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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 تكل الفقرة املوضوعات التالية اليت ميكن اإدراهجا يف دراسة واحدة
أأو أأكرث تقوم هبا ا ألمانة "1" :املعارف العامة املشرتكة :توليفها مع حاةل التقنية الصناعية؛ " "2والتوليف :اجملاورة مقابل الاثر
التآزرية؛ " "3وخطر التحليل الالحق؛ " "4والبياانت الثانوية؛ " "5واخرتاعات الانتقاء؛ " "6واخرتاعات املشالكت؛
" "7وتقيمي النشاط الابتاكري يف القطاع الكمييايئ (مطالب ماركوش ،املتصاوغات املرأتية ،اإخل).
 .2وبناء عىل ذكل ،دعت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية ،من خالل مذكرهتا رمق  C.8728املؤرخة
 9فرباير  1،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.
 .3ومع مراعاة املعلومات املقدمة من ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية اس تجابة للمذكرة  ،C.8728أأعدت
ا ألمانة اجلزء ا ألول من دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري ،وقدّمهتا اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للّجنة
(الوثيقة  .)SCP/28/4وتركز هذه ادلراسة ا ألخرى عن النشاط الابتاكري (اجلزء ا ألول) عىل املوضوعات من
" "1اإىل " "3املشار اإلهيا يف الفقرة  1أأعاله ،ويه " "1املعارف العامة املشرتكة :توليفها مع حاةل التقنية الصناعية؛
" "2والتوليف :اجملاورة مقابل الاثر التآزرية؛ " "3وخطر التحليل الالحق) .واتفقت اللجنة خالل ادلورة املذكورة عىل أأن
ا ألمانة س تعد دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري (اجلزء الثاين) ،مع اإيالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة 8
من الوثيقة .SCP/24/3
بناء عىل ذكل التفاق ،قدّمت ا ألمانة ادلراسة ا ألخرى اإىل ادلورة التاسعة والعرشين للّجنة (الوثيقة ،)SCP/29/4
 .4و ً
مع اإيالء عناية خاصة اإىل املوضوعات من " "4إاىل " "6املُشار اإلهيا يف الفقرة  1أأعاله ،ويه البياانت الثانوية ،واخرتاعات
الانتقاء ،واخرتاعات املشالكت .واتفقت اللجنة خالل ادلورة املذكورة عىل أأن ا ألمانة س تعد دراسة أأخرى عن النشاط
الابتاكري (اجلزء الثالث) ،مع اإيالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة  8من الوثيقة .SCP/24/3
 .5وحتتوي هذه الوثيقة عىل ادلراسة ا ألخرى عن النشاط الابتاكري (اجلزء الثالث) ،اليت تُركّز عىل املوضوع ا ألخري
املُشار اإليه يف الفقرة  1أأعاله ،وهو تقيمي النشاط الابتاكري يف القطاع الكمييايئ .ودلى اإعداد هذه الوثيقة ،أأولت ا ألمانة

 1املعلومات اليت قدّ مهتا ادلول ا ألعضاء واملاكتب ا إلقلميية 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
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الاعتبار اإىل املعلومات املقدمة من ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية اس تجابة للمذكرة  C.8828املؤرخة
 7يناير  22019واملذكرة السابقة .C.8728
 .6ويشمل اجلزء الثالث من ادلراسة ا ألخرى عن النشاط الابتاكري اخرتاعات يف جمال الكميياء العضوية وال ّالعضوية،
مبا يف ذكل التطبيقات الصيدلنية .ويستند هذا اجلزء اإىل ادلراسات السابقة الواردة يف الوثيقتني SCP/22/3
و ،SCP/29/4ومن ّمث ،ينبغي تناوهل جنب ًا اإىل جنب مع هاتني الوثيقتني يك يُفهم املوضوع عىل حنو شامل .وعالوة عىل
ذكل ،ومبا أأن هذه ادلراسة تركز عىل تقيمي النشاط الابتاكري ،فاإن هذه الوثيقة ل تغطي القضااي ا ألخرى ذات الصةل املتعلقة
بقابلية امحلاية مبوجب الرباءات اليت من شآأهنا أأن ترتبط عىل وجه اخلصوص ابلخرتاعات يف جمال الكميياء .وقد تشمل تكل
القضااي رشوط اجلدة وقابلية التطبيق الصناعي (املنفعة) والكشف وادلمع ووحدة الاخرتاع .وفض ًال عن ذكل ،ل تتناول هذه
الوثيقة بعض الاس تثناءات من املواضيع القابةل للحامية مبوجب الرباءة ،عىل غرار الاكتشافات أأو حالت التشخيص أأو
س بل العالج واجلراحة املس تخدمة يف عالج البرش أأو احليواانت ،اإضافة اإىل القضااي املتعلقة ابلوضوح والإجياز يف املطالبات
ومناذج املطالبات املسموح هبا .اإذ ترفض بعض البدلان عىل سبيل املثال حامية شلك جديد من مادة معروفة ل يُفض اإىل
تعزيز الفعالية املعروفة لتكل املادة ،أأو اس تخدام مادة معروفة عىل حنو جديد ،أأو اس تخدام جديد لتكل املادة يف اجملال الطيب
مبوجب براءة اإذا اكن املوضوع غري مؤهل للحامية مبوجب براءة أأو نظر ًا لغياب قابلية التطبيق الصناعي مبوجب قانون الرباءات
الساري .ولكن هذه القضااي اخلارجة عن نطاق مسائل النشاط الابتاكري ل ترد يف هذه الوثيقة .وابلإضافة اإىل ذكل ،وإاذ
اإن تفسري املطالب حيدد نطاق املطالب ،كام أأنه سديد يف تقيمي النشاط الابتاكري ،فاإن هذه املسآأةل خارجة عن نطاق هذه
ادلراسة.

تقيمي النشاط الابتاكري يف القطاع الكمييايئ
 .7لغرض تقيمي النشاط الابتاكري ،تُعترب الاخرتاعات الكمييائية كبايق الاخرتاعات التقنية ا ألخرى .ومن ّمث ،تنطبق
املبادئ التوجهيية العامة واملهنجيات املتبعة يف تقيمي النشاط الابتاكري اليت ّمت تطويرها يف لك ولية قضائية ،والوارد وصفها
يف ادلراسات السابقة ،عىل الاخرتاعات الكمييائية أأيضا.
 .8وحتتوي مثل هذه املبادئ التوجهيية العامة اليت تُعدّها ماكتب الرباءات عىل أأمثةل يف بعض ا ألحيان تتعلق
ابلخرتاعات الكمييائية .وفض ًال عن ذكل ،ومبا أأن املهنجيات واملبادئ التوجهيية العامة ُحتدّد مبادئ عامة تُطبق حسب لك
حاةل يف بعض الولايت القضائية ،ويه ليست قواعد ُملزمة ،فاإن ماكتب الرباءات تُمكّل هذه املبادئ التوجهيية العامة مببادئ
أأكرث اس تفاضة ودقة بشآأن كيفية تطبيق تكل املبادئ العامة لتقيمي النشاط الابتاكري يف جمال الاخرتاعات الكمييائية .كام أأن
السوابق القضائية تقدم توجهيا مفيد ًا بشآأن القضااي اخلاصة املرتبطة بتقيمي النشاط الابتاكري املنبثق عن الاخرتاعات
الكمييائية.
 .9فعىل سبيل املثال ،تؤكد املعلومات اليت قدّمهتا المنسا اإىل اللجنة أأن السوابق القضائية يف المنسا تس تخدم هنج ح ّل
طوره املكتب ا ألورويب للرباءات يف حتديد النشاط الابتاكري .وإان اكن هذا املهنج مبدئي ًا
املشالكت عىل النحو اذلي ّ
 2املعلومات اليت قدّ مهتا ادلول ا ألعضاء واملاكتب ا إلقلميية متاحة ابلاكمل عىل موقع املنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات عىل الإنرتنت يف العنوان التايل:
.http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_30/comments_received.html
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ينطبق أأيضا عىل الاخرتاعات يف اجملال الكمييايئ ،غري أأن احملامك المنساوية ت ُّقر بآأن التطبيق السابق لهنج ح ّل املشالكت وفق ًا
للمخطط املعتاد ينطوي عىل اإشاكليات ،ومن ّمث ،ل ينبغي ابلرضورة تطبيقه يف ّ
لك حاةل .ووفق ًا للسوابق القضائية جملالس
الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات ،ينطوي هنج ح ّل املشالكت يف بعض القرارات املتخذة يف اجملال الكمييايئ عىل
اخلطوات التالية "1" :حتديد أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة؛ " "2وحتديد املشلكة يف ضوء تكل التقنية الصناعية السابقة؛
" "3وتشخيص احلل؛ " "4وإاثبات جناح احل ّل؛ " "5وإاعادة صياغة املشلكة اختيار ًاي؛ " "6وحفص بداهة احلل يف ضوء حاةل
التقنية الصناعية السابقة 3.ويعترب اإثبات جناح احلل وإاعادة صياغة املشلكة خطوتني هممتني للغاية (انظر T231/97
و.)T355/97
 .10وميكن اعتبار أأن هذه املبادئ التوجهيية الإضافية مفيدة عىل وجه اخلصوص يف اجملال الكمييايئ ،ألنه اختصاص يمتزي
بطبيعته التجريبية .فاإماكنية التنبؤ بنتاجئ البحث يف القطاع الكمييايئ تكون أأقل مقارنة ابجملال الإلكرتوين أأو املياكنييك .فعىل
سبيل املثال ،ليس من السهل دامئا التنبؤ ابلاثر التقنية ملركب كمييايئ ابلستناد اإىل بنيته حفسب ،وابلتايل ،ينبغي التحقق من
الاثر التقنية وإاثباهتا من خالل البياانت التجريبية .وميكن حتديد منتج كمييايئ من خالل خصائصه ،أأو من خالل الطريقة
املتبعة لتحضري مثل ذكل املنتج الكمييايئ ،حىت وإان اكنت بنيته غري حمددة بوضوح .وعالوة عىل ذكل ،ومقارنة ابجملالت
التكنولوجية ا ألخرى ،ميكن أأن يتحىل منتج كمييايئ ميتكل بنية مع ّينة بعدد من اخلصائص ( أأو املنافع) اليت ل ميكن التنبؤ هبا،
يف حني أأنه ميكن حتديد وظيفة ومنفعة عرقوب عىل سبيل املثال بشلك متوقع ابلستناد اإىل بنيته الفزيايئية.
 .11ومع ذكل ،وكام تبيّنه بعض السوابق القضائية واملبادئ التوجهيية ،فاإن املطلب القانوين ا ألسايس بشآأن النشاط
الابتاكري يبقى ذكل اذلي يرد وصفه يف القانون الساري ،وهو مدى بداهة الاخرتاع املُطالب حباميته ابلنس بة اإىل خشص
من أأهل املهنة ابلنظر اإىل حاةل التقنية الصناعية السابقة.

أألف .الاخرتاع املطالب حباميته يف مجمهل
 .12من املعروف أأن السؤال اذلي يُطرح دلى النظر يف البداهة هو ما اإذا اكن الاخرتاع املطالب حباميته س يكون بدهييا
"يف مجمهل" 4.وإاذا اكن النشاط الابتاكري لالخرتاع املطالب حباميته يستند اإىل أأثر تقين معني ،فيجب أأن يكون قاب ًال
للتحقيق يف اجملال املطالب حباميته برمته .ول ميكن أأخذ املشالكت التقنية يف الاعتبار عند تقيمي النشاط الابتاكري إا ّل اإذا مت
حلها بنجاح بواسطة مجيع املركبات املطالب حباميهتا ،وليس بعضها فقط5.
 .13فعىل سبيل املثال ،تض ّمنت القضية ) ،T939/92 (OJ1996, 309أأحاكما أأساس ية صادرة عن جملس الاس تئناف
يف املكتب ا ألورويب للرباءات بشآأن مطالبات واسعة النطاق يف جمال الكميياء .ور أأى اجمللس أأنه يف ضوء حاةل التقنية
الصناعية السابقة ،اكنت املشلكة التقنية اليت عاجلهتا الرباءة حمل ادلعوى يه توفري مركبات كمييائية أأخرى تضطلع بنشاط
مبيدات عشبية .وابلتايل ،اكن من الرضوري مجليع املركبات املطالب حباميهتا أأن تضطلع هبذا النشاط .وعالوة عىل ذكل ،فاإن
 3السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات (النسخة  ،)8اجلزء .1د.2016 ،
 4انظر  ،SCP/22/3الفقرة .98
 5السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات (النسخة  ،)8اجلزء .1د.2016 ،3.8.9 ،
انظر .T939/92, OJ1996, 309; T694/92, OJ1997, 408; T583/93, OJ1996, 496
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السؤال بشآأن احتواء مجيع املركبات الكمييائية اليت تغطهيا هذه املطالبة عىل مثل هذا ا ألثر من عدمه قد ينبثق بشلك حصيح
يف اإطار تقيمي النشاط الابتاكري ،اإذا تبني أأن هذا ا ألثر التقين هو السبب الوحيد اذلي يربر النشاط الابتاكري املزعوم
لتكل املركبات .اإذ أأظهرت املعلومات اليت قدّ هما املس تآأنفون عن نتاجئ الاختبار الواردة يف الوصف أأن بعض املركبات املطالب
حباميهتا اكنت ابلفعل مبيدات أأعشاب نشطة ،ولكن ل ميكن اعتبارها دلي ًال اكفي ًا يؤدي اإىل الاس تنتاج عىل نطاق واسع بآأن
مجيع املركبات املطالب حباميهتا متتكل هذه اخلاصية .ويف مثل هذه احلاةل ،يقع عبء الإثبات عىل عاتق املس تآأنفني .وذلكل،
ر أأى اجمللس أأن رشط النشاط الابتاكري مل يمت الوفاء به6.
 .14وانطالقا من املبد أأ العام املذكور أأعاله ،عندما يمت حتديد املركبات املطالب حباميهتا يف نسق ماركوش ،جيب اإثبات أأن
مجيع املركبات اليت يغطهيا جتميع ماركوش حتتوي عىل النشاط الابتاكري .وبعبارة أأخرى ،ينبغي وجود أأثر تقين حمدد ميزي
الاخرتاع املطالب حباميته عن حاةل التقنية الصناعية السابقة يف مجيع املركبات املشموةل بتكل املطالبة (انظر أأيضً ا اجلزء نون
(مطالبات ماركوش) من هذه الوثيقة).

