي .وإذا اكن من البدهييي للشخص املاهر أن جيمع بني تعالمي حاةل التقنية
الصناعية السابقة من أجل حل جزء أسايس من املشلكة ،فإن وجود أثر إضايف غري متوقع يسمح حبل جزء آخر من
املشلكة الوقت نفسه ال يعين مبدئيا ً وجود نشاط ابتاكري47.
 .37وابملثل ،ووفقاً للسوابق القضائية يف الوالايت املتحدة ،إذا حقق الاخرتاع املطالب حباميته بشلك عام نتيجة أكرب من
املتوقع ،فميكن أن يكون ذكل عام ًال من عوامل األدةل املتعلقة ابلنتيجة القانونية لعدم بداهة املطالب املعنية 48.ومبا أنه من
املمكن توقع أو عدم توقع أثر أكرب من األثر اإلضايف ،فيجب عىل املودعني أن يثبتوا أن النتاجئ احملققة اكنت أكرب من النتاجئ
 43قضية رشكة دايزون للتجهزيات ( )Dyson Appliancesضد رشكة هوفر (.RPC 26 [2001] )Hoover
.T 1212/01 ،T 695/90 ،T 631/89 ،T 60/82 44
 45انظر أيضا املامرسة يف س نغافورة حيث جيب أن يكون التحزي واسع الانتشار مبا يكفي ألن يُنسب إىل الشخص املمترس يف املهنة.
 46انظر أيضا ممارسات أسرتاليا وجهورية كوراي والوالايت املتحدة األمريكية.
.T170/06 47
 48دليل ممارسات حفص الرباءات(716.02 ،أ)
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املتوقعة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة وإىل مدى غري بدهييي ،وأن النتاجئ ذات فائدة معلية كبرية 49.وادلليل عىل
( )1وجود خصائص غري متوقعة أو غري بدهيية ذات منفعة ،مثل التفوق يف خاصية يشرتك فهيا املركب املطالب حباميته مع
حاةل التقنية الصناعية السابقة )2( ،أو وجود خاصية غري متوقعة يف الاخرتاع املطالب حباميته ال توجد يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة ،أو ( )3غياب اخلاصية اليت اكن من املتوقع أن يمتزي هبا الاخرتاع املطالب حباميته بناء عىل تعالمي حاةل
التقنية الصناعية السابقة ،قد يكون مؤرشا عىل عدم البداهة50.
 .38وتوحض املبادئ التوجهيية للفحص يف مكتب الصني للملكية الفكرية أن األثر التقين غري املتوقع ،ابملقارنة مع حاةل
التقنية الصناعية السابقة ،يُقصد به األثر التقين لالخرتاع اذلي ميثل تغيرياً "نوعياً" ،أي أدا ًء جديدا ،أو تغيريً ا "مك ًيا" غري
متوقع .وهذا التغيري النوعي أو المكي ال ميكن للشخص املمترس يف املهنة املعنية توقعه أو اس تنتاجه مقدما.
 .39وإذا اكن من البدهييي ابلنس بة إىل الشخص املمترس التوصل إىل حل يقع مضن رشوط الطلب ،مع أخذ حاةل التقنية
الصناعية السابقة يف الاعتبار ،وذكل عىل سبيل املثال لغياب بدائل أخرى ،مما جيعل السبيل حنو ذكل احلل قطعياً ،فإن
األثر غري املتوقع هو جمرد أثر إضايف ال يضفي أي نشاط ابتاكري عىل املوضوع املطالب حباميته 51.وإذا اكن عىل الشخص
املمترس أن خيتار من بني مجموعة من الاحامتالت ،مما جيعل الس بل حنو ذكل احلل غري قطعي ،وقد يفيض األثر غري املتوقع
إىل الاعرتاف بنشاط ابتاكري.
 .40ووفقاً للسوابق القانونية املعمول هبا يف املكتب األورويب للرباءات ،ميكن اعتبار األثر املفاجئ (األثر أو اخلاصية اليت
متنح مزية إضافية) يف اختبار مقارن مكؤرش عىل نشاط ابتاكري .فإذا اختريت الاختبارات املقارنة إلثبات نشاط ابتاكري
حمسن ،جيب أن ت ُ ّبني طبيعة املقارنة مع أقرب تقنية صناعية سابقة بشلك مقنع أن املزية املزعومة أو األثر
عىل أساس أثر ّ
52
املزعوم ينبثق عن السمة املمزية لالخرتاع مقارنة بأقرب تقنية صناعية سابقة .وال ميكن أخذ املزااي املزعومة ولكن غري
املدعومة يف الاعتبار فامي يتعلق بتحديد املشلكة اليت يقوم علهيا الاخرتاع53.
 .41ويف بعض الوالايت القضائية ،حىت وإن اكن الاخرتاع حمصةل تدهور متوقع يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،نتيجة
لتعديل غري وظيفي حلاةل التقنية الصناعية السابقة أو جمرد اختيار من بني مجموعة من احللول املمكنة ،ميكن أن تكون النشاط
الابتاكري موجودة إذا اكن هذا التعديل أو الاختيار مصحواب مبزية غري متوقعة54.
ً

صعوابت معلية ينبغي جتاوزها
 .42يف أسرتاليا ،عندما يكون احلل بدهييا ،ولكن مثة صعوابت معلية يف تنفيذه ،ويتطلب جتاوز الصعوابت براعة مبتكرة،
فميكن أن يؤدي ذكل إىل ظهور نشاط ابتاكري .ويف املقابل ،إذا اكنت هناك "أية مشلكة يف التصممي [ ...تتعلق بتنفيذ
 49املرجع نفسه.
 50املرجع نفسه.
 T 231/97 51و .T 192/82انظر أيضا ممارسات أسرتاليا واألريبو.
52
371 ،OJ 1989 ،T 197/86؛ T 234/03؛ .T 378/03
217 ،OJ 1982 ،T 20/81 53؛ .T 561/94
 T 72/95 54و .T 939/92انظر أيضا ممارسات س نغافورة واململكة املتحدة وقسم "اخرتاعات الانتقاء" من هذه الوثيقة.
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احلل]  ...ميكن حلها بسهوةل من قبل أي خشص ممترس من أهل تكل املهنة  ...جيب أن تكون الرتكيبة بدهيية" 55.وابملثل،
يف أملانيا ،جيب أن تؤخذ جةل من العوامل يف الاعتبار ،من بيهنا طبيعة الصعوابت اليت قد تنشأ عىل طول املسار اذلي
ينبغي اتباعه للتوصل إىل احلل ونطاقها وآاثرها ،وخطر أن جتعل هذه الصعوابت بلوغ الهدف أكرث صعوبة أو غري قابل
للتحقيق ،إضافة إىل الوقت والتلكفة واجلهود الالزمة حلل املشلكة56.

حل بس يط عىل حنو مدهش
 .43ويف أملانيا ،رأت احملمكة أنه إذا مل جيد أي خشص ممترس ،قبل اترخي تقدمي الطلب أو اترخي األولوية ،ح ّال إلنتاج مقاةل
واسعة النطاق (معروفة) عىل حنو جديد وأكرث بساطة وأقل تلكفة ،مت الكشف عهنا يف الطلب ،فإن ذكل يربر افرتاض
وجود نشاط ابتاكري ،عىل الرمغ من وجود حاجة طويةل إىل حل 57.وابملثل ،ووفقاً للسوابق القضائية اخلاصة ابملكتب
األورويب للرباءات ،ففي جمال فين يكتيس أمهية جتارية ويُوىل هل الكثري من الاهامتم ،قد تدل بساطة احلل املقرتح عىل وجود
نشاط ابتاكري .وذلكل قد تكون صعوبة تطوير حل بس يط دون التضحية ابجلودة نشاط ابتاكري 58.غري أن هذا يفرتض
مس بقا غياب ما يشري إىل احلل املقرتح يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.