ابء .املنتج ومعلية تصنيعه
" "1الإشارات اإىل حاةل التقنية الصناعية السابقة دون الكشف عن طريقة تصنيع مركب مطالب حباميته
 .15يف أأسرتاليا ،اإذا مل يكن ابلإماكن حتضري املركبات ابس تخدام الطريقة املعمتدة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،أأو اإذا
مل تكن هناك طريقة حتضري واردة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فقد يثبت وجود نشاط ابتاكري يف حتضري املركبات7.
 .16ووفق ًا للمعلومات املقدمة من أأملانيا اإىل اللجنة ،ميكن يف حالت خاصة اإثبات النشاط الابتاكري أأيضً ا من منطلق أأنه
ابلرمغ من أأن وجود مادة ما (متصاوغة مرأتية عىل سبيل املثال) اكن بدهييا للشخص من أأهل املهنة ،فاإنه مل يمتكن من اإنتاهجا
دون مواهجة صعوابت كبرية (انظر أأيضً ا اجلزء هاء (ط) من هذه الوثيقة بشآأن املتصاوغات املرأتية)8.
رصحت احملمكة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه اإذا اكنت التقنية الصناعية السابقة قد فشلت يف الكشف
 .17وابملثلّ ،
عن طريقة لصنع مركب ُمطالب حباميته وقت اإجناز الاخرتاع ،فال يعين ذكل قانوانً أأن املركب نفسه متاح للجمهور .فغياب
معلية معروفة أأو بدهيية لصنع املركبات املطالب حباميهتا يغلب عىل افرتاض أأن املركبات بدهيية استنادًا اإىل العالقة الهيلكية
الوثيقة بني املركبات املطالب حباميهتا ومركبات حاةل التقنية الصناعية السابقة9.
 .18واكنت القضية ) T595/90(OJ1994, 695املعروضة عىل جملس الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات تتعلق
ابلنشاط الابتاكري ملنتج ميكن اعتباره عىل أأنه كذكل ،ولكن ل توجد طريقة معروفة لتصنيعه .وقرر اجمللس أأن املنتج اذلي
ميكن تصوره عىل أأنه يمتتع بنشاط ابتاكري ابلنظر اإىل مجيع اخلصائص اليت حتدد هويته مبا يف ذكل خصائصه قيد
الاس تخدام ،أأي أأنه كيان بدهييي ،قد يصبح غري بدهييي وميكن املطالبة حباميته عىل هذا النحو اإذا مل تكن هناك طريقة
 6انظر .T268/00, T1188/00,T320/01,T1064/01,T924/02
 7املعلومات اليت قدّ مهتا أأسرتاليا اإىل جلنة الرباءات
.BGH, Xa ZR 130/07 (2009) – Escitalopram, GRUR 2010, 123 8
 9يف .Hoeksema,399 F.2d 269, 274-75, 158 USPQ 597, 601 (CCPA1968). MPEP §2144.09, IV.
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معروفة أأو مشاهبة لصنعه ،واكنت أأساليب اإعداده املطالب حباميهتا يه أأول من حقق ذكل وبطريقة مبتكرة (T268/98
و .)T441/02ويف القضية  ،T233/93اكن امجلع بني اخلصائص اليت حتدّد املنتجات املطالب حباميهتا مبتغ ًا سعى أأهل املهنة
اإىل حتقيقه .ولكن تكل اخلصائص اع ُتربت عىل أأهنا غي قابةل للتوفيق فامي بيهنا .وذكر اجمللس أأن هذا املنتج املرغوب فيه،
واذلي قد يبدو بدهييا يف حد ذاته ،قد يعترب غري بدهييي وميكن املطالبة حباميته عىل هذا النحو ،اإذا مل تكن هناك طريقة
معروفة يف جمال الاختصاص لصنعه واكنت أأساليب اإعداده املطالب حباميهتا يه ا ألوىل اليت اس تخدمت لإنتاجه ،و ّمت ذكل
بطريقة مبتكرة (.)T1195/00

" "2العملية املامثةل (معلية التصنيع املعروفة والبدهيية للمنتج اجلديد واملبتكر)
 .19يف بعض البدلان ،بشلك عام ،تكون العمليات املامثةل اليت ل تنطوي يف حد ذاهتا عىل خطوة ابتاكرية ،قابةل للحامية
مبوجب براءة اإذا أأفضت اإىل منتج جديد ومبتكر.

ا ألرجنتني
 .20جيب تقيمي براءات الاخرتاع للمنتجات والعمليات وفقا خلصائص تكل املنتجات أأو العمليات ومزياهتا ،واليت ينبغي
النظر فهيا بشلك منفصل .وجيب اعتبار معليات التوليف أأو التصنيع غري اجلديدة وغري املبدعة عىل أأهنّ ا غري قابةل للحامية
مبوجب الرباءات عىل هذا النحو ،بغض النظر عام اإذا اكنت املواد ا ألولية أأو املنتج الوس يط أأو املنتج الهنايئ حتقق رشطي
لمثةل عن ذكل هو المتليح اجلديد ملنتج معروف10.
اجلدة والابتاكر .ومن بني ا أ

الربازيل
 .21حتدد املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء -
الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل ،11العمليات املامثةل ابعتبارها معليات تش متل عىل مواد أأولية
ومنتجات هنائية تس تويف رشط اجلدة وتنطوي عىل نشاط ابتاكري مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ،عىل الرمغ من أأن
هذه العمليات تنطوي عىل امجلع بني الإجراءات املعروفة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة واس تخداهما .وبعد حتديد اجلدة
والنشاط الابتاكري للمواد ا ألولية واملنتجات الهنائية ،يصبح من غري الرضوري التحقيق يف هذين الرشطني فامي يتعلق
مبطالبات لك مهنام يف العمليات املامثةل ،رشيطة أأن يكوان مرتبطني ابملطالبة الرئيس ية للامدة ا ألولية أأو املنتج الهنايئ
بناء عىل ذكل ،ميكن تفسري مطالبات حامية معلية الصنع املامثةل بشلك عام عىل أأهنا مطالبات اثنوية ،ألنه ،حبمك
 .22و ً
تعريف اجلدة والنشاط الابتاكري ،فهام منسوابن اإىل وجود هذه املتطلبات يف املنتج الهنايئ و /أأو املادة ا ألولية .وابلإضافة
اإىل العمليات املامثةل املتعلقة بتوليف املركبات الكمييائية اليت ُحتقق رشط اجلدة ولها نشاط ابتاكري ،ميكن أأيضً ا اس تقراء
املفهوم يف العمليات املتعلقة ابإنتاج الرتكيبات الصيدلنية أأو الكاميوايت الزراعية أأو ا ألدوية أأو احملفزات أأو مواد التشحمي أأو
املبيدات احلرشية أأو مبيدات ا ألعشاب ،وما اإىل ذكل.
 10املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية (املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  2012/118و2012/546
و.2012 ،)2012/107
 11املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء ،8 ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،الربازيل،
.2017
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 .23وإاذا أأفىض الفحص اإىل اس تنتاج مفاده أأن املواد ا ألولية و /أأو املنتجات الهنائية ختلو من اجلدة و /أأو النشاط
الابتاكري ،فلن يمت قبول العمليات املامثةل املطالب حباميهتا بسبب عدم توفر رشطي اجلدة و /أأو النشاط الابتاكري ،مع
مراعاة حاةل التقنية الصناعية السابقة .ويف حاةل أأخرى ،اإذا اكن الفحص يفيض اإىل اس تنتاج مفاده أأن املواد ا ألولية و /أأو
املنتجات الهنائية ل تس تويف رشطي اجلدة و /أأو النشاط الابتاكري ولكن العمليات املطالب حباميهتا جديدة و /أأو تنطوي عىل
نظرا اإىل أأن اخلطوات املتضمنة
أأنشطة ابتاكرية ،فينبغي حفص مطالبات مثل هذه العملية مكطالبات مشرتكة لعملية الصنع .و ً
يف العمليات املامثةل معروفة معو ًما لشخص من أأهل املهنة ،يكفي الإشارة اإلهيا بشلك عام يف الوصف.

أأملانيا
 .24يف أأملانيا ،بشلك عام ،ل حتتاج معلية اإنتاج مادة جديدة أأو مبتكرة ألن تكون ابتاكرية يف حد ذاهتا ،بل ميكن أأن
تكون طريقة مآألوفة للعزل والتوليف .ويف حالت خاصة ،وكام ورد يف الفقرة  16من هذه الوثيقة ،قد ينطوي الاخرتاع
املطالب حباميته عىل نشاط ابتاكري اإذا مل يمتكن خشص من أأهل املهنة من اإنتاج مادة دون أأن تعرتض سبيهل صعوابت كبرية،
ابلرمغ من أأن وجود تكل املادة اكن بدهييا ابلنس بة هل12.

املكتب ا ألورويب للرباءات
 .25تصف السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات عدد ًا من احلالت اليت قامت فهيا اجملالس
بتقيمي النشاط الابتاكري يف معليات مماثةل 13.ومن املعروف أأن العمليات املامثةل قابةل للحامية مبوجب الرباءات اإذا اكنت توفر
ومبتكرا .ووفقًا للقضية ) ،T2/83 (OJ1984, 265فاإن ما يسمى ابلعمليات املامثةل يف الكميياء ميكن املطالبة
منت ًجا جديدً ا
ً
حباميهتا فقط اإذا مل تتناول حاةل التقنية الصناعية السابقة املشلكة ،أأي احلاجة اإىل اإنتاج منتجات معينة قابةل للحامية مبوجب
براءة ابلنظر اإىل تآأثريها .ويُعزى ذكل اإىل أأنه ل ميكن اش تقاق مجيع مزيات العملية املامثةل اإل من تآأثري غري معروف وغري متوقع
حىت الن (اخرتاع مشلكة) .وإاذا اكن التآأثري ،من انحية أأخرى معروفًا لك ًيا أأو جزئ ًيا ،أكن يكون املنتج قدميًا أأو ميثل ً
تعديال
جديدً ا جلزء قدمي من البنية ،فاإن الاخرتاع ،أأي العملية أأو املنتج الوس يط ،ل ينبغي أأن ينطوي عىل جمرد مزيات مت اش تقاقها
ابلرضورة وبرسعة من اجلزء ( أأو التآأثري) املعروف بطريقة بدهيية ،مع أأخذ حاةل التقنية الصناعية السابقة يف الاعتبار
(T119/82, OJ1984, 217؛ انظر أأيضً ا ( )T65/82, OJ1983, 327انظر أأيضً ا اجلزء لم (املنتجات الوس يطة) من
هذه الوثيقة) .وابملثل ،يف القضية  ،T1131/05اعترب اجمللس معلية صنع موهجة حنو معلية مماثةل عىل أأهنا جديدة ومبتكرة.

" "3مؤرشات العملية
 .26يف القضية  ،T73/85ذكر جملس الاس تئناف التابع للمكتب ا ألورويب للرباءات أأن حقيقة أأن مشلكة حتسني امللكية
املعنية مل يمت حلّها عن طريق تغيري حمدد يف املؤرشات الهيلكية ،ولكن عن طريق تعديل مؤرشات العملية ،ينبغي اعتبارها
يف الواقع مبثابة مفاجئة .ففي هذه احلاةل ،ل هيم أأن تكون رشوط ردة الفعل الفردية املطالب هبا يف الرباءة املتنازع علهيا
معروفة حبد ذاهتا؛ ولكن ا ألمه من ذكل هو ما اإذا اكن خشص من أأهل املهنة قد اقرتح امجلع بني التدابري املعروفة حبد ذاهتا،
توق ًعا للتحسني املطلوب ،أأو حاول القيام بذكل عىل سبيل ا ألولوية يف حاةل عدم وجود توقعات حممتةل .ويف القضية
BGH, Xa ZR 130/07 (2009) – Escitalopram, GRUR 2010, 123 12
 13السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات (النسخة  ،)8اجلزء .1د.17.9 ،
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 ،T500/89أأثبت اجمللس أأن حقيقة أأن جمالت املؤرش الفردي املعمتدة يف حدّ ذاهتا اكنت معروفة ل يعين أأنه من البدهييي
امجلع بيهنا عىل وجه التحديد حلل املشلكة وفقا للرباءة املتنازع علهيا .ومل يكن امجلع بني جمالت املؤرش الفردي نتيجة جمرد
حتسني روتيين للعملية وفقًا للوثيقة  ،1حيث مل يكن هناك يشء يف الوثيقة املذكورة يشري اإىل مثل هذا امجلع .انظر أأيضً ا
اجلزء زين (امجلع والتآزر) من هذه الوثيقة.

جمي .الإشارة إاىل حاةل التقنية الصناعية السابقة دون الكشف عن اخلاصية ا ألساس ية للمركب املطالب حباميته
أأو اس تخدامه
 .27أأشارت املعلومات املقدمة من أأسرتاليا اإىل اللجنة أأنه يف حاةل تناولت املطالبة املركبات يف حد ذاهتا ،فاإن املشلكة اليت
تعاجلها املواصفات عاد ًة ما تكون "لتوفري مركبات مناس بة لس تخدام حمدد" .وقد يمتثل ذكل مث ًال يف النشاط البيولويج
للمركبات أأو اس تخداهما مكنتجات وس يطة يف توليف مركبات أأخرى .وإاذا مل تكشف الإشارة املرتقبة عن اخلاصية املعينة أأو
عن اس تخدام املركبات ذات الصةل ابملشلكة ،فعىل ا ألرحج أأهنا لن حتل املشلكة ولن تكون اإشارة اإىل نشاط ابتاكري (طلب
رشكة  [1994] American Home Products Corporationمكتب الرباءات المنساوي).
 .28وابملثل ،فاإن السوابق القضائية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية تدل عىل أأنه اإذا اكنت حاةل التقنية السابقة ل تشري اإىل
أأي فائدة حمددة أأو هممة للمركبات اليت مت الكشف عهنا ،مفن غري املرحج أأن تنقل حاةل التقنية السابقة مطالبات متشاهبة
هيلكي ًا وبدهيية من الوهةل ا ألوىل يف غياب أأي سبب جيعل خشصا عاداي من أأهل املهنة يشري اإىل املركبات املرجعية أأو أأي
مركبات مرتبطة هبا من الناحية الهيلكية14.
 .29وعىل املنوال نفسه ،ذكرت احملمكة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه اإذا اكنت مركبات حاةل التقنية الصناعية السابقة
تكتيس فائدة فقط كوس يط ،فاإن املركبات املشاهبة هيلكي ًا قد ل تكون بدهيية من الوهةل ا ألوىل مقارنة حباةل التقنية الصناعية
السابقة .وإاذا اكنت حاةل التقنية السابقة تكشف فقط عن مركبات مكواد وس يطة يف اإنتاج منتج هنايئ ،فاإن خشصا عاداي من
أأهل املهنة لن يوقف عاد ًة التوليف املرجعي ويبحث يف املركبات الوس يطة مع توقع الوصول اإىل املركبات املطالب حباميهتا واليت
لها اس تخدامات خمتلفة (انظر أأيضً ا اجلزء لم (املنتجات الوس يطة) من هذه الوثيقة)15.
 .30وخلصت احملمكة الفدرالية ا ألملانية أأنه عند حفص ما اإذا اكن التطبيق احملدد ملادة الصيدلنية ينطوي عىل نشاط
ابتاكري ،جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار املامرسات البدهيية ألي خشص ماهر من أأهل املهنة ،كجزء من املرجع الطيب القيايس
لولوية (انظر التدابري القياس ية)16.
عىل سيبل املثال ،يف اترخي ا أ
 .31وفامي يتعلق ابلسوابق القضائية اليت وضعهتا جمالس الاس تئناف التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات ،يف القضية
 ،T725/11مت توجيه الاخرتاع اإىل صيغة صيدلنية مشرتكة يف شلك قرص يتكون من عنرصين فعالني لعالج فريوس
نقص املناعة البرشية .ومل يعرتف اجمللس ابلنشاط الابتاكري دلى اإعالن صاحب الرباءة عن جتربة رسيرية لهذا العالج املركب
يف مقال مبجةل صناعية .وجادل صاحب الرباءة بآأن مقاةل تكل اجملةل مل تكن ا ألقرب اإىل حاةل التقنية السابقة ألهنا مل تتناول
 14يف Stemniski, 444 F.2d 581,170 USPQ 343 (CCPA 1971). MPEP §2144.09, VI
 15يف Lalu, 747 F.2d 703,223 USPQ 1257 (Fed. Cir. 1984). MPEP §2144.09, VI
BGH, X ZB 6/13 (2014) – Kollagenase II, GRUR 2014, 464 16
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مسآأةل الفعالية ومل تقدم أأية تفاصيل تقنية .ومل يوافق جملس الإدارة عىل ذكل وذكر أأن مقاةل اجملةل ترىق اإىل مس توى خطة
جتاراي مبس توى فعال من الاس تخدام .وعالوة عىل ذكل ،فاإن املقال اكن بياانً علن ًيا
ملموسة لتطوير منتج قابل لالس مترار ً
للنوااي أأدىل به الرئيس التنفيذي لصاحب الرباءة وانئب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير ،ولن يمت رفضه من قبل خشص
من أأهل املهنة عىل أأنه جمرد تكهنات.

دال .بداهة التجربة – توقعات النجاح
 .32يف بعض الولايت القضائية ،من بني العوامل اليت ميكن أأن تؤخذ يف الاعتبار يف تقيمي النشاط الابتاكري هو ما اإذا
اكن خشص ماهر من أأهل املهنة ،يمتتع ابملعرفة العامة التقليدية واملعرفة بشآأن حاةل التقنية الصناعية السابقة ،س يفكر عىل حنو
بدهييي ابختاذ خطوات معينة مع توقع حتقيق لنجاح عىل حنو معقول ،فيتوصل اإىل الاخرتاع املطالب حباميته (بداهة
نظرا للطبيعة غري املتوقعة جملال الكميياء ،فاإن احلجة البدهيية للتجربة ( أأو جحة مشاهبة) يه واحدة من ا ألس باب
التجربة) 17.و ً
املنطقية اليت ميكن اس تخداهما عىل نطاق واسع دلمع اس تنتاج البداهة.

أأسرتاليا
 .33تنص املعلومات املقدمة من أأسرتاليا اإىل اللجنة عىل أأن جمرد التحقق من نتيجة مقرتحة يف حاةل التقنية الصناعية
السابقة ل ميثل اخرتاعا .ووفقًا ذلكل ،اإذا اكنت حاةل التقنية الصناعية السابقة تشري اإىل أأنه ميكن صنع بعض املركبات عن
طريق تفاعل معني وتشري اإىل أأنه ميكن أأيضً ا تصنيع مركبات أأخرى ابلعملية نفسها ،فالتحقق من هذه النتيجة ل يعترب
نشاط ًا ابتاكر ًاي (.)Sharp & Dohme Inc v Boots Pure Drug Co Ltd (1928) 45 RPC 153 at 192
الصني
 .34تقدم املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات اليت أأعدهتا الإدارة الوطنية للملكية الفكرية يف الصني 18مثا ًل عىل غياب
النشاط الابتاكري ،حيث تشري الاقرتاحات العامة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة اإىل أأن جتربة خشص مؤهل من أأهل
املهنة .وتنص عىل أأنه اإذا اكن تآأثري احلل التقين انجتًا عن يشء معروف ول مفر منه ،فاإن احلل التقين ل يتضمن نشاط ًا
ابتاكراي .فعىل سبيل املثال ،مثة مبيد حرشي  A-Rيف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،حيث أأن  Rهو  C1-3أألكيل .وتنص
حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل أأن فعالية املبيدات احلرشية قد حتسنت مع زايدة عدد اذلرات يف مس تحرض أألكيل .وإاذا
اكن الاخرتاع املطالب حباميته عبارة عن مبيد حرشي  ،A-C4H9مفن الواحض أأن تآأثري املبيدات احلرشية مقارنة حباةل التقنية
نظرا ألن تآأثري مبيدات
الصناعية السابقة سزيداد .وذلكل ،ل يش متل الاخرتاع املطالب حباميته عىل نشاط ابتاكريً ،
احملس نة أأمر ل مفر منه يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.
احلرشات ّ

 ،SCP/28/4 17الفقرة  8و ،SCP/29/4احلاش ية السفلية .26
 18املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني ،اجلزء الثالث ،الفصل .6.1 ،10

SCP/30/4
11

الهند
 .35تشري املبادئ التوجهيية 19للهند اإىل أأنه ل ميكن جتنب البداهة ببساطة من خالل اإظهار يشء من عدم القدرة عىل
التنبؤ يف اجملال املعين طاملا أأن هناك احامتل معقول للنجاح 20.ول تتطلب البداهة القدرة املطلقة عىل التنبؤ ابلنجاح .لك ما
هو مطلوب هو توقع معقول للنجاح 21.وفامي يتعلق ابلخرتاعات الصيدلنية ،فاإن التشابه الهيلكي والوظيفي للمنتج يوفر ادلافع
للجمع بني تعالمي حاةل التقنية الصناعية السابقة .كام أأن التآأثري املفاجئ ،والنتاجئ التآزرية للمجموعات ،والتحزي املس بق حاةل
التقنية الصناعية السابقة ،اإخل ،عادة ما يوحض الطبيعة غري البدهيية لالخرتاع .ومع ذكل ،فاإن اختيار بديل/مقابل أأفضل من
البديل املعروف يف حاةل التقنية الصناعية السابقة للحصول عىل النتاجئ املعروفة لن يتجاوز ما ميكن توقعه عادة من خشص
مؤهل من أأهل املهنة .وابلتايل ،عندما يكون احلل من بني عدد حمدود من احللول احملددة اليت ميكن التنبؤ هبا ،واليت تعترب
بدهيية لتجربهتا ،حفىت اإظهار الاثر املفاجئة وما اإىل ذكل ل يقدم أأي اإجابة فامي يتعلق مبسآأةل البداهة.

اململكة املتحدة
 .36وفقًا للمامرسة املتبعة يف اململكة املتحدة يف جمال الكميياء ،كثري ًا ما تتجىل اعرتاضات فامي يتعلق ببداهة التجربة يف
احلالت اليت قد تس تخدم فهيا مجموعة بديةل من ظروف الكواشف/التفاعل لتحقيق النتيجة نفسها مع بعض التوقع حبدوث
حتسن أأو مزية أأخرى يف جتريب الظروف البديةل .و أأحد اجلوانب املهمة ألي جحة جتريبية بدهيية يه أأن وسائل المتكني
للبديل (املادة ،املركب ،اإخل ).جيب أأن تكون بدهيية أأيضً ا .وابلتايل ،ويف حني أأن حماوةل تصنيع مركب كمييايئ قد تكون
بدهيية ،فاإن املطالبة هبذا املركب س تكون بدهيية فقط اإذا اكنت طريقة حتضريه بدهيية أأيضً ا 22.وبشلك عام ،ميكن اعتبار
الاخرتاع "بدهييا للتجربة" فقط اإذ اكن هناك توقع معقول للنجاح 23.ويف قضية  Teva UK Ltdضد ،Leo Pharma
 28( A/S [2015] EWCA Civ 779يوليو  ،)2015لحظت حممكة الاس تئناف أأن مفهوم وجود أأمر بدهييي لتجربته
اكن مفيدا فقط يف حاةل وجود توقعات معقوةل للنجاح ،ويتطلب ذكل أأكرث من حقيقة أأن املركب جدير ابإدراجه يف برانمج
حبيث.

 19املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،8.8 ،امللكية الفكرية يف الهند ،مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي
والعالمات التجارية ،أأكتوبر .2014
 20جملس اس تئناف امللكية الفكرية يف قضية ،M/s. Beckton Dickinson and Company vs Controller of Patents & Designs
) ،[OA/7/2008/PT/DELالفقرة .32
 21جملس اس تئناف امللكية الفكرية يف قضية  ،ORA/20/2011/PT/KOL ،Ajanta Pharma Limited vs Allergan Incا ألمر (رمق 172
لس نة  ،)2013الفقرة .93
 22حفص طلبات براءات الاخرتاع املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية ،الفقرة  ،69مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،يونيو  .2017يف قضية رشكة
 Boehringer Mannheimضد رشكة ( [1993] FSR 716 ،Genzymeيف الصفحة  ،)726قضت احملمكة بآأنه "وابلتايل ،حىت يكون املنتج يف املطالبة
بدهييا ،جيب عىل الشخص املاهر أأل يتصور فقط  4،6من املقولب  G5-p-NPعل أأنه منتج حفسب ،ولكن أأيضً ا ميكنه احلصول عليه أأو اإنتاجه دون أأي
خطوة أأو تفكري مل يكوان بدهييني "
 23حفص طلبات براءات الاخرتاع املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية ،الفقرة  ،73مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،يونيو  .2017انظر قضية رشكة
 MedImmuneضد رشكة .Novartis
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الولايت املتحدة ا ألمريكية
 .37يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ينص قرار احملمكة العليا بشآأن قضية  KSRعىل أأن ا ألساس املنطقي دلمع اس تنتاج
مفاده أأن املطالبة اكنت بدهيية هو أأن "الشخص اذلي يمتتع ابملهارة العادية دليه سبب وجيه ملتابعة اخليارات املعروفة يف
نطاقه اإملامه التقين .وإاذا اكن هذا يؤدي اإىل النجاح املتوقع ،مفن املرحج أأن املنتج [مل يكن] وليد الابتاكر بل من املهارة
العادية واحلصافة .ويف تكل احلاةل ،قد تُظهر حقيقة أأن التجميع اكن بدهييا للتجربة أأنه بدهييي مبوجب الفقرة  24.103ومنذ
القرار بشآأن قضية  ،KSRفاإن السوابق القضائية يف هذا اجملال تتطور برسعة يف اجملالت الكمييائية .وقد حذرت ادلائرة
الفيدرالية من أأنه جيب دامئًا حفص البداهة استنادًا اإىل سبب بدهييي لتجربة ا ألساس املنطقي يف س ياق املوضوع املعين" ،مبا
يف ذكل خصائص العلوم أأو التكنولوجيا وحالهتا املتقدمة وطبيعة اخليارات املعروفة ،وخصوصية أأو معومية حاةل التقنية
الصناعية السابقة ،وإاماكنية التنبؤ ابلنتاجئ يف اجملال املعين" .25ويوحض دليل اإجراءات حفص الرباءات عددًا من قضااي احملامك يف
هذا الصدد.
مثال  :1اختيار ملح واحد من العدد احملدود للمرحشني26

 .38مت توجيه الاخرتاع املطالب حباميته يف قضية Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d1348, 82
) USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2007اإىل املنتج العاليج أأملوديبني بيس يالت .واكن لك من ا ألملوديبني واس تخدام
أأيوانت بيس يالت معروفني يف وقت الاخرتاع .واكن من املعروف أأن أأملوديبني هل نفس اخلصائص العالجية اليت مت املطالبة
حباميهتا مقارنة اب ألملوديبني بزييالت ،لكن اخملرتع اكتشف أأن شلك البيالتيت هل خصائص تصنيع أأفضل (عىل سبيل املثال،
"الالتصاق" املنخفض) .ووجدت احملمكة أأن الشخص اذلي يمتتع ابملهارة العادية من أأهل املهنة واذلي يواجه مشآلك يف
قادرا عىل تضييق مجموعة صانعات ا ألمالح
قابلية أأملوديبني للتشغيل اكن ليبحث يف تكوين ملح من املركب واكن س يكون ً
احملمتةل اإىل مجموعة مكونة من  53أأيوان معروفًا بتشكيل أأمالح مقبوةل صيدلنيا .وابلتايل ،مل يكن هناك سوى عدد حمدود من
ا ألمالح اليت سيمت اختبارها من أأجل حتسني اخلصائص مع "توقع معقول للنجاح" (انظر أأيضً ا اجلزء "هاء" ( )2من هذه
الوثيقة بشآأن ا ألمالح).
مثال  :2انعدام بداهة التجربة بسبب تعدد اخليارات (جتاهل أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة)
 .39يف قضية Takeda Chem. Indus., Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d1350, 83
) ،USPQ2d 1169 (Fed. Cir. 2007اكن املركب املطالب حباميته هو البيوجليتازون ،وهو عضو يف صنف ا ألدوية
املعروفة ابمس الثيازوليدينديون لعالج مرض السكري من المنط  .2ويف دفاعه عن مسآأةل الانهتاك ،جادل املدعى عليه بآأن
التعديل املكون من خطوتني (مشل ذكل التجانس وامليش ادلائري) ملركب معروف يعرف ابمس "املركب ب" اكن ابإماكنه أأن
ينتج