اخرتاعات الانتقاء
مسائل عامة
 .44بشلك عام ،قد ينطوي اخرتاع انتقاء ،عىل سبيل املثال ،عىل اختيار العنارص الفردية أو اجملموعات الفرعية أو
النطاقات الفرعية ،اليت تنمتي إىل مجموعة أو نطاق أكرب يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،ولكن مل يمت الكشف عهنا بشلك
حمدد يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وتنص مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابملكتب األورويب للرباءات عىل أن "موضوع
اخرتاع الانتقاء خيتلف عن أقرب تقنية صناعية سابقة ألنه ميثل مجموعات فرعية أو نطاقات فرعية منتقاة" .وابملثل ،وفقاً
للمبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف مكتب كوراي للملكية الفكرية ،فإن اخرتاع الانتقاء هو اخرتاع يتضمن انتقاء األصناف
من مورد مت الكشف عنه يف مرجع حلاةل تقنية صناعية سابقة ،مبا يف ذكل انتقاء املادة اليت مل يمت الكشف عهنا مبارشة يف
ذكل املرجع كعنرص أسايس59.
معرفة بشلك أمع أكرث ،ميكن حامية اخرتاعات الانتقاء مبوجب براءة،
 .45وعىل الرمغ من وجود تقنية صناعية سابقة َّ
ابالستناد إىل حتليل األهلية للرباءة للك حاةل عىل حدة .وبصفة عامة ،يُعزى ذكل إىل أنه إذا اكنت جيع األنواع املوجودة مضن
 55قضية رشكة تيرتا موليكرتيك ( )Tetra Molectricضد رشكة الياابن للواردات (.RPC 541, 581 [1976] ،)Japan Imports
BGH, X ZR 27/04 (2007) – Stahlblech, GRUR 2008, 145; (12) BGH, X ZR 141/10 (2013) - PNGase F, IBRRS 56
2014, 0612; (13) BGH, X ZR 148/11 (2016) – Zöliakiediagnoseverfahren, GRUR 2016,
.BGH, I ZR 156/54 (1957) – Polstersessel, GRUR 1957, 543 57
T 106/84, OJ 1985, 132; T 229/85, OJ 1987, 237; T 9/86, OJ 1988, 12; T 29/87, T 44/87, T 528/89, T 73/95 58
 59تنص مبادئ الفحص التوجهيية للرباءات ومناذج املنفعة يف الياابن عىل أن "اخرتاع الانتقاء هو اخرتاع ينمتي إىل جمال فين حيث يكون من الصعب التنبؤ
ابألثر اذلي ميكن احلصول عليه من خالل بنية مادة ما ،واذلي يس تويف العنرصين " "1و" "2التاليني "1" :اخرتاع (ابء) يمت انتقاؤه من اخرتاع (ألف) معرب عنه
يف مفهوم أوسع يف منشور ،وما إىل ذكل ،ويُ ّعرب عنه يف مفهوم أضيق مضن إطار املفهوم األوسع ،حيث أن جدة الاخرتاع (ابء) ال يمت نفهيا من قبل الاخرتاع
(ألف) املعرب عنه يف املفهوم األوسع للمنشورات وما إىل ذكل ؛ " "2اخرتاع (ابء) يمت انتقاؤه من اخرتاع (ألف) يمت التعبري عنه خبيارات متعددة" .
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مورد معروف غري قابةل للحامية مبوجب براءة ،فقد يكون للباحثني حوافز أقل للبحث يف مزيد من التحسينات يف اجملال
التقين املعروف بشلك عام .ويف ظل ظروف معينة ،مثل احلاالت اليت يكون فهيا لتشكيةل فرعية أو مجموعة فرعية من نطاق
أوسع معروف مزية مدهشة مل يكن النطاق األوسع املعروف السابق يتوقعها ،ميكن تربير امحلاية مبوجب براءة لهذه اجملموعة
الفرعية أو النطاق الفرعي هبدف حتفزي البحث والتطوير بشلك حصيح مما يسامه يف إحراز املزيد من التقدم التكنولويج .ويف
هذا الصدد ،جيب أن يكون هناك توازن بني تشجيع الابتاكر يف جمال معروف وجتنب امحلاية مبوجب براءات للتشكيالت
البدهيية والشائعة يف اجلال املعروف.
 .46وقد تكون اخرتاعات الانتقاء موجودة يف أي جمال تقين :إذ ال توجد أية قيود من حيث اجملال التقين لالخرتاعات.
ومع ذكل ،ومن الناحية العملية ،يبدو أن أمثةل اخرتاعات الانتقاء موجودة بشلك أسايس يف جمال الكميياء والتكنولوجيا
احليوية .فعىل سبيل املثال ،قد يش متل اخرتاع انتقاء عىل مجموعة معينة من املركبات اليت لها خصائص مفيدة معينة ال متتلكها
الفئة الواسعة املعروفة من املركبات ،أو مجموعة خمتارة من نطاق معني من العوامل العددية (مثل درجة احلرارة) اليت حتدد
وحتد من الظروف اليت تنطبق عىل معلية كمييائية معروفة .وقد يكون أيضا يف تشكيةل خمتارة من املركبات البديةل املنصوص
علهيا يف مجموعة ماركوش .وقد يُعزى ذكل إىل الطبيعة التجريبية وغري املتوقعة لنتاجئ األحباث يف هذه اجملاالت التقنية ،حيث
فإن خشصاً ممترساً يف اجملال املعين يراعي مجموعة من الاعتبارات دلى
إن الاخرتاع املطالب حباميته ،سواء اكن بدهيياً أم الّ ،
النظر يف الاخرتاع ،من بيهنا درجة قابلية التنبؤ ابالخرتاع املطالب حباميته ،إزاء حاةل التقنية الصناعية السابقة60.
 .47ومبا أن تقيمي النشاط الابتاكري يف قطاع املواد الكمييائية هو أحد املواضيع املقرتحة يف الفقرة  8من الوثيقة
( SCP/24/3اقرتاح من وفد إس بانيا) ،فإن الوصف املتعلق ابخرتاعات الانتقاء يف قطاع الكميياء ،مبا يف ذكل أمثةل عن
ذكل ،سرتد يف وثيقة منفصةل لتقدميها إىل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف دورة الحقة .ومن مثّ ،تقدم هذه الوثيقة
الوصف العام فامي يتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري املرتبط ابخرتاعات الانتقاء.

تقيمي النشاط الابتاكري
 .48يبدو أن املعلومات اليت مت جعها من بعض الوالايت القضائية تشري إىل عدم وجود قواعد خاصة مصممة لتحليل
النشاط الابتاكري فامي يتعلق ابخرتاعات الانتقاء ،أي أن املبدأ العام لتحليل النشاط الابتاكري يف لك والية قضائية هو
اذلي يُطبق .ومع ذكل ،توفر املبادئ التوجهيية اإلدارية والسوابق القضائية لبعض البدلان إرشادات حول كيفية تطبيق مثل
هذا املبدأ العام عىل اخرتاعات الانتقاء.

 60انظر قضية رشكة أيساي ( )Eisaiضد خمتربات ادلكتور ريدي ("( )Fed. Cir. 2008( 1359 ،1353 ،553 F.3d ،)Dr. Reddy’s labsإذا اكن
التنبؤ مبجال ما غري ممكن ،كام هو احلال يف اجملاالت الكمييائية يف كثري من األحيان ،فإن تركزي مجموعة اكي.أس.آر ( )KSRعىل هذه احللول احملددة اليت ميكن
التنبؤ هبا ،قد ميثل عقبة صعبة ألن احللول املمكنة تكون أقل قابلية للتنبؤ عىل األرحج.
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 .49يف بعض البدلان ،بصفة عامة يبدو أن العنارص التالية غالباً ما يمت أخذها يف الاعتبار عند تقيمي النشاط الابتاكري
الخرتاعات الانتقاء:
" "1ما إذا اكن اخرتاع الانتقاء حيقق أاثراً أو خصائص أو مزااي تقنية خاصة مقارنة مع التقنية الصناعية
السابقة؛
" "2ما إذا اكن اس تعىص عىل خشص ممترس من أهل املهنة توقع تكل اآلاثر أو اخلصائص أو املزااي التقنية
اخلاصة أو التنبؤ هبا انطالقاً من التقنية الصناعية السابقة.
ويف بعض الوالايت القضائية ،يمت توضيح أنه إذا اكن األثر من النوع نفسه (مماثل من اجلانب النوعي) ،فإن األثر غري املتوقع
اذلي حققه اخرتاع الانتقاء جيب أن يكون بدرجة ابرزة مكيا أو ذا أمهية تقنية61.
ً
 .50و يف إطار هذه اخللفية ،فإن جمرد انتقاء تعسفي 62،وجمرد اختيار من البدائل 63،وانتقاء يستند إىل التجربة الروتينية
واخلطأ 64،وانتقاء يتوىخ إجراءات التصممي التقين املعتادة اليت يعمتدها خشص ممترس من أهل املهنة 65،وانتقاء يستند إىل
جمرد اس تقراء من حاةل التقنية الصناعية السابقة 66،تعترب معوما خيارات غري بدهيية من بني عدد من الاحامتالت املعروفة.
 .51وحتديد التعالمي املنبثقة عن اإلشارة إىل حاةل التقنية الصناعية السابقة واملعرفة العامة املشرتكة ،سواء رصاحة أو مضنا،
اليت يس تفيد مهنا الشخص املمترس يف اجملال الختيار الاخرتاع املطالب حباميته يُع ّد أمرا همام يف تقيمي النشاط الابتاكري فامي
خشصا م ّمترسا من أهل املهنة صوب
يتعلق ابخرتاعات الانتقاء .وذلكل ،سواء اكنت حاةل التقنية الصناعية السابقة كلك توجه ً
الانتقاء احملدد ،أو تُبعده عن ذكل الانتقاء ،فإن ذكل يعترب عامال سديداً يف أسرتاليا عىل سبيل املثال .وابملثل ،إذا اكن
خشصا ممترسا من أهل املهنة
الاخرتاع املطالب حباميته ينبثق حمتًا عن التطورات يف حاةل التقنية الصناعية لسابقة مما جيعل ً
ُجيري بطبيعة احلال الانتقاء املطلوب (طريق ابجتاه واحد) ،فال وجود لنشاط ابتاكري 67.وابملثل ،فإن جحم الفئة اليت تنمتي
إلهيا التقنية الصناعية السابقة ،واليت مت اختيار تشكيةل مهنا ،قد يكون ذا صةل مبسأةل البداهة ،وفقًا للسوابق القضائية
للمملكة املتحدة.
 .52ويف البدلان اليت تعترب فهيا اآلاثر أو اخلصائص أو املزااي التقنية غري املتوقعة اليت حيققها اخرتا الانتقاء عام ًال همامً إلظهار
قدرهتا عىل الابتاكر ،غالباً ما ي ُشار إىل أن تكل اآلاثر أو اخلصائص أو املزيات ينبغي حتديدها بوضوح أو جعلها مقبوةل
بشلك معقول يف الطلب عند وقت اإليداع 68.ومع ذكل ،وبصفة عامة ،ميكن أن يقدم مودع الطلب أدةل لتربير األاثر أو

 61انظر عىل سبيل املثال ممارسات الصني والياابن وجهورية كوراي واململكة املتحدة.
 62انظر عىل سبيل املثال ممارسات أملانيا واململكة املتحدة وس نغافورة.
 63انظر عىل سبيل املثال ممارسات الصني وأملانيا واملكتب األورويب للرباءات.
 64انظر عىل سبيل املثال ممارسات الصني واملكتب األورويب للرباءات.
 65املرجع نفسه.
 66املرجع نفسه.
 67انظر عىل سبيل املثال ممارسات س نغافورة واململكة املتحدة واملكتب األورويب للرباءات.
 68انظر عىل سبيل املثال ممارسات س نغافورة وجهورية كوراي واململكة املتحدة.
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اخلصائص أو املزيات التقنية غري املتوقعة اليت جعلها مقبوةل بشلك معقول حىت بعد اترخي اإليداع .وقد تكون بعض البياانت
الثانوية اليت مت وصفها سابقًا يف هذه الوثيقة ذات أمهية خاصة ابلنس بة إىل اخرتاعات الانتقاء.
 .53وعالوة عىل ذكل ،يُنظر معو ًما إىل أن اآلاثر أو املزااي غري املتوقعة اليت حققها اخرتاع الانتقاء جيب أن تنطبق عىل
النطاق الاكمل املطالب حباميته ،وليس عىل جزء مبفرده69.
 .54ويف الوالايت املتحدة األمريكية ،يمت حتليل بداهة اخرتاعات الانتقاء عىل حنو خيتلف عن الاخرتاعات األخرى ،مع
تطبيق عوامل غراهام .وفامي يتعلق ابخرتاعات الانتقاء ،ينص دليل إجراءات حفص الرباءات عىل أنه ينبغي عىل الفاحصني
أن خيلصوا إىل النتاجئ املتعلقة مبا ييل )1( :هيلك الاخرتاع املطالب حباميته وحاةل التقنية الصناعية السابقة؛ ( )2واخلصائص
الفزيايئية والكمييائية واملنافع اليت مت الكشف عهنا يف حاةل التقنية الصناعية السابقة وأي مشالك يُزمع أن مورد حاةل التقنية
الصناعية السابقة يعاجلها؛ ( )3والقدرة عىل التنبؤ ابلتكنولوجيا؛ ( )4وعدد األنواع اليت يشملها املورد.
 .55وعالوة عىل ذكل ،وإذ يتعني عىل الفاحصني النظر يف جيع تعالمي حاةل التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل ،يقوم
دليل إجراءات حفص الرباءات بتوجيه الفاحصني للنظر يف اجلوانب غري الشامةل التالية ،إذا اكنت متوفرة )i( :جحم مورد
حاةل التقنية الصناعية السابقة؛ ( )2وما إذا اكنت اإلشارة إىل حاةل التقنية الصناعية السابقة تفيد رصاحة بسبب حمدد الختيار
األنواع أو املوارد الفرعية املُطالب حباميهتا أو ترفض األنواع أو املوارد الفرعية الفرعية املُطالب حباميهتا؛ ( )3وتعالمي أوجه
التشابه والاختالف الهيلكي (أي تعالمي بشأن األنواع أو املوارد الفرعية "المنوذجية" أو "املفضةل" أو "املثىل" مضن إطار
املورد اذلي ّمت الكشف عنه)؛ ( )4وخصائص األنواع أو املوارد الفرعية حلاةل التقنية الصناعية السابقة املامثةل هيلكيا؛ ()5
والقدرة عىل التنبؤ ابلتكنولوجيا.
 .56ووفقاً للمبدأ العام ،يستند التحديد الهنايئ لقابلية حامية اخرتاع الانتقاء مبوجب براءة يف الوالايت املتحدة األمريكية
إىل السجل بأمكهل ،من خالل رحجان األدةل ،مع إيالء الاعتبار الواجب ملدى إقناع أي جحج وأي دليل اثنوي 70.وقد يمت
تضمني األدةل يف املواصفات اليت مت تقدميها ،واليت تُرفق ابلطلب عند اإليداع ،أو عن طريق تقدمي شهادات أو إعالانت يف
الوقت املناسب يف مرحةل أخرى من ادلعوى .وابلنس بة الخرتاعات الانتقاء ،قد يكون هذا ادلليل هو أن الاخرتاع املطالب
حباميته ترتتب عنه عىل حنو غري متوقع خصائص حمس نة أو خصائص غري موجودة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وقد
يشمل أيضً ا مدى حرجية الانتقاء من املورد.
 .57وترد يف الفقرات التالية ممارسات بعض البدلان.
أسرتاليا71