KSR, 550 U.S. at 421,82 USPQ2d at 1397. 24
Abbott Labs. v. Sandoz, Inc., 544 F.3d1341, 1352, 89 USPQ2d 1161, 1171 (Fed. Cir.2008) 25
 26انظر أأيضً ا املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال ا ألدوية ،10.8 ،امللكية الفكرية يف الهند ،مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات
التجارية ،أأكتوبر  ،2014واذلي يتضمن مثا ًل مشاهب ًا.
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 .40ور أأت حممكة املقاطعة أأنه لن يكون هناك أأي سبب لختيار "املركب ب" مكركب جترييب .واكن هناك عدد كبري
("مئات املاليني") من مركبات الثيازوليدينديون يف حاةل التقنية الصناعية السابقة مت الكشف عهنا معو ًما .وعىل الرمغ من أأن
ا ألطراف اتفقت عىل أأن املركب ب ميثل أأقرب حاةل سابقة ،اإل أأن هناك اإشارة واحدة بشآأن بعض اخلصائص غري الضارة
املرتبطة ابملركب ب ،ووفقًا حملمكة املقاطعة ،فاإن تكل الإشارة ترصف احلريف املاهر عن اختيار هذا املركب مكركب جترييب.
و أأكدت ادلائرة الفيدرالية قرار حممكة املقاطعة بآأن الاخرتاع املطالب به غري واحض .واكن هناك العديد من مركبات
الثيازوليدينديون املعروفة ،وعىل الرمغ من أأن أأحدها ميثل بوضوح أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة ،اإل أأن عيوبه املعروفة
جعلته غري مناسب كنقطة انطالق ملزيد من البحث ،ورصف احلريف املاهر عن اس تخدامه .وعالوة عىل ذكل ،حىت لو
اكنت هناك أأس باب لتحديد املركب ب ،فمل يكن هناك توقع معقول للنجاح املرتبط ابلتعديالت اخلاصة الالزمة لتحويل
املركب ب اإىل مركب بيوجليتازون املطالب حباميته.
مثال  :3اكتشاف غري متوقع للخاصية اجلديدة دون أأي تلميح
 .41يف قضية رشكة  Ortho-McNeil Pharmضد رشكة 86 USPQ2d ،520 F.3d 1358 ،Mylan Labs
 ،(Fed. Cir. 2008) ،1196اكن املوضوع املطالب حباميته هو دواء توبريامات اذلي يس تخدم مكضاد لالختالج .و أأثناء
العمل عىل عقار جديد مضاد للسكري ،اكتشف اخملرتع بشلك غري متوقع أأن التفاعل الوس يط هل خصائص مضادة
للتش نجات .و أأكدت ادلائرة الفيدرالية قرار حممكة املقاطعة بآأن الاخرتاع املطالب به غري بدهييي .و أأشارت اإىل أأنه ل يوجد
سبب بدهييي اكن س يدفع ابلشخص ذي املهارة العادية اإىل اختيار مركب البداية املعني أأو املسار الصناعي املعني اذلي أأدى
اإىل اكتشاف توبريامات .وعالوة عىل ذكل ،مل يكن هناك دافع لختبار توبرياميت خلصائصه املضادة للتش نجات اإذا اكن
عالج مرض السكري هو الهدف.
مثال  :4حاةل التقنية الصناعية السابقة تفيض اإىل عدد صغري من اخليارات للتجربة
 .42يف قضية رشكة  Bayer Schering Pharma A.Gضد رشكة ،575 F.3d1341 ،Barr Labs
 ،(Fed. Cir. 2009) ،91 USPQ2d 1569اكن الاخرتاع املطالب حباميته هو وس يةل ملنع امحلل عن طريق الفم حتتوي
عىل ادلروزبريينون املسحوق يف شلك جزيئات دقيقة .ويف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،اكن مركب ادلروزبريينون معروف ًا
أأنه مركب ضعيف اذلوابن يف املاء ،وحساس ل ألحامض وهل تآأثريات مانعة للحمل .ومن خالل هذه املعرفة بشآأن حاةل التقنية
الصناعية السابقة ،قارن صاحب الرباءة التوافر احليوي لدلروزبريينون غري احملمي ،والرتكيب املغلف املعوي واحلقن عن طريق
الوريد .ووجد أأنه عىل الرمغ من املالحظة اليت تشري اإىل أأن ادلروزبريينون سوف يتعرض للتجازؤ برسعة يف بيئة شديدة
امحلوضة ،اإل أأن حبوب منع امحلل العادية واحلبوب املغلفة املعوية نتجت عن نفس التوافر احليوي .ونتيجة ذلكل ،طور
صاحب الرباءة ادلروزبريينون املسحوق يف شلك جزيئات دقيقة يف حبة عادية ،ألنه اكن معروفًا يف اجملال أأن السحق اإىل
جزيئات دقيقة يعمل عىل حتسني قابلية اذلوابن دلى ا ألدوية اليت تذوب بصعوبة يف املاء.
 .43ور أأت حممكة املقاطعة أأن أأي خشص دليه همارة عادية يف اجملال اكن سينظر يف نتيجة حاةل التقنية الصناعية السابقة
اليت مفادها أأن مركب ادلروزبريينون ،عىل الرمغ من حساسيته إازاء ا ألحامض ،فاإن اجلسم احلي س ميتصه ،واقرتح النتيجة
نفسها فامي خيص ادلروزبريينون .ووجدت احملمكة أأيضً ا أأنه يف حني أأن هناك مرج ًعا أخر يدل عىل أأن ادلروزبريينون يتعرض
للتجازؤ يف اخملترب عند مالمس ته للحمض اذلي حيايك املعدة البرشية ،فاإن الشخص اذلي يمتتع مبهارة عادية اكن ليكون عىل
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دراية بآأوجه القصور يف ادلراسة .واكن الشخص اذلي يمتتع مبهارة عادية سيتحقق من النتاجئ عىل النحو اذلي اقرتحته أأطروحة
بشآأن عمل تصممي شلك اجلرعات ،واليت اكنت س تظهر عندئ ٍذ أأنه ل يلزم وجود طالء معوي .وقررت ادلائرة الفيدرالية أأن
الرباءة غري صاحلة ألن الصيغة املطالب هبا اكنت بدهيية .ولقد أأوحضت ادلائرة الفيدرالية أأن حاةل التقنية الصناعية السابقة
اكنت ستنقل املُر ِكّب حنو خيارين .وابلتايل ،مل يكن املُر ِكّب ملزم ًا بتجربة لك الاحامتلت يف جمال غري خمزتل يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة .ومل تكن حاةل التقنية الصناعية السابقة غامضة يف الإشارة اإىل مقاربة عامة أأو جمال اس تكشاف ،بل اكنت
معواي .انظر أأيضً ا اجلزء حاء (نظام
توجه املُر ِ ّكب بدقة اإىل اس تخدام حبوب منع امحلل العادية أأو حبوب منع امحلل املغلفة ً
ِّ
اجلرعات والرتكيبات) واجلزء ا ألول (جحم اجلس اميت) من هذه الوثيقة.

مكتب الرباءات ا ألورويب
 .44وفقًا للسوابق القضائية جملالس الاس تئناف ،ميكن اعتبار مسار العمل بدهييا ،اإذا اكن الشخص املاهر اضطلع بعمهل
يف هذا الس ياق توق ًعا لبعض التحسينات أأو املزااي ( .)T 2/83, OJ 1984, 265مبعىن أخر ،ل تكون البداهة متاحة فقط
عندما تكون النتاجئ قابةل للتنبؤ هبا بوضوح ،ولكن أأيضً ا عندما يكون هناك توقع معقول للنجاح ( .)T 149/93وليس من
الرضوري اإثبات أأن جناح احلل املتصور ملشلكة تقنية اكن متوق ًعا عىل وجه اليقني .وخلص اجمللس يف القضية T 1577/11
اإىل أأنه ابلنظر اإىل الفعالية الفائقة ل ألانسرتوزول ،مقارنة مع عقار اتموكس يفني ،يف عالج رسطان الثدي املتقدم ،اكن هناك
توقع معقول بآأنه س يحسن أأيضً ا عالج رسطان الثدي املبكر ،مقا نر ًة مبا حتقق مع اتموكس يفني.
 .45ووفقًا لهنج أخر مت تطويره من قبل جمالس الاس تئناف ،فاإن الشخص املاهر "اكن لتكون دليه بعض التوقعات
ابلنجاح أأو ،يف أأسو أأ ا ألحوال ،مل تكن لتكون دليه توقعات معينة من أأي نوع ،ولكنه اكن ليعمتد هنج "لنجرب ونرى"،
واذلي...ل يساوي عدم وجود توقع معقول للنجاح "(راجع  ،T 1127/06النقطة  13من ا ألس باب) .ويف حالت قليةل ،مت
جرب ونرى" .توم اعتبار أأن مثل
رفض النشاط الابتاكري من قبل جمالس الاس تئناف ألن الشخص املاهر اكن يف وضع "لن ّ
هذا املوقف قد حدث اإذا اكن الشخص املاهر ،ابلنظر اإىل ماورد يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،قد تصور ابلفعل
كب/املكوانت لها التآأثري
بوضوح مجموعة من املركبات أأو مرك ًبا مث حدد من خالل اختبارات روتينية ما اإذا اكن هذا املر
ّ
املرغوب
( T 889/02و  T 542/03و  T 1241/03و  T 1599/06و .)T 1364/08

هاء .املركبات الكمييائية  -البنية واخلاصية
 .46بشلك عام ،من أأجل تقيمي النشاط الابتاكري ملركب كمييايئ جديد هل تشابه هيلكي مع مركب أخر موجود يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة ،ل يؤخذ مدى تشابه بنية تكل املركبات يف الاعتبار حفسب ،بل اإماكنية التنبؤ ابخلاصية واملنفعة أأو
واملزااي أأو التآأثريات التقنية للمركب املطالب حباميته أأيض ًا .وترشح العديد من قضااي احملامك وإارشاداهتا هذا اجلانب ،كام هو
موحض يف الفقرات التالية.

الصني
 .47وفقًا للمبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ل إالدارة الصينية الوطنية للملكية الفكرية ،عندما يكون املركب جديدً ا ،ول
تش به بنيته مركبا معروفا وهل اس تخدام أأو تآأثري معني ،فقد يرى الفاحص أأنه ينطوي عىل نشاط ابتاكري دون اشرتاط أأن
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يكون هل اس تخدام أأو تآأثري غري متوقعني .فعىل سبيل املثال ،عندما تكون بنيتا مركب يف حاةل التقنية الصناعية السابقة
والاخرتاع املطالب حباميته ،كام هو موحض يف الشلكني ( 1أأ) و (1ب) عىل التوايل ،غري متشاهبتني ،ألهنام ل حيتواين عىل
بنية قاعدية أأساس ية أأو حلقات قاعدية متطابقة .ولتحديد النشاط الابتاكري للمركب (1ب) ،ل حاجة اإىل دليل لإثبات أأن
املركب (1ب) هل اس تخدام أأو تآأثري غري متوقع مقا نر ًة ابملركب ( 1أأ).

( 1أأ) حاةل التقنية الصناعية السابقة

(1ب) الاخرتاع املطالب حباميته

 .48وابلنس بة للمركب اذلي يش به يف بنيته مركبا معروفا ،جيب أأن يكون هل اس تخدام أأو تآأثري غري متوقعني .وقد يكون
الاس تخدام أأو التآأثري غري املتوقعني املذكورين هام "1" :اس تخدام خمتلف عن املركب املعروف؛ " "2أأو التقدم الفعيل أأو
جزءا من املعرفة العامة الشائعة أأو ل
حتسني التآأثري املعروف للمركب املعروف؛ " "3أأو اس تخدام أأو تآأثري ل ميثالن بوضوح ً
ميكن اس تنتاهجام من املعرفة العامة الشائعة 27.فعىل سبيل املثال ،مركب حاةل التقنية الصناعية السابقة هو
 ،N2N-C6H4-SO2 N2N-C6H4-SO2NHR1سلفوانميد ( IIأأ) والاخرتاع املطالب حباميته هو
 ،H2N-C6H4-SO2-NHCONHR1سلفونيليوراي (IIب) .فالسلفوانميد ( IIأأ) هو مضاد حيوي ،والسلفونيليوراي
(IIب) هو مضاد ملرض السكر .فاملركبان متشاهبان يف البنية لكهنام خمتلفان يف التآأثري الصيدلين .وينطوي السلفونيليوراي
(IIب) عىل نشاط ابتاكري ،ألن هل اس تخدام ًا أأو تآأثري ًا غري متوقعني مقا نر ًة حباةل التقنية الصناعية السابقة
ملركب السلفونيليوراي.
 .49وعىل العكس ،فعىل سبيل املثال ،اإذا اكن مركب حاةل التقنية الصناعية السابقة هو مركب السلفونيليوراي ا ألميين
III( H2N-C6H4-SO2NHCONHR1أأ) ،والاخرتاع املطالب حباميته هو مركب ميتيل السلفونيليوراي
III( H3C-C6H4-SO2NHCONHR1ب) ،فاإن بنية مركب السلفونيليوراي ا ألميين (IIIأأ) مشاهبة لبنية مركب ميتيل
السلفونيليوراي (IIIب) .ويمكن الاختالف يف  NH2و CH3فقط .ونظر ًا لعدم وجود اس تخدام أأو تآأثري غري متوقعني ،فاإن
الاخرتاع املطالب حباميته (IIIب) ل ينطوي عىل نشاط ابتاكري.
 .50ول ينبغي اإناكر النشاط الابتاكري للمركب عىل أأساس التشابه البنيوي .مفن أأجل اإثبات أأن الاخرتاع املطالب حباميته
بدهييي ،من الرضوري اإثبات أأن اس تخدامه أأو تآأثريه ميكن توقعهام أأو التنبؤ هبام من قبل خشص ماهر من أأهل املهنة ،أأو أأن
بناء عىل حاةل التقنية الصناعية السابقة ،اكن ليتوصل اإىل الاخرتاع املطالب حباميته بواسطة
الشخص املاهر من أأهل املهنةً ،
التحليل املنطقي أأو الاس تدلل أأو التجربة احملدودة.