 .58يف قضية رشكة التعدين والتصنيع مينيسوات ضد رشكة ابيرسدورف (أسرتاليا) ( CLR 253 144 )1980يف ،293
قيل أنه "يف حاةل امجلع بني براءات ،س يمكن الاخرتاع يف انتقاء مكوانت ،ويه معلية ستنطوي ابلرضورة عىل رفض
 69انظر عىل سبيل املثال ممارسات الرنوجي وس نغافورة وجهورية كوراي واململكة املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية واملكتب األورويب للرباءات .انظر أيضا
دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.
 70دليل إجراءات حفص الرباءات.2142 ،
 71انظر الوثيقة اليت قدمهتا أسرتاليا إىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
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املكوانت املمكنة األخرى .والوجود املس بق للمنشورات اليت تكشف عن تكل املكوانت ،بصفهتا عنارص منفصةل ،ومكوانت
حممتةل أخرى ،ال جيعل يف حد ذاته من الاخرتاع املزعوم بدهييا .بل جيب إثبات أن انتقاء املكوانت ،من بني العديد من
الاحامتالت املمكنة عىل األرحج ،يعترب بدهييا" .وإذا اكن احلل هو أحد البدائل املتعددة ،وليس هناك حافز خاص أو سبب
للمطالبة هبذا احلل ،واكنت هناك مزية مفاجئة أو غري متوقعة ،فإن احلل ال يعترب بدهييا ،حيث أن الباحث املمترس لن يُوجه
"مبارشة إىل الاخرتاع"72.
 .59وعىل العكس من ذكل ،إذا اكن الشخص املمترس يف هذا اجملال قد اعمتد احلل اخلاص ،أو اختار التشكيةل اخلاصة،
عىل أساس دافع خاص ،ومل تكن هناك صعوبة معلية يف تنفيذ احلل اخلاص ،أو يف انتاج اخليار املطالب حباميته ،فإن الطلب
يفتقر إىل نشاط ابتاكري .وذكل ألن احلل املطالب يعترب "عقبة يف الطريق  ...العادي" 73.ويكون هناك حافز خاص عندما
تفيض حاةل التقنية الصناعية السابقة إىل احلل ،أو تنقض احللول األخرى؛ أو عندما تكون احللول األخرى غري معلية .وليس
من الرضوري إظهار أن النجاح مؤكد أو "ميكن التنبؤ به بوضوح".
الصني74

 .60عند حتديد النشاط الابتاكري الخرتاع الانتقاء ،فإن العامل الرئييس اذلي يتعني النظر فيه هو ما إذا اكن الانتقاء
ميكن أن حيدث أثرا تقنيا غري متوقع .وعىل النقيض من ذكل ،ال تنطوي اخرتاعات الانتقاء عىل نشاط ابتاكري يف احلاالت
التالية:
" "1يمتثل الاخرتاع يف جمرد الاختيار من بني عدد من الاحامتالت املعروفة ،أو جمرد الاختيار من بني عدد
من البدائل املتساوية احملمتةل ،وال ينتج عن احلل اخملتار أي أثر غري متوقع؛
" "2يمكن الاخرتاع يف اختيار أبعاد معينة أو مدى درجات احلرارة أو غريها من املعايري من مجموعة حمدودة من
الاحامتالت ،يف حني ميكن أن الشخص املمترس من أهل املهنة ميكنه القيام هبذا الاختيار من خالل
إجراءات التصممي العادية دون أن يرتتب عن ذكل أي أثر تقين غري متوقع؛
" "3ميكن الوصول إىل الاخرتاع مبجرد اس تقراء بس يط بطريقة مبارشة يف اجملال املعروف.
أملانيا75

 .61قد يمتثل النشاط الابتاكري لالنتقاء يف أن النطاق اخملتار حتديداً ميكل خصائص قيّمة مقارنة ابلنطاق املعروف ،فعىل
سبيل املثال ،قد يكون هل أثر سابق غري معروف أو أكرب مل يكن الشخص املمترس يتوقعه .ومن انحية أخرى ،ال ميكن أن
يكون اخليار التعسفي املتخذ مبلء اإلرادة قاعدة إلثبات نشاط ابتاكري 76،وتنطبق يف الوقت نفسه عىل الاختيار من بني

.Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Ltd [2002] HCA 59; (2002) 212 CLR 411 72

.Elconnex Pty Ltd v Gerard Industries Pty Ltd 105 ALR 247 at 262 73
 74املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء الثاين ،الفصل .4.3 ،4
 75انظر الوثيقة اليت قدّ مهتا أملانيا إىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
.BGH, X ZR 56/03 (2007) – Injizierbarer Mikroschaum, GRUR 2008, 56 76
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نطاق أوسع واختيار أحد البدائل العديدة 77.وعالوة عىل ذكل ،ال ميكن اعتبار مؤرش التعممي جملموعة من القمي عىل أنه
ابتاكري ،إذا اكن اختيار القمي الفردية من النطاق املطالب حباميته بشلك موحد بدهييا للشخص املمترس من خالل حاةل
التقنية الصناعية السابقة 78.وعالوة عىل ذكل ،ال ميكن اعتبار اختيار أحد البدائل العديدة حلل املشلكة التقنية ،واذلي ميكن
للشخص املمترس التعرف عليه ابلنظر إىل حاةل التقنية الصناعية السابقة ،عىل أنه يستند إىل نشاط ابتاكري جملرد أن
الشخص املمترس العادي يرى أن احللول األخرى أكرث مالءمة أو فائدة79.
 .62وابلنس بة ملسأةل بداهة احللول البديةل ،ميكن اس تخدام املعيار الثانوي "للتوقع املناسب

للنجاح"80.

الياابن81

 .63عندما تس تويف آاثر اخرتاع الانتقاء جيع البنود التالية من " "1إىل " ،"3جيزم الفاحص أن اخرتاع الانتقاء ينطوي
عىل نشاط ابتاكري:
" "1أثر اخرتاع الانتقاء هو أثر مفيد ال يرد يف واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة ،اخل؛
" "2ينبثق عن اخرتاع الانتقاء أثر خمتلف عن اخرتاع معرب عنه يف مفهوم أوسع أو خيارات متعددة ،أو أثر
مماثل ولكنه متفوق بشلك ابرز عىل أثر الاخرتاع الثاين؛
" "3ال ميكن توقع أثر اخرتاع الانتقاء من قبل خشص ممترس يف اجملال من انطالقا من حاةل التقنية الصناعية
السابقة.
مثال :لنفرتض أن املركبات اليت يمت التعبري عهنا بواسطة صيغة عامة معينة لها خاصية مبيدة للحرشات .وأن الاخرتاع
املطالب حباميته يندرج يف تكل الصيغة العامة .ولكن الاخرتاع املطالب حباميته يستند إىل اس تنتاج مفاده أن مرك ًبا معينًا،
وغري معروف ابلرضورة خلصائصه املبيدة للحرشات ،هو أقل مسية بشلك ملحوظ ابلنس بة للبرش من املركبات األخرى
املعرب عهنا الصيغة العامة ،ويمت تصمميه من خالل اختيار املركب احملدد مككون نشط ملبيد حرشي .وال يوجد أي دليل
ميكن من خالهل التنبؤ ابملركب .ففي هذه احلاةل ،ينطوي الاخرتاع املطالب حباميته عىل نشاط ابتاكري اكخرتاع انتقاء.
 .64وابملثل ،عندما يمكن الفرق بني الاخرتاع املطالب به وحاةل التقنية الصناعية السابقة يف حتديد النطاق العددي ،فإن
الاخرتاع قد ينطوي عىل نشاط ابتاكري إذا )1( :اكن أثر الاخرتاع املطالب حباميته ،واذلي مل يمت الكشف عنه يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة ،مفيداً مضن نطاق حمدود من القمي العددية؛ ( )2واكن أثر الاخرتاع املطالب حباميته خمتلفا بطبيعته
عن األثر الناجت عن حاةل التقنية الصناعية السابقة أو متفوقًا عنه بشلك ملحوظ ابلرمغ من أنه مماثل ألثر حاةل التقنية
الصناعية السابقة؛ (ج) ومل يكن بإماكن خشص ممترس من أهل املهنة توقع األثر يف حاةل التقنية الصناعية السابقة دلى
اإليداع .ويعترب األثر ذو الفائدة أثرا ابرزا إذا اكن موجودًا مضن نطاق إجاميل من القمية العددية.
.BGH, X ZR 7/00 (2003) – Blasenfreie Gummibahn I, GRUR 2004, 47 77
.BGH, X ZR 100/10 (2013) – Laser-Feinabtastung, IBRRS 2014, 0122 78
.BGH, X ZR 49/94 (1996) – Rauchgasklappe, GRUR 1996, 857 79