 27املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،الإدارة الصينية الوطنية للملكية الفكرية ،اجلزء الثاين ،الفصل .1.6 ،10
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أأملانيا
 .51أأشارت املعلومات املقدمة من أأملانيا اإىل اللجنة اإىل أأن النشاط الابتاكري للمواد الكمييائية أأو املواد الطبيعية تستند
معو ًما اإىل اخلصائص والاثر املفاجئة اليت متتلكها املادة اجلديدة مقارنة ابملواد املعروفة املامثةل واليت ل ميكن للشخص املاهر أأن
يتوقعها 28.وقد ميثل غياب ذكل عقبة أأمام منح براءة29.
 .52وعىل غرار املركبات الكمييائية اليت لها خصائص مفاجئة ،قد ينطوي اخرتاع منتج طيب عىل نشاط ابتاكرية اإذا مل يكن
الشخص املاهر قد أأنشآأ املنتج الطيب اجلديد أأو أأي مادة طبية أأخرى ألنه مل يكن يتوقع أاثره املفيدة .ومع ذكل ،فبالنس بة
للشخص املاهر اذلي يرغب يف تقدمي تركيبة لها تآأثريات مفيدة عىل العوامل اليت هتدد الصحة ،مفن البدهييي معو ًما أأن نويل
اهامت ًما يف املقام ا ألول اإىل الرتكيبات املعروفة هبذه الاثر ،لتحديد املواد الفعاةل والتشكيك فهيا ،ل س امي عندما يكون هناك
دليل عىل حتسن التآأثري من خالل جرعة أأعىل من املادة الفعاةل 30.وابلتايل ،ل ميكن حىت لتآأثري التآزر املفاجئ أأن ينطوي
عىل نشاط ابتاكري اإذا اكنت التدابري اليت أأدت اإىل هذا التآأثري بدهيية حبد ذاهتا (انظر أأيضً ا اجلزء حاء من هذه الوثيقة بشآأن
نظام اجلرعة)31.

الهند
 .53تقدم املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،اليت نرشهتا اإدارة امللكية الفكرية
يف الهند ،أأمثةل لتقيمي النشاط الابتاكري حيث يكون للمركب املطالب حباميته واملركب يف حاةل التقنية الصناعية السابقة
بنية مماثةل 32.ويوحض املثال ا ألول حاةل يكون فهيا للمركب املطالب حباميته تآأثري مفاجئ ،واملثال الثاين يوحض احلاةل اليت ترصف
فهيا حاةل التقنية الصناعية الشخص املاهر من أأهل املهنة عن الاخرتاع املطالب حباميته.
مثال  - 1بنية مماثةل/تآأثري مفاجئ
الاخرتاع املطالب به هو مركب حيمل الصيغة  ،Py-B3حيث يرمز  Pyاإىل هيلك بريازولون حمدد ،ويرمز  Bاإىل
الإيثيل .ومتتكل مركبات الاخرتاع خصائص مسكنة .ا ألقرب وتصف أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة  ،Py-B3حيث
أأن  Bتعين امليثيل .ومل يكن من املعروف أأن مركب حاةل التقنية الصناعية السابقة ميكل أأي نشاط عاليج.
ومركب حاةل التقنية الصناعية السابقة ،عىل الرمغ من أأن بنيته قريبة جدً ا من الناحية الاخرتاع ،اإل أأنه ل يقدم أأي
دليل للشخص املاهر عىل أأن املركبات الناجتة ،واليت طر أأ علهيا تغيري طفيف للغاية س تحقق جناح ًا مكنتجات
صيدلنية .واكن التغيري من امليثيل اإىل الإيثيل بدهييا للشخص املاهر ،لكن التغيري املذكور مل يرش اإىل حتقيق أأية
BGH, X ZB 11/68 (1969) – Disiloxan, GRUR 1969, 265; BGH, X ZB 3/69 (1970) – Anthradipyrazol, GRUR 28
1970, 408.
BGH, X ZR 2/66 (1969) – Geflügelfutter, GRUR 1969, 531 29
BGH, Xa ZR 28/08 (2010) – Fettsäurezusammensetzung, GRUR 2010, 607 30
BGH X, ZR 50/09 (2012) – Ebastin, IBRRS 2012. 31
 32املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال ا ألدوية ،10.8 ،امللكية الفكرية يف الهند ،مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية،
أأكتوبر .2014
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خاصية دوائية للمركب املعدل .مبعىن أخر ،مل يكن هناك مؤرش ترابط مامتسك يؤدي اإىل الانتقال من حاةل التقنية
الصناعية السابقة اإىل الاخرتاع .وبدل من ذكل ،ميكن القول اإنه مل يكن هناك دافع مس بق يرتبط حباةل التقنية
الصناعية السابقة .ومن ّمث فالخرتاع غري بدهييي.
مثال  - 2بنية مشاهبة ولكن مستبعدة
الاخرتاع املطالب به عبارة عن دواء انتقايئ مثبط مضاد لاللهتاابت غري س تريويدي  COX-IIانتقايئ ممثةل يف
الصيغة ( Hy-Xانظر البنية ،أأدانه) .وميثل  Hyبنية معقدة غري متجانسة ،بيامن ميثل  Xبدائل .ويضطلع مركبا
الس يلكواوكس يجيناز  Iو IIدورين حيويني يف ا ألنشطة ادلوائية ملضادات الالهتاب غري الس تريويدية .ومن املعروف
أأن مضادات الالهتاب غري الس تريويدية املبكرة تسبب هتي ًجا يف املعدة وقرحة هتدد احلياة .ومثبطات COX II
الانتقائية ،اليت مت تطويرها لحقًا ،لتثبيط اإفرازات املعدة وابلتايل أأثبتت أأهنا أأفضل خيار من مضادات الالهتاب غري
الس تريويدية .والهدف من الاخرتاع هو توفري فئة من مثبطات .COX II

حاةل التقنية الصناعية السابقة  D1تستبعد املركبات ذات البنية التالية:

حاةل التقنية الصناعية السابقة  D2تستبعد املركبات ذات البنية التالية:

لك من املركبات  D1و D2يه عقاقري مضادة لاللهتاابت غري الس تريويدية ودلهيا مساوئ لإفرازات محض املعدة .ومن
املعروف أأن  D2يعرض مس توى أأعىل من اإفراز محض املعدة ابملقارنة مع .D1
وابملقارنة مع  ،D1يتطلب الاخرتاع املطالب حباميته تغيريين متتاليني يف املواضع احللقيّة .ومع ذكل ،بعد التوصل اإىل D2
وبعد اكتشاف أأن املركب الناجت ل حيمل أأية خصائص للمثبط الانتقايئ  ،COX IIولن يكون للشخص املاهر دافع لإجراء
أأي تغيري اإضايف يف  D2للوصول اإىل مركب الاخرتاع احلايل .وذلكل ،فاإن حاةل التقنية الصناعية السابقة تستبعد الاخرتاع.
وابلتايل ،فاإن الاخرتاع غري بدهييي.
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مجهورية كوراي
 .54تنص املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات الصادرة عن املكتب الكوري للملكية الفكرية عىل أأن النشاط الابتاكري
لخرتاع مركب كمييايئ حتدده مزياتن "1" :الصيغة الهيلكية؛ " "2والتآأثري التقين اخلاص للمركب الكمييايئ 33.وحيدد النشاط
بناء عىل خصوصية الرتكيب الكمييايئ وتفرد خصائصه أأو اس تخدامه.
الابتاكري لخرتاع مركب كمييايئ ً
نظرا ألنه ليس من السهل دامئًا التنبؤ ابلاثر التقنية للمركب الكمييايئ من تركيبته الكمييائية ،فاإن الاثر احملس نة اليت
 .55و ً
حيققها املركب املطالب حباميته مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة هممة للغاية يف حتديد النشاط الابتاكري .وجيب عىل
الفاحص أأل يرفض نشاط ًا ابتاكر ًاي عىل أأساس جمرد تشابه بني بنية الاخرتاع املطالب حباميته وبنية املركب الكمييايئ يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة .ولتقيمي النشاط الابتاكري ،سواء اكنت هناك مزااي تقنية غري متوقعة من حيث النتيجة الهنائية،
ينبغي مراعاة السامت الكمييائية ،والغرض من الاخرتاع املطالب حباميته أأو اس تخدامه .وإاذا اكن للمركب املطالب حباميته
خصائص غري متوقعة أأو غري عادية ،واليت ل ميكن اس تخالصها بسهوةل من حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فقد يمت الاعرتاف
ابلنشاط الابتاكري.
 .56وابختصار ،جيب الاعرتاف ابلنشاط الابتاكري يف احلالت التالية:


للمركب املطالب حباميته بنية كمييائية خمتلفة متا ًما مقارنة مع حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

 حيتوي املركب املطالب حباميته عىل خاصية غري عادية ل ميكن التنبؤ هبا من التقنية الصناعية السابقة عىل الرمغ
من أأن لكهيام هلام بنية مماثةل؛
 عىل الرمغ من أأن بنية الاخرتاع املطالب حباميته ميكن التنبؤ هبا من البنية املامثةل ملركب يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة ،فاإن لالخرتاع املطالب حباميته خاصية اس تثنائية غري بدهيية لشخص ماهر من أأهل املهنة.
وخالفا اذكل ،ل ميكن الاعرتاف ابلنشاط الابتاكري (انظر احلمك  HEO2261 2007اذلي حمكت به حممكة الرباءات،
 17يناير .)2008
 .57ويُعترب أأن اخرتاع ًا طبي ًا ينطوي عىل نشاط ابتاكري اإذا اكن تآأثريه الطيب مبدعًا ً
وفعال دلرجة أأن الشخص املاهر من
أأهل املهنة ل ميكن أأن يتوصل عىل حنو بدهييي اإىل هذا التآأثري من البنية الكمييايئ للمركب النشط أأو الرتكيبة النشطة ،أأو ل
ميكن هل التعرف عليه من مراجع حاةل التقنية الصناعية السابقة34.

الاحتاد الرويس
 .58وتوفر مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابدلائرة الاحتادية للملكية الفكرية ) 35(ROSPATENTاإرشادات حول
حتديد النشاط الابتاكري لخرتاع مركب هل بنية مماثةل ملركبات أأخرى يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .ويعمتد حتديد ما اإذا
 33املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء التاسع ،الفصل  ،2.2 ،5املكتب الكوري للملكية الفكرية.
 34املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء التاسع ،الفصل  ،3.2 ،5املكتب الكوري للملكية الفكرية.
 35املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الاخرتاع ،اجلزء  ،9.3ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية )(ROSPATENT
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اكن الاخرتاع املتعلق مبركب كمييايئ ( أأو مجموعة من املركبات الكمييائية) يس تويف متطلبات النشاط الابتاكري عىل حتليل لبنية
املركب من حيث جتيل خصائصه النفعية عىل حنو بدهييي عىل أأنه النحو الوارد يف وصف الاخرتاع .وميكن التوصل اإىل نتيجة
سلبية اإذا ظهرت يف حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل سبيل املثال مركبات متشاهبة يف البنية مع املركب املطالب حباميته،
وتكون لها اخلاصية نفسها مقارنة ابملركب املطالب حباميته ،وإاذا اكن الشخص املاهر من أأهل املهنة ،ابلستناد اإىل هذه
املعلومات ،سيتوقع أأن يمتتع املركب املطالب حباميته مبثل هذه اخلاصية .وقد يمت دحض هذا الاس تنتاج من قبل مقدم الطلب
اإذا قدّم دلي ًال ،عىل سبيل املثال ،يثبت أأن املركب املطالب حباميته هل خصائص مفيدة ل متتلكها مركبات أأخرى يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة ،أأو أأنه ميتكل خاصية متفوقة من الناحية المكية.
 .59وعادة ما تعترب املركبات املتناظرة من حيث البنية عىل أأهنا مركبات ختتلف قلي ًال يف الرتكيب عن بعضها البعض .ومن
املفرتض أأن مثل هذه الاختالفات البنيوية ل ينبغي أأن تؤدي اإىل تغيري كبري يف خصائص اجلزيء كلك (عىل سبيل املثال،
القطبية ،والنفور من املاء ،وما اإىل ذكل) ،وابلتايل ،اإىل تغيري يف خصائصه .فعىل سبيل املثال ،املركبات اليت تمتزي بوجود
مجموعة ( CHاملتجانسات) أأو غياهبا ،واستبدال ذرات الهالوجني من نوع ما بنوع أخر (مثل اللكور ابلفلور)،
واملتصاوغات ،واملش تقات البس يطة (مثل ا ألمالح أأو الإسرت) للمركبات املعروفة ،ميكن اعتبارها كنظائر بنيوية قريبة .ودرجة
التقارب يف البنية يه مسآأةل هممة ابلنس بة اإىل الشخص املاهر من أأهل املهنة لختاذ قرار بشآأن لك حاةل عىل حدة.
2

 .60وإاذا اكنت املطالبات املتعلقة مبركبات موصوفة يف صيغة هيلكية عامة ،واكن أأحد املركبات يف اجملموعة معروفًا ،ميكن
اس تنتاج أأن املركبات ا ألخرى ل تفي مبتطلبات النشاط الابتاكري ،ما مل تكن متتكل خصائص نوعية أأو مكية جديدة فامي
يتعلق بذكل املركب املعروف .انظر أأيضً ا اجلزء أألف (الاخرتاع املطالب حباميته يف مجمهل) من هذا الوثيقة.
 .61وإاذا اكن الاختالف يف اخلصائص بني املركبات املطالب حباميهتا واملركبات املعروفة يمتثل يف الفرق يف املؤرشات
المكية (عىل سبيل املثال ،زايدة يف نشاط مبيدات ا ألعشاب) ،فينبغي اإيالء اهامتم خاص ملدى هذا الاختالف .ول ميكن
مظهرا من مظاهر اخلصائص اجلديدة ،من الناحية المكية ،اإذا اكن الفرق يف مؤرش معني يندرج مضن هامش اخلطآأ
اعتباره ً
التجرييب .يوجب أأل يكون الفرق يف اخلصائص بدهييا وينبغي دمعه مبقارنة للبياانت يف ظل الظروف نفسها ،اإذا مل توفر حاةل
التقنية الصناعية السابقة معلومات بشآأن اخلاصية المكية للمركب املعروف أأو اإذا متت دراسة خاصية املركب املعروف مبوجب
ظروف خمتلفة للغاية حبيث ل ميكن مقارنة البياانت.

اململكة املتحدة
 .62تشري املبادئ التوجهيية اخلاصة بفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (اليت مت حتديهثا يف يونيو
 ،)2017واليت نرشها مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ،اإىل قضية رشكة  Pharmaciaضد رشكة  ،Merck36حيث
أأكد القايض أأنه اكن من البدهييي التحقيق يف نظائر (يف هذه احلاةل ،املصاوغات الهيلكية ملثبطات  Cox IIاملعروفة كعوامل
مضادة لاللهتاابت) املركبات املعروفة النشطة صيدليا لتحديد العالقة بني بنيهتا ونشاطها37.
 36قضية رشكة  Pharmaciaضد رشكة ( [2002] RPC 41 ،Merckيف الفقرة .)141
 37املبادئ التوجهيية اخلاصة بفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية ،الفقرة  ،70مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية
(اليت مت حتديهثا يف يونيو .)2017
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 .63ومن الناحية الهيلكية ،هناك تشابه واحض بني  DuP 697ونظائرها املقربة غري املقروءة  .3.4واعترب القايض أأن ا ألمر
نشاطا ً
يتعلق بتنبؤ معقول بآأن دلهيا ً
مماثال .وعند الوصول اإىل هذا الاس تنتاج ،لحظ أأن الكمييايئ الطيب اذلي يرغب يف
التحقق من العالقة بني البنية والنشاط فامي خيص  DuP 697س يفكر يف صنع نظائره  ،3,4-diarylهبدف معرفة ما اإذا
اكنت نشطة .وساند القايض أأيضً ا وهجة النظر اليت مفادها أأنه ابملقارنة مع  DuP 697اذلي يعترب رضوراي لتطوير مركب
جديد هل نشاط املامثل ،فاإن استبدال  3,4-diarylهو أأحد ا ألش ياء ا ألوىل اليت قد حتدث اإىل الصيديل الطيب .ويف اخلتام،
أأعطت مجيع ا ألدةل للقايض الصورة الواحضة اليت تؤكد أأن مركبات  3,4-diarylاكنت بدهيية للتجربة دلى أأي خشص ماهر
دليه معرفة مبركب ( DuP 697انظر أأيضً ا اجلزءين دال وهاء " "1بشآأن بداهة التجربة واملتصاوغات عىل التوايل).

الولايت املتحدة الامريكية
 .64أأحد ا ألس باب املنطقية املثالية اليت قد تدمع اس تنتاج البداهة هو "الاستبدال البس يط لعنرص معروف بعنرص أخر
للحصول عىل نتاجئ ميكن التنبؤ هبا" .38ويوحض دليل اإجراءات حفص الرباءات أأنه من أأجل رفض مطالبة تستند اإىل هذا
ا ألساس املنطقي ،جيب حل حماور غراهام املس متدة من الوقائع .وبعد ذكل ،جيب توضيح اخلطوات التالية:
" "1اكتشاف أأن حاةل التقنية الصناعية السابقة حتتوي عىل هجاز (طريقة ،منتج ،اإخل) خيتلف عن اجلهاز املطالب
حباميته من خالل استبدال بعض املكوانت (اخلطوة ،العنرص ،اإخل) مبكوانت أأخرى؛
" "2

اكتشاف أأن املكوانت البديةل ووظائفها اكنت معروفة يف اجملال املعين؛

" "3اكتشاف أأن خشصا من أأهل املهنة ميكل همارة عادية اكن ابإماكنه أأن يستبدل عنرص ًا معروف ًا بآخر ،واكن من
املمكن التنبؤ بنتاجئ الاستبدال؛
أأي نتاجئ اإضافية مستندة اإىل حماور غراهام املس متدة من الوقائع قد تكون رضورية ،يف ضوء وقائع القضية قيد
" "4
النظر ،لرشح اس تنتاج البداهة.
وهذا ا ألساس املنطقي دلمع اس تنتاج مفاده أأن الاخرتاع املطالب حباميته اكن بدهييا هو أأن استبدال عنرص معروف بعنرص
أخر يؤدي اإىل نتاجئ ميكن التنبؤ هبا من قبل خشص ماهر من أأهل املهنة.
 .65ويف اجملال الكمييايئ ،تشلك احلالت اليت تُدعى "املركبات التجريبية" مجموعة فرعية هممة من حالت البداهة اليت
تستند اإىل الاستبدال .ومن وهجة نظر قانون البداهة ،أأي مركب معروف قد يكون مبثابة مركب جترييب .ويف قضية رشكة
 38دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،2143أأول ،ابء.
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 ،Eisai39ذكرت ادلائرة الفيدرالية أأن "البداهة القامئة عىل التشابه يف البنية ميكن ابلتايل اإثباته من خالل حتديد بعض ادلوافع
اليت من شآأهنا أأن تقود خشص ًا من أأهل املهنة ميتكل املهارة العادية اإىل اختيار مركب مث تعديهل ( أأي املركب التجرييب) بطريقة
خاصة للوصول اإىل املركب املطالب حباميته" .وهكذا ،يربز دليل اإجراءات حفص الرباءات أأن موظفي املكتب جيب أأن يدركوا
أأن الرفض الواحض للبداهة ابلنس بة اإىل املركب املطالب حباميته ،واذلي قد يكون مفيدً ا كدواء ،ميكن أأن يبد أأ من مركب غري
نشط ،اإذا اكنت دوافع تعديل حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل سبيل املثال ،للوصول اإىل املركب املطالب حباميته ل عالقة
لها ابلنشاط الصيدلين .ولن يعترب الكمييايئ الصيدلين املركب غري النشط مرك ًبا جتريبيا ،ولكن ميكن اس تخدامه عىل أأنه
كذكل عند النظر يف البداهة .وعىل املنوال نفسه ،ميكن أأن يستند رفض البداهة اإىل مركب معروف لن خيتاره الكمييائيون
الصيدلنيون مكركب جترييب بسبب النفقات أأو مشالكت املناوةل أأو اعتبارات جتارية أأخرى .ومع ذكل ،جيب أأن يكون هناك
سبب لالنطالق من هذا املركب التجرييب خبالف حقيقة أأن "املركب التجرييب" موجود فقط40.
 .66وتقدم احلاةل التالية حتلي ُال لقضااي مثل اختيار مركب جترييب ،واحلاجة اإىل تقدمي سبب ألي تعديل مقرتح وإاماكنية
التنبؤ ابلنتيجة ،وميكن العثور علهيا يف دليل اإجراءات حفص الرباءات مكثال.

رشكة  .Eisaiضد رشكة Dr. Reddy’s Labs41
تتعلق القضية ابملركب ادلوايئ رابيربازول .ومركب رابيربازول هو مثبط ملضخة الربوتون لعالج قرحة املعدة
والاضطراابت املرتبطة هبا .و أأكدت ادلائرة الفيدرالية احلمك املوجز اذلي أأصدرته حممكة املقاطعة بعدم البداهة ،قائةل اإنه مل
يمت تقدمي أأي سبب لتعديل حاةل التقنية الصناعية السابقة بطريقة من شآأهنا أأن تدمر خاصية ممزية.
واعمتد املدعى عليه عىل يف جحة البداهة عىل التشابه يف البنية بني مركب رابيربازول ومركب لنسوبرازول .و ّمت التوصل
اإىل أأن املركبني يشرتاكن يف خاصية أأساس ية ،ووصفت ادلائرة الفيدرالية مركب لنسوبرازول بآأنه "مركب جترييب" .واكن
مركب لنسوبرازول يف حاةل التقنية الصناعية السابقة مفيدً ا يف احلالت الطبية نفسها اليت ي ُس تخدم فهيا مركب
رابيربازول ،واكن خيتلف عنه فقط ألنه حيتوي عىل بديل ثاليث فليوروإايثوكيس يف املوضع  4من حلقة البرييدين ،يف حني
أأن رابيربازول حيتوي عىل بديل ميثوكس يربوبوكيس .واكن أأوفالنسوبرازول ،وهو بديل ثاليث الفليورو ،مزية مفيدة ألنه
يتيح للمركب الاحنالل يف ادلهون ومل تمت معاجلة مسآأةل قدرة الشخص ذي املهارة العادية عىل اإجراء التعديل لإدخال
بديل امليثوكس يربوبوكيس ،وإاماكنية التنبؤ ابلنتيجة.
وعىل الرمغ من التشابه الكبري بني البنيتني ،مل جتد ادلائرة الفيدرالية أأي سبب لتعديل املركب التجرييب .ووفقًا لدلائرة
الفيدرالية :ميكن اإثبات البداهة القامئة عىل التشابه يف البنية من خالل حتديد بعض ادلوافع اليت من شآأهنا أأن تؤدي
بشخص من أأهل املهنة ميتكل همارة عادية اإىل اختيار مركب معروف ( أأي املركب التجرييب) وتعديهل بطريقة معينة
للوصول اإىل املركب املطالب حباميته ]…[ .ومتش يا مع الطبيعة املرنة لس تقصاء البداهة ،ميكن أأن ينبثق ادلافع املطلوب
عن أأي عدد من املصادر ول يلزم ابلرضورة أأن يكون رصحيًا يف اجملال املعين .وبد ًل من ذكل "يكفي اإثبات أأن املركبات
Eisai, 533 F.3d at 1357, 87 USPQ2d at 1455 39
 40دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،2143أأول ،ابء.
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املطالب حباميهتا واملركبات يف حاةل التقنية الصناعية السابقة متتكل" عالقة وثيقة مبا فيه الكفاية [ ]...مما يدفع ابلتنبؤ ،يف
ضوء حاةل التقنية الصناعية السابقة ،أأن للمركب اجلديد خصائص مماثةل للمركب القدمي".
وورد يف حاةل التقنية الصناعية السابقة أأنه من املعروف أأن اإدخال مادة بديةل معاجلة ابلفلور يتسبب يف زايدة قابلية
الاحنالل يف ادلهون ،وذلكل فاإن خشص ًا ماهر ًا اكن ليتوقع أأن استبدال بديل ثاليث فلوروإايثوكساي ببديل
ميثوكس يربوبوكيس من شآأنه أأن يقلل من قابلية املركب لالحنالل يف ادلهون .وهكذا ،أأفضت حاةل التقنية الصناعية
السابقة التقنية السابقة اإىل التوقع بآأن مركب الرابربازول أأقل فائدة من الالنسوبرازول كدواء لعالج قرحة املعدة
والاضطراابت املرتبطة هبا ألن التعديل املقرتح اكن س يدمر خاصية مفيدة ملركب حاةل التقنية الصناعية السابقة .ومل يكن
املركب بدهييا ،ألنه عند النظر يف مجيع وقائع احلاةل ،مل يكن دلى الشخص ذي املهارة العادية من أأهل املهنة يف وقت
الاخرتاع سبب لتعديل الالنسوبرازول ليشلك الرابربازول.
 .67وبوجه عام ،ميكن أأن تتحقق البداهة من الوهةل ا ألوىل عندما يكون للمركبات الكمييائية أأوجه تشابه بنيوية وثيقة للغاية
مع منافع مماثةل" 42.اإن رفض البداهة القامئ عىل التشابه يف الرتكيب الكمييايئ والوظيفة يس تلزم اس تعداد خشص ماهر من أأهل
املهنة لصنع مركب مطالب حباميته ،مع توقع أأن املركبات املشاهبة يف البنية س تكون لها خصائص متشاهبة" .43واملركبات املامتثةل
(مركبات ختتلف بشلك منتظم من خالل الإضافة املتتالية لنفس اجملموعة الكمييائية ،مثل مجموعات  )CH2تتشابه معو ًما يف
بنيهتا عىل حنو كبري مبا فيه الكفاية حبيث يكون هناك توقع مفرتض أأن مثل هذه املركبات لها خصائص مماثةل .وابملقابل ،ل
نظرا ألن الاخرتاع املطالب حباميته وحاةل التقنية
ينبغي أأن تكون متساوية تلقائي ًا فامي يتعلق مبسآأةل البداهة من الوهةل ا ألوىلً ،
الصناعية السابقة جيب أأن يُنظر اإىل لك مهنام "يف اجململ" ،مع لك الوقائع ذات الصةل غري التشابه يف البنية 44.فعىل سبيل
املثال ،قد ل يُتوقع أأن يكون للنظائر اليت مت استبعادها عن النظائر اجملاورة لها خصائص مماثةل .ففي قضية  ،Mills45مل يكن
الكشف يف حاةل التقنية الصناعية السابقة عن كربيتات ا أللكيل من  C8اإىل  C12اكفي ًا لإثبات أأن كربيتات ا أللكيل C1
املطالب حباميهتا بدهيية من الوهةل ا ألوىل.