BGH X, ZR 50/09 (2012) – Ebastin, IBRRS 2012, 1491; BGH, X ZR 98/09 (2012) – Calcipotriol-Monohydrat, 80
.GRUR 2012, 803
 81مبادئ الفحص التوجهيية للرباءات ومناذج املنفعة يف الياابن ،اجلزء الثاين ،الفصل الثاين ،القسم  ،4البند .7.2
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 .65وابإلضافة إىل ذكل ،عندما يمكن الاختالف بني الاخرتاع املطالب حباميته وحاةل التقنية الصناعية السابقة املذكورة
مس بقا فقط يف وجود أو غياب قيود عددية ،وتكون هناك مشلكة شائعة ،جيب أن يكون هناك اختالف مكي ملحوظ يف
األثر خارج وداخل حدود القيود العددية من أجل إثبات وجود أثر مفيد ممزي واألمهية احلامسة للقيد العددي .ومع ذكل ،حىت
إذا اكن الاختالف بني الاخرتاع املطالب حباميته وحاةل التقنية الصناعية السابقة املذكورة سابقا ال يمكن سوى يف وجود أو
غياب قيود عددية ،وتكون املشلكة غري شائعة وخيتلف األثر ذو الفائدة يف طبيعته ،ال يشرتط أن يكون القيد العددي ذا
أمهية حامسة.
جهورية

كوراي82

 .66ال يعترب اختيار وس يةل حمس نة من خالل التجارب املس متدة من التكنولوجيا املعروفة دلى امجلهور عىل أنه يشمل
نشاطا ابتاكراي ،ألن اختيار أفضل الوسائل أو أنس هبا من التكنولوجيا املعروفة دلى امجلهور يندرج يف نطاق ممارسة إبداع
عادي لشخص ممترس يف هذا اجملال .ومع ذكل ،إذا حقق اخرتاع الانتقاء أثراً مفيدً ا ابملقارنة مع مرجع حلاةل التقنية الصناعية
السابقة ،فميكن الاعرتاف ابلنشاط الابتاكري الخرتاع الانتقاء .ويف هذه احلاةل ،جيب أن يكون للك الوسائل احملددة
املتضمنة يف اخرتاع الانتقاء آاثر مفيدة خمتلفة أو متشاهبة نوعياً ولكهنا ابرزة من الناحية المكية.
 .67وجيب أن يوحض وصف اخرتاع الانتقاء بدقة أن الاخرتاع حيقق أثراً مفيداً ابملقارنة مع مرجع حلاةل التقنية الصناعية
السابقة ،وال حيتاج إىل توفري مواد جتريبية لتأكيد بروز األثر .ومع ذكل ،وفامي يتعلق ابخرتاعات الانتقاء يف اجملال الصيدالين،
عىل األقل جيب أن يُذكر أثرها الصيدالين بوضوح قدر اإلماكن ليعرتف الشخص املمترس من أهل املهنة بأنه أثر الخرتاع
انتقاء.
 .68وإذا ُرفض الاخرتاع بسبب الشك يف األثر ،ميكن ملقدم الطلب أن يؤكد األثر بشلك ملموس بتقدمي مواد تتعلق
مبقارانت جتريبية.
جهورية

مودلوفا83

 .69فامي يتعلق ابخرتاعات الانتقاء ،يعترب الاخرتاع مبثابة نشاط ابتاكري إذا )1( :اكن ميثل اختياراً يف معلية تتسم مبعايري
تقنية معينة تندرج مضن نطاق معروف ،مما يُفيض إىل آاثر غري متوقعة يف تشغيل العملية أو خصائص املنتج الناجت؛ أو
( )2أو اكن ميثل اختيارا من مجموعة كبرية جدا من املركبات اليت لها مزااي غري متوقعة .وعىل العكس ،ال يعترب الاخرتاع اخملتار
مبثابة نشاط ابتاكري إذا )1( :اكن من املمكن أن يفيض إىل مشلكة يف جمال الكميياء أو البيولوجيا تمتثل يف مجموعة خمتارة من
حاةل معينة من بني مجموعة من املكوانت احملمية سابقا ،رشيطة أال تؤدي هذه احلاةل اخملتارة إىل صفات أو نتاجئ خاصة ابملقارنة
مع مجموعة املكوانت اليت مت اختيارها مهنا؛ ( )2أو إذ اكن حل املشلكة يتعلق ابختيار مادة معروفة و/أو إجراء بعض
التغيريات البناءة وفقًا للقواعد املعروفة حبد ذاهتا.

 82املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف مكتب كوراي للملكية الفكرية.6.4.1 ،
 83انظر الوثيقة اليت قدّ مهتا جهورية مودلوفا إىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
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إس بانيا84

 .70قد ينطوي الانتقاء أو الاختيار غري البدهييي من مجموعة من الاحامتالت املعروفة (مثل ظروف تشغيل معينة (درجة
احلرارة والضغط عىل سبيل املثال) أو مضن نطاق معروف) عىل نشاط ابتاكري ،إذا اكن لهذا الاختيار آاثر غري متوقعة عىل
أداء معلية اإلنتاج أو عىل خصائص املنتج .ويف القضية  ،ECLI: ES: APM: 2013: 4725قضت احملمكة بأن ما هو
متوقع من براءة الانتقاء هو أن تؤدي إىل تغيري جوهري حقيقي ،أو أثر خمتلف85.
اململكة

املتحدة 86وس نغافورة87

 .71وفقاً للمامرسة املعمول هبا يف اململكة املتحدة ،إذا اتضح من حاةل التقنية الصناعية السابقة أن اختاذ خطوة من حاةل
التقنية الصناعية السابقة س يحقق عىل األرحج جناحا ،فقد يكون هناك اخرتاع إذا مل يكن ذكل إال واحداً من ادلورات
العديدة املمكنة ،وال يوجد سبب لالس تدالل من حاةل التقنية السابقة عىل أن ذكل من احملمتل أن يكون مر ًحبا أكرث من غريه.
ويف قضية رشكة  ،Bayer AG (Baatz’s) European Application [1982] RPC 321تمتزي ورقة النسخ اخلالية
من الكربون ابلكبسوالت املصغرة املصنوعة من بولمير معني ،واذلي اكن معروفًا ابلفعل بتشكيل الطالء عىل املنسوجات
واجللود والصوف واملعادن .وحىت لو اكنت هذه اجملاالت تعترب جماالت جماورة ،فال يوجد سبب لتوقع احلصول عىل نتاجئ
حمس نة من خالل اس تخدام هذه املادة (كام أظهرت نتاجئ التجارب املقارنة) ،وابلتايل مل يكن من البدهييي انتقاؤها من بني
العدد الهائل املمكن.
 .72وعند مواهجة مطالب قد تتعلق ابخرتاع انتقاء ،ينبغي رفع الاعرتاض عىل النشاط الابتاكري األويل ابس تخدام هنج
ركوب القوارب الرشاعية/بوزويل ،ما مل يكن الاختيار واّضا حبيث جيعل ذكل غري رضوري .وإذا اكن الابتاكر يمكن يف
اخرتاع الانتقاء ،فإن السؤال اذلي جيب طرحه هو ما إذا اكن الاخرتاع يقدم مسامهة تقنية غري معروفة لغاية اآلن أم أنه
جمرد اختيار اعتباطي 88.وإذا اكن جمرد اختيار عشوايئ ،فإن الاخرتاع بدهييي.
 .73يف قضية رشكة جينرييكس (] )Genericsاململكة املتحدة[ ضد رشكة ييدا للبحث والتطوير ( Yeda Research
 ،[2013] EWCA Civ 925 )and Developmentخلصت حممكة الاس تئناف إىل قرار بأن الانتقاء من حاةل التقنية
الصناعية السابقة اذلي يعترب تعسفًا حبتًا وال ميكن تربيره بواسطة بعض اخلصائص الفنية املفيدة س يكون بدهييا عىل األرحج،
ألنه ال حيرز تقد ًما فن ًيا حقيقيًا .وعالوة عىل ذكل ،رصحت احملمكة أن األثر التقين اذلي ال ميكن أن ملواصفات الرباءة أن جتعهل
معقوال قد ال يؤخذ يف الاعتبار عند تقيمي النشاط الابتاكري .والحظت احملمكة أيضاً أنه إذا اكنت املسامهة املزعومة أثراً تقنياً
ليس شائعاً يف لك ما يشمهل الطلب ،فال ميكن اس تخداهما ألغراض احلمك عىل البداهة .ويف مثل هذه الظروف ،جيب أن
يقترص الطلب إما عىل املوضوع اذلي يفيض إىل املسامهة التقنية ،أو عىل العثور عىل مسامهة خمتلفة مشرتكة للطلب كلك.
 84انظر الوثيقة اليت قدّ مهتا إس بانيا إىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
 :ECLI: ES:APM:2013:4725 85حممكة مقاطعة مدريد ،القسم  .28القرار رمق  ،2013/71اترخي القرار ،2013/03/04 :الطعن رمق .2012/708
 86دليل ممارسات الرباءات 3.88 ،و 3.89و 3.91و 3.91.1و 3.92و.3.93
 87املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة 4.83 ،و 4.85و.4.88
 88الهنج املعمتد يف حممكة الاس تئناف يف قضية خمتربات ادلكتور ريدي ( )Dr. Reddy’s labsضد رشكة إييل لييل ].RPC 9 [2010
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 .74وعىل الرمغ من أن جحم الفئة اليت مت اختيار عضو أو أعضاء مهنا ال يتعلق مبسأةل جدّة اخرتاع اختيار ،فقد يكون ذا
صةل مبسأةل البداهة ( ،Du Pont de Nemours &c (Witsiepe’s) Application, [1982] FSR 303يف
الصفحة  .)310وابإلضافة إىل ذكل ،ينبغي النظر يف األمهية التقنية للمعايري اليت يمت اختيار املنتج أو العملية من خاللها.
 .75وال بد من حتديد األثر التقين غري املعروف (أي املزااي املكتس بة أو املساوئ اليت مت تفادهيا) اذلي يُعمتد عليه لتربير
اخرتاع الانتقاء بوضوح أو جعهل معقو ًال (عىل سبيل املثال ،ميكن متيزيه عن الاختبارات املقدمة يف الطلب) ،يف املواصفات
دلى تقدمي الطلب .وميكن اس تخدام األدةل املودعة يف وقت الحق دلمع وجود مثل هذا األثر أو كونه شائ ًعا يف لك ما يشمهل
الطلب ،ولكن ال ميكن أن تشلك اآلاثر اإلضافية غري املتوقعة اليت مل ترد يف املواصفات األساس لطلب صاحل حبامية اخرتاع
نظرا ألنه يف س ياق
انتقاء 89.و إذا مل يكن هناك بيان عن املزااي يف الوصف عند تقدمي الطلب ،فقد ال يمت إضافته الحقًاً ،
التآزر ،سواء مت توضيح املزية أم ال “من خالل التجارب اليت أجريت بعد اترخي براءة الاخرتاع ال ميكن أن تساعد يف إثبات
البداهة أو عدم البداهة  ...وس يكون من اخلطأ متاما ً اس تخدام املعرفة املكتس بة فامي بعد لتربير الطلب املعدل90”.
 .76ومع ذكل ،فإن ادلليل األخري اذلي يبني عدم وجود اخلاصية التقنية أو األثر اذلي مت الاعامتد عليه يف الوصف دلى
اإليداع مقبول ،ألن مثل هذه األدةل حتدد ببساطة ما هو الاخرتاع ،وال حتدد وجود النشاط الابتاكري أو غيابه91.
 .77وعىل غرار املامرسة املتبعة يف اململكة املتحدة ،يف س نغافورة ،إذا اكن الاخرتاع واحداً من بني العديد من البدائل
املمكنة ،وليس هناك ما يشري يف حاةل التقنية الصناعية السابقة إىل أن أي بديل معني أكرث فائدة من اآلخر ،فيجوز اعتبار
الاخرتاع غري بدهييي .وليك يعترب الاخرتاع غري بدهييي جيب )1( :أال يكون الاختيار تعسفياً ولكن جيب تربيره بأثر فين غري
معروف حىت اآلن؛ ( )2وأن يكون األثر التقين اذلي يربر اختيار اجملموعة املطالب حباميهتا أثراً ميكن الافرتاض بأنه يرتتب
بشلك كبري عن جيع العنارص اخملتارة.
 .78وتنص املبادئ التوجهيية اإلدارية لس نغافورة عىل أنه فامي يتعلق ابخرتاعات الانتقاء ،ال ميكن أخذ األثر التقين يف
احلس بان إال إذا اكن ميكن قبوهل عىل أنه قد ورد يف املواصفات دلى اإليداع .وميكن اس تخدام األدةل املودعة يف وقت الحق
لتربير األثر الفين غري املعروف أو لتطبيق أثر فين غري متوقع عىل النطاق الاكمل عىل النحو املطلوب .ومع ذكل ،فإن اآلاثر
اإلضافية غري املتوقعة وغري الواردة يف املواصفات ال ميكن أن تشلك أساسا لطلب صاحل حبامية اخرتاع الانتقاء.

 89انظر براءة جوعة غالكسو ( RPC 568 [2004] )Glaxo Group Ltdيف .581
 90بترصحي من جاكوب ج يف قضية براءة رشكة ريتشاردسون-فيكس ( RPC 568 [1995] )Richardson-Vicks Incيف .581

Generics [UK] LTD (t/a Mylan) v Yeda Research and Development co. LTD & Anor [2013] EWCA Civ 925. 91
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الوالايت املتحدة

األمريكية92

 .79ينبغي حتليل قابلية الرباءة لطلب مركب معني ،أو نوع ما ،أو مورد فرعي يتناوهل مورد حاةل التقنية الصناعية السابقة
بشلك ال خيتلف عن أي طلب آخر ألغراض البند ( 35 U.S.C. 103رشط عدم البداهة) ،واليت ينبغي حتليلها بنا ًء عىل
وقائع احلاةل اخلاصة ابلنظر إىل اكفة الظروف .وحقيقة أن النوع أو املورد الفرعي املطالب حباميته يندرج يف إطار مورد يف
حاةل التقنية الصناعية السابقة ال تكفي حبد ذاهتا إلثبات ظاهرة الوجاهة فامي خيص البداهة.
 .80ووفقا دلليل إجراءات حفص الرباءات ،ينطوي حتليل البداهة الواحض عىل معلية من ثالث خطوات .أو ًال ،ينبغي عىل
الفاحصني إقامة حاةل ظاهرة الوجاهة لعدم القابلية للنظر يف عوامل غراهام .ويف حاةل وجود مرجع حلاةل التقنية الصناعية
السابقة يكشف عن مورد ،ينبغي عىل الفاحصني أن يتوصلوا إىل النتاجئ التالية )1( :بنية مورد حاةل التقنية الصناعية السابقة
املكشوف عنه ،وأي نوع أو مورد فرعي حمدد رصاحة مضن املورد؛ ( )2وأية خصائص أو منافع فزيايئية أو كمييائية مت
الكشف عهنا يف املورد ،وكذكل أي قيود مقرتحة عىل فائدة املورد  ،وأي مشالك ُيزمع أن املورد حيلها؛ ( )3والقدرة عىل
التنبؤ ابلتكنولوجيا؛ ( )4وعدد األنواع اليت يشملها املورد مع أخذ جيع املتغريات املمكنة يف الاعتبار.
 .81ومبجرد حتديد بنية مورد حاةل التقنية الصناعية السابقة املكشوف عنه وأي نوع أو مورد فرعي معرب عنه رصاحة
مضن املورد ،ينبغي عىل الفاحصني مقارنته ابألنواع أو املوارد الفرعية املطالب حباميهتا لتحديد الاختالفات .وجيب علهيم
حتديد ما إذا اكن من البدهييي أن يتوصل خشص ممترس يمتتع ابملهارة العادية يف اجملال ذي الصةل إىل الاخرتاع املطالب حباميته
كلك ،أي اختيار األنواع أو املوارد الفرعية املطالب حباميهتا من مورد حاةل التقنية الصناعية السابقة املكشوف عنه .وينبغي
عىل الفاحصني النظر يف جيع تعالمي حاةل التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل ،مبا يف ذكل اجلوانب غري الشامةل التالية ،إذا
اكنت متوفرة:
-

جحم مورد حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

-

ما إذا اكنت مرجع حاةل التقنية الصناعية السابقة يشري رصاحة إىل سبب معني الختيار األنواع أو املوارد
الفرعية املطالب حباميهتا أو ينقض األنواع أو املوارد الفرعية املطالب حباميهتا؛

-

تعالمي أوجه التشابه والاختالف الهيلكي (أي تعالمي من األنواع أو املوارد الفرعية “المنوذجية” أو
“املفضةل” أو “املثىل” مضن املورد املكشوف عنه)؛

-

خصائص ومنافع األنواع أو املوارد الفرعية يف حاةل التقنية الصناعية السابقة املامثةل من حيث البنية؛

-

القدرة عىل التنبؤ ابلتكنولوجيا.