املكتب ا ألورويب للرباءات
 .68إان رفض النشاط الابتاكري للمركبات الكمييائية اجلديدة بسبب تشاهبها يف البنية مع املركبات الكمييائية املعروفة اكن
مبثابة ادعاء بآأن الشخص املاهر اكن يتوقع بشلك معقول املنفعة نفسها أأو منفعة مماثةل للك من املركبات املعروفة واجلديدة
كوس يةل حلل املشلكة التقنية الاكمنة يف الطلب املعين .ومثل هذا التوقع س يكون هل ما يربره ،اإذا اكن الشخص املاهر يعرف،
سواء اكن ذكل من خالل معرفة عامة مشرتكة أأو من بعض الكشف احملدد ،أأن الاختالفات احلالية يف البنية للمركبات
الكمييائية املعنية اكنت صغرية للغاية حبيث لن يكون لها أأي تآأثري جوهري عىل تكل اخلصائص ،واليت اكنت هممة حلل
املشلكة التقنية املذكورة وميكن جتاهلها ( ،T852/91انظر أأيضً ا 46.)T358/04
 42دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،2144أأولً.
 43يف )Payne, 606 F.2d 303,313, 203 USPQ 245, 254 (CCPA 1979
 44دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،09 ،2144اثنيا.
 45يف )Mills, 281 F.2d 218, 126 USPQ 513 (CCPA 1960
 46السوابق القضائية جملالس الاس تئناف التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات (الطبعة الثامنة) ،2016 ،اجلزء أأول.دال 2.8.9 ،التشابه يف البنية.
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جزءا من املعرفة العامة الشائعة
 .69ويف القضية  ،T643/96ر أأى اجمللس أأن مفهوم الامتثل العضوي يف البنية اكن ً
ل ألشخاص املاهرين يف اجملال ،ولكن جيب تطبيقه حبذر عند اختاذ قرار بشآأن النشاط الابتاكري .ويف جمال تصممي ا ألدوية،
من املتوقع مبدئي ًا أأن يقوض أأي تعديل يف بنية مركب نشط دوائ ًيا ،يف حاةل عدم وجود عالقة اثبتة بني اخلصائص الهيلكية
والنشاط ،النشاط ادلوايئ للبنية ا ألولية (انظر  .)T548/91 ،T643/96وينطبق هذا أأيضً ا عىل حاةل الامتثل العضوي
املزعوم يف البنية ،اليت اكن أأحد اخليارات فامي خيص العالقة بني البنية والنشاط ،طاملا أأهنا مل تكن حاةل اثبتة من الامتثل
العضوي .ويف القضية  ،T643/96قيل اإنه ،عند اختاذ قرار بشآأن النشاط الابتاكري فامي يتعلق ابملركبات الفعاةل دوائيا ،مل
يكن ا ألمر ا ألسايس هو ما اإذا اكن قد مت استبدال بنية أأساس ية معينة من مركب كمييايئ مبركب معروف أخر هل بنية عضوية
مماثةل ،ولكن ما اإذا اكنت املعلومات متاحة عن تآأثري هذا الاستبدال عىل حاةل النشاط ادلوايئ للمركب املعين ( أأو مجموعة
املركبات) (انظر أأيضً ا  T467/94و .)T156/95
 .70ويف القضية  ،T989/93ذكر اجمللس أأنه يف غياب املعرفة العامة املشرتكة املناس بة ،ل ميكن التوصل اإىل اس تنتاجات
عىل أأساس اخلصائص املعروفة جملموعة واحدة من املركبات الكمييائية (هنا ،مش تقات البزنين) فامي يتعلق خبصائص مجموعة
خمتلفة من املركبات الكمييائية (هنا ،مش تقات النفتالني).
 .71وفامي يتعلق بتحسني اخلصائص 47،ذكر اجمللس أأنه اإذا اكن من امللزم أأن يمتتع املنتج خباصية معينة (يف هذه احلاةل،
تآأثري كبري لإابدة الفطرايت) يف ظل ظروف خمتلفة ،فاإن تفوق الاخرتاع يعمتد عىل ما اإذا خضعت تكل اخلاصية للتحسني أأم
ل يف ظل مجيع الظروف اليت ميكن مواهجهتا يف املامرسة العملية وخاص ًة يف ظل الظروف اخملتلفة اليت تطورت من أأجل
اختباره (يف هذه احلاةل ،التعرض للامء والرايح) )) .(T 57/84 (OJ 1987, 53وابلإضافة اإىل ذكل ،ورد يف القضية
) T254/86 (OJ1989, 115أأن الاخرتاع اذلي يعمتد عىل حتسن كبري ومدهش يف خاصية معينة ل حيتاج أأيضً ا اإىل إاظهار
مزااي مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة فامي يتعلق ابخلصائص ا ألخرى ذات الصةل ابس تخدامه ،رشيطة أأن يمت احلفاظ علهيا
يف مس توى معقول حبيث ل يمت تعويض التحسني ابملساوئ عىل حنو اتم يف جوانب أأخرى بدرجة غري مقبوةل أأو بطريقة
تتعارض مع الكشف عن الاخرتاع بشلك أأسايس (انظر أأيضً ا .)T155/85, OJ1988,87
عدداي يف معلية
 .72ويف القضية ) ،T 38/84 (OJ 1984, 368أأشار جملس الاس تئناف اإىل أأن حتقيق حتسن صغري ً
تس تخدم جتاراي عىل نطاق واسع (العائد احملسن بنس بة  )٪ 0.5ميثل مشلكة تقنية جديرة ابلهامتم جيب عدم جتاهلها يف تقيمي
النشاط الابتاكري حللها كام هو مطلوب (انظر أأيضً ا  T 466/88و .)T 332/90ويف القضية
) T 155/85 (OJ 1988, 87أأضاف اجمللس أأنه حىت التحسينات الطفيفة يف العائد أأو اخلصائص الصناعية ا ألخرى ميكن
أأن تعين حتس نا كبريا يف الإنتاج عىل نطاق واسع ،ولكن جيب أأن يكون التحسن معتربا فيتجاوز ابلتايل هوامش اخلطآأ
والتقلبات الطبيعية يف اجملال نتيجة مؤرشات أأخرى.

" "1املتصاوغات ،مبا يف ذكل املتصاوغات املرأتية
 .73املثال املوصوف يف الفقرتني  62و 63أأعاله ،يتعلق ابخرتاع متصاوغات هيلكية حيث مت رفض النشاط الابتاكري
عىل أأساس جحة "بداهة أأن التجربة" .وتقدم الولايت القضائية ا ألخرى أأيضً ا أأمثةل عىل حتليل النشاط الابتاكري حيث
 47السوابق القضائية جملالس الاس تئناف التابعة للمكتب ا ألورويب للرباءات (الطبعة الثامنة) ،2016 ،اجلزء أأول .دال 13.9 ،احلاجة اإىل حتسني اخلصائص.
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تتعلق الاخرتاعات املطالب حباميهتا ابملتصاوغات ،مبا يف ذكل العنارص املتصاوغات املرأتية .واملتصاوغات يه جزيئات ذات
صيغ كمييائية متطابقة ،ولكن لها هيآلك ممزية ،أأي تسلسل خمتلف للروابط أأو الرتتيبات اخلاصة اخملتلفة .ول تشرتك
املتصاوغات ابلرضورة يف اخلصائص نفسها .فهناك شالكن رئيس يان للمتصاوغات هام املتصاوغات الهيلكية ( أأو املتصاوغات
التآأسيس ية) واملتصاوغات الفراغية ( أأو املتصاوغات الفضائية) .واملتصاوغات الهيلكية يه نوع من املتصاوغات اليت حتتوي فهيا
اجلزيئات اليت لها الصيغة اجلزيئية نفسها عىل أأمناط ارتباط خمتلفة وتنظمي ذري خمتلف .وتمتتع املتصاوغات الفراغية ابلبنية
الرابطة نفسها ،لكن الوضع الهنديس لذلرات واجملموعات الوظيفية يف الفضاء خيتلف .واملتصاوغات املرأتية يه واحدة من
املتصاوغات الفراغية اليت يه صور معكوسة لبعضها البعض ،مثل اليدين اليرسى والميىن اللتني هلام صورة معكوسة عىل
حمور واحد .وبشلك عام ،تمتتع املتصاوغات املرأتية خبصائص كمييائية وفزيايئية مامتثةل ابس تثناء قدرهتا عىل تدوير الضوء
املس تقطب اس تقطااب اس توائيا ( )−/+بمكيات متساوية ولكن يف اجتاهني متعاكسني .وينتج التوليف الكمييايئ للمواد
املتصاوغة مرأتيا ً
خليطا خام ًال ضوئيا (راس اميت) ،حيتوي عىل أأجزاء متساوية من املتصاوغات املرأتية ( )+و( .)-وغالبا ما
نظرا ألن العديد من اجلزيئات
يكون ألعضاء املتصاوغات املرأتية تفاعالت كمييائية خمتلفة مع مواد متصاوغات مرأتية أأخرى .و ً
البيولوجية عبارة عن متصاوغات مرأتية ،يف ا ألدوية ،فليس من النادر أأن يكون دلى أأحد املتصاوغات املرأتية خاصية دوائية
مرغوبة ،يف حني أأن املتصاوغات املرأتية ا ألخرى تكون أأقل ً
نشاطا أأو غري نشطة أأو لها تآأثريات ضارة يف بعض ا ألحيان.
 .74ويتلخص تقيمي النشاط الابتاكري فامي يتعلق ابلخرتاعات بشآأن شلك حمدد من املتصاوغات املرأتية (املتصاوغات
املرأتية النقية) يف مسآأةل ما اإذا اكن من البدهييي ابلنس بة لشخص ماهر من أأهل املهنة أأن خيرتع تكل املتصاوغات املرأتية
النقية ،استنادًا اإىل حاةل التقنية الصناعية السابقة ،مبا يف ذكل املعرفة العامة املشرتكة .وتقدم الفقرات أأدانه معلومات عن تقيمي
ا ألنشطة الابتاكرية لالخرتاعات املتعلقة ابملتصاوغات يف ولايت قضائية خمتلفة.

ا ألرجنتني
 .75عندما يمت الكشف عن البنية اجلزيئية ملركب راس ميي يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،تُفقد أأيضً ا اجلدة يف مركبات
املتصاوغات املرأتية اليت تشلك الراس اميت ،حيث اإن معرفة الصيغة اجلزيئية (سواء اكنت مكتوبة يف شلك ثاليث ا ألبعاد
أأم ل) يمت الكشف عهنا ابلرضورة يف مرجع حاةل التقنية الصناعية السابقة للشخص املاهر من أأهل املهنة .وابلتايل ،فاإن
وجود املتصاوغات املرأتية واملتصوغات غري الضوئية ليس قاب ًال للحامية مبوجب براءة ،حىت يف حاةل وصف اخلصائص اخملتلفة
يف الطلب .ومع ذكل ،ميكن احلصول عىل براءة اخرتاع لعمليات اإنتاج املتصاوغات املرأتية ،اإذا اكنت تس تويف رشط اجلدة،
وتنطوي عىل نشاط ابتاكري ،وورد وصفها بوضوح ،وإاذا اكنت النتيجة اليت تفيض اإلهيا تمتزي متا ًما عن طريق
البياانت الطيفية48.

أأسرتاليا
 .76عندما يُعرف املزجي الراس ميي ابس تخدام حمدد وتكون املشلكة يه اإجياد مركب هل تكل اخلاصية عىل مس توى معزز،
أأو يف اخلاصية نفسها بآاثر جانبية أأقل ،فاإن السؤال اذلي يطرح نفسه هو ما اإذا اكنت اإحدى املتصاوغات املعزوةل يه حل
بدهييي .وميكن افرتاض أأنه من املعروف بشلك عام أأن اإحدى املتصاوغات تكون يف الغالب أأكرث ً
نشاطا من غريها .وس تكون
 48املبادئ توجهيية لفحص الرباءات يف الطلبات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية الصيدلنية (متت املوافقة علهيا مبوجب القرار املشرتك  2012/118و2012/546
و.2012 ،)2012/107
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املتصاوغات الفردية ح ًال بدهييا ،لو اكن اإعدادها واختبار نشاطها أأمر ًا روتينيًا .وإاذا مت حتضري املتصاوغات بواسطة تقنيات
الفصل الروتينية ،فاإن املتصاوغات الفردية س تكون ح ًال بدهيي ًا .وهذا حصيح حىت لو مل تكن مسآأةل أأي من املتصاوغات
لول49.
س تكون أأكرث نشاط ًا بدهيية يف املقام ا أ
 .77وعىل النقيض من ذكل ،ر أأت احملمكة أأن املتصاوغات املرأتية مبتكرة حيث مل يكن من البدهييي أأن السعي اإىل حل
الراس اميت اكن احلل صعبا ومل يتحقق اإل بعد س نوات عديدة من اجلهد50.
ً

الربازيل
 .78فامي يتعلق ابملتصاوغات الفراغية ،تنص املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء 51عىل أأنه عندما
يكون الغرض من مركب يف حاةل التقنية الصناعية السابقة معروف ًا ،هناك توقع بآأن تكون للمتصاوغات الفراغية النقية لهذا
املركب الغرض نفسه .وابلتايل ،فاإن الشخص املاهر من أأهل املهنة س يحاول احلصول عىل هذه املتصاوغات الفراغية من
أأجل حتديد الشلك ا ألنسب لالس تخدام الصناعي ،مثل أأكرث أأشاكل املتصاوغات الفراغية ً
نشاطا .وجيب تطبيق املنطق
نفسه عىل حتليل النشاط الابتاكري للرتاكيب (فامي يتعلق ابلرتاكيب ،انظر اجلزء زاي (امجلع والتآزر) من هذه الوثيقة).