وال ميكن جلانب واحد من تكل اجلوانب أن يدمع لوحده رفض البداهة.
 .82وفامي يتعلق ابلنطاقات العددية ،ويف حاةل اكنت النطاقات املطالب حباميهتا متداخةل أو تندرج يف إطار نطاقات مت
الكشف عهنا يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فمثة حاةل واّضة الوجاهة فامي يتعلق ابلبداهة .ومعو ًما ،ال تدمع الاختالفات
 92دليل إجراءات حفص الرباءات 2144.05 ،و.2144.08
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يف الرتكزي أو درجة احلرارة أهلية حامية املوضوع املشمول حباةل التقنية الصناعية السابقة مبوجب براءة ،ما مل يكن هناك دليل
يشري إىل أن هذا الرتكزي أو درجة احلرارة هام أمران ابلغا األمهية .فعىل سبيل املثال  ،ترى احملمكة عىل أنه “إذا مت اإلفصاح
عن الرشوط العامة للطلب يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فإن اكتشاف النطاق األمثل أو العميل من خالل التجربة
الروتيين ال ميثل ابتاكرا” 93.ومع ذكل ،ميكن للمودعني دحض دعوى ظاهرة الوجاهة فامي يتعلق ابلبداهة من خالل إظهار
مدى أمهية النطاق أو من خالل إظهار أن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فامي يتعلق بأية مادة  ،تنقض الاخرتاع
املطالب حباميته.
 .83وفامي يتعلق بأدةل الطعن ،تنطبق القواعد العامة أيضاً عىل اخرتاعات الانتقاء 94.إذا مت إثبات حاةل الوجاهة فامي يتعلق
ابلبداهة ،فإن العبء ينتقل إىل مقدم الطلب ليقدم جح ًجا و/أو أدةل لدلحض يف دعوى حاةل الوجاهة .وعند تقدميها يف
الوقت املناسب ،ميكن أن تؤخذ الشهادات اخلطية أو اإلعالانت اليت حتتوي عىل أدةل يف الاعتبار ،مبا يف ذكل األدةل عىل
“الاعتبارات الثانوية” ،كام هو موحض أعاله .وابلتايل ،وفامي يتعلق ابخرتاع الانتقاء ،قد تتضمن أدةل الطعن أدةل عىل أن
الاخرتاع املطالب حباميته يفيض إىل ينتج خصائص حمس نة عىل حنو غري متوقع ،أو خصائص مل تكن واردة يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة .وقد يشمل ذكل أيضً ا حرجية النطاق اخملتار.
 .84وقد يمت تضمني األدةل يف املواصفات دلى اإليداع ،مرفقة ابلطلب عند تقدميه ،أو عن طريق تقدميها يف الوقت
املناسب يف مرحةل أخرى من املرافعات .وختتلف األمهية اليت يكتس هيا دليل موضوعي وفقا للك حاةل عىل حدة 95.ويتطلب
املعيار القانوين “لغلبة األدةل” أن تكون األدةل أكرث إقناعا من األدةل املقدمة ضدها .وجيب أن يكون ادلليل املوضوعي لعدم
البداهة متناس ًبا مع الاخرتاع املطالب حباميته واذلي يمت تقدمي األدةل دلمعه 96.فعىل سبيل املثال ،جيب مراجعة عرض النتاجئ
غري املتوقعة ملعرفة ما إذا اكنت هذه النتاجئ حتدث عرب النطاق املطالب حباميته ابلاكمل.
جامعة دول األنديز وأمرياك الوسطى وامجلهورية

ادلومينيكية97

 .85يف حاةل اخرتاعات الانتقاء ،مثل مجموعة فرعية من املركبات اخملتارة من النطاق العام واألوسع للمركبات اليت س بق
الكشف عهنا ،فإن النشاط الابتاكري يكون موجودا إذا اكنت جيع املركبات يف اجملموعة الفرعية لها أثر أو خاصية تقنية غري
موصوفة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،واليت يه أيضا غري متوقعة .ويف هذه احلاةل ،جيب عىل جيع عنارص اجملموعة
الفرعية اخملتارين أن ت ُظهر مثل هذا األثر أو اخلاصية التقنية غري املتوقعة .وينبغي ملوظفي املكتب تقدمي نتاجئ رصحية بشأن
أوجه التشابه والاختالف بني أقرب تقنية صناعية سابقة واألنواع أو املوارد الفرعية املطالب حباميهتا ،مبا يف ذكل النتاجئ
املتعلقة بتشابه البنية واخلصائص واملنافع.
املكتب األورويب

للرباءات98

.In re Aller, 220 F.2d 454, 456, 105 USPQ 233, 235 (CCPA 1955) 93
 94انظر عىل وجه اخلصوص دليل إجراءات حفص الرباءات  716.01و.2145
 95دليل إجراءات حفص الرباءات.2041 ،
 96دليل إجراءات حفص الرباءات(716.02 ،د).
 97دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية
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 .86إذا اكن الاخرتاع املطالب به ميثل مجموعات فرعية حمددة أو نطاقات فرعية من أقرب تقنية صناعية سابقة ،واكن هذا
الاختيار مرتبطاً بأثر تقين معني ،وإذا مل تكن هناك تلميحات تقود الشخص املمترس إىل هذا الاختيار ،عندئذ يمت قبول
النشاط الابتاكري .وقد يكون التأثري التقين اذلي حيدث داخل النطاق احملدد هو التأثري نفسه اذلي حيدث يف النطاق
املعروف األوسع ،ولكن جيب أن يكون بدرجة غري متوقعة .وابلنس بة للنشاط الابتاكري ،يتعني النظر يف ما إذا اكن
الشخص املمترس قد قام ابالنتقاء أو اختار النطاق املتداخل عىل أمل حل املشلكة التقنية األساس ية أو توقع بعض
التحسينات أو املزااي .إذا اكنت اإلجابة سلبية ،وعندئذ فإن املسأةل املطالب حباميهتا تنطوي عىل نشاط ابتاكري.
 .87وجيب أن ينطبق األثر التقين غري املتوقع عىل النطاق ابلاكمل كام هو مطلوب .وإذا حدث ذكل يف جزء فقط من
النطاق املطالب حباميته ،فإن املوضوع املطالب حباميته ال حيل املشلكة احملددة اليت يتعلق هبا األثر.
 .88وتوفر مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابملكتب األورويب للرباءات األمثةل التالية اكختيار بدهييي وغري ابتاكري من
بني عدد من الاحامتالت املعروفة:
-

يمتثل الاخرتاع يف جمرد الاختيار من بني عدد من البدائل اليت من احملمتل أن تكون متساوية.

-

يمكن الاخرتاع يف اختيار أبعاد معينة أو نطاقات درجات حرارة معينة أو معايري أخرى من بني نطاق
حمدود من الاحامتالت ،ومن الواحض أن هذه املعايري تتجىل من خالل التجربة الروتينية واخلطأ أو من
خالل تطبيق إجراءات التصممي العادية ؛

-

ال ميكن الوصول إىل الاخرتاع إال ابالس تقراء البس يط بطريقة مبارشة من حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

-

يتألف الاخرتاع من جمرد اختيار مركبات أو تركيبات كمييائية معينة (مبا يف ذكل الس بائك) من جمال واسع؛

-

يتبع الاخرتاع حمتًا التطورات يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،حبيث ال يكون هناك خيار بني عدة
احامتالت (حاةل “طريق ابجتاه واحد”).

اخرتاعات املشالكت
 .89يبدو أن مفهوم “اخرتاعات املشالكت” هو مفهوم سائد يف الوالايت القضائية حيث يشلك حتديد املشلكة إحدى
اخلطوات يف حتليل النشاط الابتاكري 99.ويتعلق املفهوم ابحلاالت اليت تمكن فهيا املسامهة التقنية لالخرتاع يف حتديد
املشلكة ،ويكون احلل بدهييا مبجرد حتديد املشلكة ولكن ال يكون بدهييا من حاةل التقنية الصناعية السابقة لوحدها.
 .90وفامي يتعلق مبثل هذه الاخرتاعات ،مت تطوير مجموعة من السوابق القضائية من قبل املكتب األورويب للرباءات .يف
القضية  ،T 2/83ورصح جملس الاس تئناف أن “اكتشاف مشلكة غري معرتف هبا قد يؤدي يف ظروف معينة إىل موضوع
 98مبادئ الفحص التوجهيية للمكتب األورويب للرباءات ،القسم زاي ،الفصل السابع ،البند  .12انظر أيضا مبادئ الفحص التوجهيية لألريبو ،القسم 3.7.15
والوثيقة اليت قدهما الرنوجي إىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
 99عىل سبيل املثال ،تمتثل إحدى اخلطوات األساس ية يف هنج حل املشلكة يف إقامة "مشلكة تقنية موضوعية" يتعني حلها بواسطة الاخرتاع .انظر
الوثيقة .SCP/22/3
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قابل للحامية عىل الرمغ من حقيقة أن احلل املطالب به هو أمر اتفه وبدهييي يف حد ذاته” 100.ووفقاً ملا ذكره اجمللس ،فإن
السؤال املتعلق ابلنشاط الابتاكري ال يتناول مسأةل ما إذا اكن بإماكن الشخص املمترس قد أجرى مثل هذا التعديل ،بل ما
إذا اكن يتوقع حتس نا أو فائدة من قيامه بذكل .ومل تكن نتيجة التعديل قابةل للتنبؤ ،ومشل التعديل املطالب به نشاطا ابتاكراي
عىل هذا األساس .وخلص اجمللس أيضا إىل أن تكل الاعتبارات مرشوطة حبقيقة أن القصور يف منتج حاةل التقنية الصناعية
السابقة مل يكن يف حاةل التقنية الصناعية يف اترخي األولوية ابلنس بة للطلب101.
 .91ويف قرار حديث العهد ،أكد اجمللس أن صياغة مشلكة مل يمت التعرف علهيا حىت اآلن قد تؤدي يف بعض احلاالت إىل
موضوع قابل للحامية102.
 .92ويف حاالت أخرى تتعلق ابخرتاعات املشالكت ،أوّضت جمالس الاس تئناف ما ييل:
 .93ال ميثل طرح مشلكة جديدة إسهاما يف املزااي الابتاكرية للحل إذا اكن من املمكن للشخص العادي املمترس يف هذا
اجملال أن يقوم بذكل103.
-

جيب مراعاة أن املهمة العادية للشخص املمترس يه أن ينشغل ابس مترار بإزاةل أوجه القصور والتغلب عىل
العوائق وحتقيق حتسينات يف األهجزة و/أو املنتجات املعروفة104.

-

معاجلة مشلكة ببساطة من خالل البحث عن طرق للتغلب عىل الصعوابت الناش ئة يف س ياق العمل
الروتيين ال تشلك ابتاكرا106 105.

-

وابإلضافة إىل ذكل ،أكد اجمللس ،يف حاةل أخرى ،عىل أن املشالك التقنية التقليدية اليت شلكت أساس
األنشطة العادية للشخص املفرتض أنه ممترس يف هذا اجملال ،مثل إزاةل أوجه القصور ،أو حتسني املعايري
أو توفري الطاقة أو الوقت ،ال ميكن أن تنطوي عىل نشاط ابتاكري 107.وابلتايل ،فإن تقدير مشلكة تقنية
قد يسهم يف النشاط الابتاكري يف ظروف اس تثنائية للغاية .ومع ذكل ،إذا رغب مقدم الطلب ابلرمغ من

 .265 ،OJ 1984 ،T2/83 100انظر أيضا  ،T225/84السوابق القضائية جمللس الاس تئناف التابع للمكتب األورويب للرباءات ،اجلزء األول ،الفصل دال،
البند .9.10
 ،T 2/83 101الفقرة .8
 22 ،T 1641/009 102يوليو  .2014ويف هذه القضية ،ذكر اجمللس أيضً ا أنه" :مبا أن حتديد املشلكة ليس بدهييا ،فإن حل املشلكة ال ميكن أن يكون بدهييا
أيضً ا ،حىت إن اكن بدا اتفها عىل حنو رجعي يف ضوء املشلكة اليت مت حتديدها" .الفقراتن  3.2.6و.3.2.7
103
.T 109/82, OJ 1984, 473
104
.T 15/81, OJ 1982, 2; T 195/84, OJ 1986, 121
105
.T 532/88
 106وفقا لهذه السوابق القضائية  ،قررت اجملالس يف القضااي  T 630/92و  T 798/92و  T 578/92و  T 610/95و  T 805/97و  T 1417/05واليت
تفيد بأن طرح املشلكة ال ميكن أن مينح أي مزية ابتاكرية عىل موضوع املطالبة .ومع ذكل مت الاعرتاف ابخلطوة املبتكرة يف ( T 540/93 ،T 135/94أبواب
احليواانت األليفة) و  T 1236/03عىل األرض (أيضا) أن تطرح املشلكة مل يكن واّضا .انظر قانون السوابق القضائية الصادر عن املكتب األورويب للرباءات
( )EPOيف جمالس الاس تئناف  ،اجلزء األول  ،الفصل دال .10-9 ،
107
.T 971/92
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ذكل يف الاعامتد عىل تأكيد أن النشاط الابتاكري اكن يمكن يف الاعرتاف مبشلكة تقنية اكن من الواحض أن
حلّها بدهييي ،فإن احلد األدىن من املتطلبات هو أن هذه املشلكة التقنية سيمت الكشف عهنا بوضوح
وبشلك ال لبس فيه .الطلب دلى اإليداع108.
 .94ويف أسرتاليا ،ميكن أن ينبثق النشاط الابتاكري إذا :اكنت املشلكة معروفة ،ومل يكن سبب املشلكة معروفاً يف اترخي
األولوية ،وحدد اخملرتع سبب املشلكة ،أي “الطبيعة احلقيقية” للمشلكة 109.ووفقًا لقضية رشكة والكوم فاوندايشن ضد
خمتربات يف .آر (“ 110،)Wellcome Foundation Pty Ltd v VR Laboratoriesاكن مفهوم الطبيعة احلقيقية
للمشلكة هو النشاط الابتاكري اذلي كشف مبجرد اختاذه أن التجارب املبارشة س توفر احلل” .وهكذا ،إذا اكن النشاط
الابتاكري يمكن يف حتديد الطبيعة احلقيقية للمشلكة ،فال هيم ما إذا اكنت هناك نشاط ابتاكري الحق يف توفري حل
للمشلكة 111.ويف قضية  ،Winner & Anor v Ammar Holdings Pty Ltdرصحت احملمكة أنه عندما يمتثل
الاخرتاع يف حتديد الطبيعة احلقيقية للمشلكة ،فيجب أن يكون واّضا من حيث املواصفات 112.كام رأت احملمكة أنه إذا اكنت
طبيعة املشلكة واّضة للباحث املمترس ،فإن النشاط الابتاكري ال ميكن أن يمكن يف اكتشاف املشلكة 113.وعالوة عىل
ذكل ،إذا اكنت حاةل التقنية الصناعية السابقة تتناول طبيعة املشلكة ،فال ميكن أن يمكن أي اخرتاع يف الاكتشاف املزعوم
للمشلكة114.
 .95ويف اململكة املتحدة ،ينص دليل ممارسات الرباءات عىل أنه […] إذا مت حل املشلكة الناش ئة حديث ًا عن طريق
اس تخدام املوارد املتاحة بطريقة بدهيية ،فال يوجد نشاط ابتاكري (ما مل يكن اخملرتع هو أول من حدّد املشلكة) .ولكن إذا
اكن اخملرتع قد حل مشلكة معرتف هبا منذ فرتة طويةل عن طريق الوسائل اليت اكن ميكن لآلخرين اس تخداهما ولكن ذكل مل
حيدث ،فإن ذكل قد ينطوي عىل نشاط ابتاكري115.
]هناية الوثيقة[
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