الفلبني
 .79تقدم املبادئ التوجهيية ملكتب امللكية الفكرية يف الفلبني 52مثا ًل عىل املتصاوغات املرأتية النقية ،عىل النحو التايل:
الاخرتاع :متصاوغات مرأتية نقية ( )+من مركب  Fو أأمالح اإضافية محضية غري سامة مهنا ،وهو مثبط انتقايئ
لسرتداد السريوتونني يس تخدم يف عالج الاكتئاب.
حاةل التقنية الصناعية السابقة :خليط راس ميي من املركب  Fو أأوصاف للتقنيات املتاحة لفصل املتصاوغات املرأتية عن
الراس اميت .وصعوبة الفصل بني املتصاوغات املرأتية وعدم القدرة عىل التنبؤ خبصائصها غري معروفة.
التعليق :ل ميكن اعتبار املتصاوغات املرأتية ( )+النقية متاما يف املركب  Fمكجرد اكتشاف عندما ل يمت الكشف عن
الصعوبة املعروفة لفصل املتصاوغات املرأتية وعدم اإماكنية التنبؤ خبصائصها يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وقد
تعترب أأهنا مبتكرة عندما يكون تعزيز الفعالية غري متوقع .ويف هذه احلاةل ،وإاذ اإن اخلصائص العالجية للمركب  Fتمكن
يف املتصاوغات املرأتية ( )+اخلاصة به ،مما يؤدي اإىل تضاعف فعالية املركب الراس ميي ،ول ميكن توقع تعزيز الفعالية
خريا ،مل تكن حاةل التقنية الصناعية السابقة قد أأعطت الشخص املاهر توق ًعا ً
معقول
من قبل خشص ماهر يف اجملال .و أأ ً

 49انظر عىل سبيل املثال Apotex Pty Ltd v Sanofi-Aventis [2009] FCAFC 134؛ طلب رشكة [1995] Rhone-Poulenc Rorer S.A
APO 50
Alphapharm Pty Ltd v H Lundbeck A/S [2008] FCA 559 50
 51املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء ،4.3 ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،الربازيل،
.2017
 52املبادئ التوجهيية املنقحة بشآأن حفص الطلبات الصيدلنية املتعلقة ابملواد املعروفة ،القسم ( 9يناير  ،)2018مثال  ،12مكتب الفلبني للملكية الفكرية.
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للنجاح يف فصل العنارص التمكيلية للمركب  ،Fحيث أأن الصعوبة اليت ينطوي علهيا الفصل لن حتفز الشخص املاهر
عىل تطوير مركبات جديدة أأو حتويل انتباهه اإىل حبوث أخر.

مجهورية كوراي
 .80تنص املبادئ التوجهيية للفحص اخلاصة ابملكتب الكوري للملكية الفكرية 53عىل أأنه اإذا مل يمت الكشف عن
املتصاوغات املرأتية يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ابلتفصيل ،يمت حتديد نشاطها الابتاكري من خالل النظر فامي اإذا اكن لها
تآأثري غري عادي من خالل خصائصها الكمييائية والفزيايئية مقارنة ابلكشف عن اخلليط الراس ميي (الراس اميت) يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة.
 .81وإاذا مل يمت الكشف عن اس تخدام املتصاوغات املرأتية يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ابلتفصيل ،ف ُيعرتف بنشاطها
املبتكرة من خالل اعتبارها ذات تآأثري غري عادي من خالل خواصها الكمييائية والفزيايئية مقارنة ابس تخدام الراس اميت اليت مت
الكشف عهنا.
قضية من احملمكة العليا حيث يمت الاعرتاف ابلنشاط

الابتاكري54

من املعروف أأنه يف جمال الكميياء ،اإذا مت الكشف عن راس اميت ،مثة عدد اثبت من املتصاوغات املرأتية وفق ًا لعدد
الكربون غري املامتثل (مركز ال َّالت ُ
َناظر) .وذلكل ،فاإن اس تخدام اخرتاع املتصاوغات مرأتية حمددة ل ميكن حاميته مبوجب
براءة إا ّل اإذا "1" :اكنت مراجع حاةل التقنية الصناعية السابقة ،وما اإىل ذكل ،تفيد بآأن اس تخدام الراس اميت ل يكشف
عن اس تخدام املتصاوغات املرأتية ابلتفصيل؛ " "2واكن للمتصاوغات املرأتية تآأثري خمتلف عن اس تخدام الراس اميت من
حيث النوعية أأو المكية ،عىل أأساس اخلصائص الفزيايئية والكمييائية احملددة .وعند حتديد ما اإذا اكن التآأثري اخملتلف
بشلك ٍ
مطلواب أأن يكون مجليع
اكف موجودًا ،اإذا اكن للمتصاوغات املرأتية تآأثريات متعددة فامي يتعلق ابس تخداهما ،فليس ً
تآأثريات املتصاوغات املرأتية اختالفات عن تآأثريات الراس اميت اليت مت الكشف عنه .اإذ يكفي أأن يكون لبعض تآأثريات
املتصاوغات املرأتية اختالفات عن تكل اخلاصة ابلراس اميت اليت مت الكشف عهنا .ول ميكن اإناكر الاختالف يف التآأثري
حىت لو اس تطاع خشص ماهر من أأهل املهنة اكتشاف تآأثريها من خالل تكرار اختبار بس يط .وعىل الرمغ من أأنه اكن
معروفًا جيدً ا أأن املتصاوغات مرأتية حمددة تآأثري طيب أأفضل من تآأثري الراس اميت الراس ميية أأو املتصاوغات املرأتية ()R
ا ألخرى ،ف إانه ل ميكن توقع أأن املتصاوغات املرأتية ( )Sيف املطالبة  6من الاخرتاع املطالب حباميته لها تآأثري طيب أأفضل
من تآأثري الراس اميت الراس ميية أأو املتصاوغات املرأتية ( )Rا ألخرى اليت وردت يف املنشورات .ومن مثة ،قد ل يكون من
السهل عىل أأي خشص ماهر يف هذا اجملال أأن يتعرف عىل الاس تخدام الطيب للمطالبة  6من الاخرتاع املطالب حباميته،
بناء عىل املعرفة التقنية العامة يف وقت اإيداع الطلب ومن الاس تخدام الطيب الراس اميت املذكورة أأعاله ،حيث مل يمت
ً
فصل املتصاوغات املرأتية.

 53املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء التاسع ،الفصل  ،3.2 ،5املكتب الكوري امللكية الفكرية.
 54انظر احلمك  2002HU1935الصادر عن احملمكة العليا 23 ،أأكتوبر .2003
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اململكة املتحدة
 .82تنص املبادئ التوجهيية للفحص املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية 55الصادرة عن مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية
عىل أأنه يف معظم احلالت ،يتضح وجود متصاوغة مرأتية واحدة من خالل الكشف املس بق عن الراس اميت .ومثة اس تثناء أأل
وهو وجود حتزي تقين حبيث ل ميكن حتضري املتصاوغة املرأتية بشلك مبارش بواسطة تقنيات املزي/الفصل القياس ية ،عىل
الرمغ من أأن الرغبة يف املزي/الفصل معروفة ،كام تقرر يف قضية رشكة ( Genericsاململكة املتحدة) ضد رشكة
 H Lundbeck A/Sومت التآأكيد عىل هذه املامرسة يف قضية رشكة ( Genericsاململكة املتحدة) ضد رشكة
 ،Novartis AGحيث مت اعتبار أأن الفريق املاهر سوف يعترب القرار كخطوة روتينية .ويف هذه احلاةل ،ذكرت رشكة
 Kitchen LJأأن الفريق املاهر س يعترب أأن حل الراس اميت قد حيقق فوائد معلية وس يعترب القرار خطوة روتينية56.
 .83والقرار املذكور أأعاله ،قضية رشكة ( Genericsاململكة املتحدة) ضد رشكة  ،Novartis AGهو أأيض ًا مثال
صيدلين عىل قرار بشآأن بداهة التجربة 57.ويتعلق هذا القرار ابملتصاوغة املرأتية ()-
-Nاإيثيل-1(]-3-ثنايئ ميثيل أأمني)اإيثيل[-N-ميثيل فنيل-اكرابمات لعالج مرض الزهامير .وس بق أأن مت الكشف عن
راس اميت ( )RA7يف منشورين سابقني كواحد من عدد من املركبات املقرتحة لعالج مرض الزهامير .واكنت القضااي قيد النظر
للبت فهيا اكلتايل :هل س يكون من البدهييي اختيار  RA7للميض قدما يف تطويره من بني املركبات املدرجة يف حاةل التقنية
خريا ،هل س يكون من البدهييي اس تخدام املتصاوغات
الصناعية السابقة؛ وهل س يكون من البدهييي بعد ذكل حلها؛ و أأ ً
املرأتية ( )-أكدوية يف عالج مرض الزهامير .واس تنتج فلويد ج ما ييل :مل يكن هناك يشء مبتكر يف تقرير حل RA7
واختباره ملعرفة ما اإذا اكنت هناك مزااي أأو مساوئ مرتبطة إابحدى املتصاوغات املرأتية اخلاصة به ،واكنت الرتكيبة الصيدلنية
لعالج مرض الزهامير املش متل عىل املتصاوغات املرأتية ( )-بدهيية من الناحية النظرية ،ومن مث اعترب أأن الرباءة غري صاحلة.
ومت اس تئناف القرار يف احملمكة الابتدائية .وقيل اإنه عند اس تخدام اختبار "بداهة التجربة" ،اكن هناك فشل يف النظر فامي
اإذا اكن الفريق املاهر اكن دليه توقع معقول بآأن املتصاوغات املرأتية ( )-س تعاجل مرض الزهامير بنجاح .وقيل اإن اختبار
"بداهة التجربة" مل يكن قاب ًال للتطبيق ،ألنه ينطبق فقط عىل احلالت اليت يكون من البدهييي فهيا اإىل حد ما أأن ما جيري
اختباره ينبغي أأن ينجح .ومع ذكل ،نظرت حممكة الاس تئناف يف أأن الهنج اذلي اتبعه فلويد ج اكن متسقًا مع املبادئ
املنصوص علهيا يف قضية  MedImmuneضد  ،Novartisورفضت الاس تئناف.

الولايت املتحدة الامريكية
 .84بشلك عام ،تكون املركبات اليت متثل متصاوغات موضعية معو ًما ذات تشابه هيلكي قريب مبا فيه الكفاية حبيث
يكون هناك توقع مفرتض أأن هذه املركبات متتكل خصائص مماثةل .ومع ذكل ،فاإن املتصاوغات اليت لها الصيغة التجريبية نفسها
ولكهنا ختتلف يف البنية ،ل تعترب ابلرضورة متساوية من قبل الكمييائيني املهرة يف اجملال ،وابلتايل فهيي ليست ابلرضورة

 55املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقرة  ،55مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
 Kitchen LJ 56يف قضية Novartis AG v Generics (UK) Limited (t/a Mylan) [2012] EWCA Civ 1623
 57املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقراتن  63و ،64مكتب اململكة املتحدة للملكية
الفكرية .انظر اجلزء دال من هذه الوثيقة ،بداهة التجربة – توقعات النجاح
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موحية لبعضها البعض 58.ويف قضية  ،Mowryالطرف الوحيد يف ادلعوى ،59ر أأت احملمكة أأن الس يلكوإاكس يلسرتين املطالب
حباميته مل يكن بدهييا من الوهةل ا ألوىل مقارنة اب إليزو إاكس يلسرتين يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وعىل غرار حاةل الامتثل،
فاإن حتديد بداهة املتصاوغات اليت تنطوي عىل تشابه هيلكي وثيق مع مرجع حاةل التقنية الصناعية السابقة جيب أأن يؤخذ يف
الاعتبار مع مجيع العوامل ا ألخرى ذات الصةل.
 .85و أأحد ا ألسس املنطقية املثالية اليت قد تدمع اس تنتاج البداهة هو "بداهة التجربة" (انظر اجلزء دال من هذه الوثيقة).
ويقدم دليل اإجراءات حفص الرباءات مثا ًل عىل تطبيق اختبار "بداهة التجربة" عىل متصاوغة مممينة من الراس اميت 60.ويف
قضية ) ،Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc., 550 F.3d 1075,89 USPQ2d 1370 (Fed. Cir. 2008اكن
املركب املطالب حباميته هو لكوبيدوجرل ،ويه متصاوغة ميينية التدوير من ميثيل أألفا-4،5،6،7(5-رابعي هيدرو
()c-3،2ثيانوبرييديل(-2لكوروفينيل)-أأس تات .ولكوبيدوجرل هو مركب مضاد للتخرث يس تخدم لعالج أأو منع النوبة القلبية أأو
السكتة ادلماغية .واكنت الراس اميت أأو مزجي من املتصاوغات الميينية التدوير واليسارية التدوير ( -Dو )-Lمن املركب
معروفة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .ومل يمت فصل المنوذجني من قبل ،وعىل الرمغ من أأن املزجي اكن معروفًا خبصائص
مضادة للتخرث ،فاإن مدى مسامهة لك من املتصاوغات الفردية يف اخلواص املرصودة للراس اميت مل تكن معروفة ومل يكن من
املمكن التنبؤ هبا.
 .86ويف احملامكة ،شهد خرباء الك الطرفني أأن ا ألشخاص ذوي املهارات العادية يف اجملال ل ميكن هلم التنبؤ ابلقدر اذلي
س تظهر به املتصاوغات مس توايت خمتلفة من النشاط العاليج والسمية .كام اتفق خرباء الك الطرفني عىل أأن املتصاوغات
ذات النشاط العاليج الأكرب من املرحج أأن يكون لها مسية أأكرب .واتفقوا أأيضً ا عىل أأنه اكن من الصعب فصل املتصاوغات يف
وقت الاخرتاع .ومع ذكل ،عندما اضطلع صاحب الرباءة يف هناية املطاف مبهمة فصل املتصاوغات ،وجد أأن دلهيا "خاصية
اندرة" من" انتقاء فراغي مطلق" ،حيث وفرت متصاوغة  -Dلك النشاط العاليج املناسب ولكن دون مسية كبرية ،بيامن مل
بناء عىل هذا السجل ،خلصت حممكة
تفض متصاوغة  -Lاإىل أأي نشاط عاليج ولكن السمية فهيا اكدت تكون معدومة .و ً
املقاطعة اإىل أأن املدعى عليه مل يتحمل عبء اإثبات أأن الرباءة الاخرتاع غري صاحلة بسبب البداهة من خالل تقدمي أأدةل
واحضة ومقنعة .و أأكدت ادلائرة الفيدرالية اس تنتاج حممكة املقاطعة.
 .87وفامي يتعلق ابملربر املثايل اذلي قد يدمع اس تنتاج البداهة" ،استبدال بس يط لعنرص معروف بآخر للحصول عىل نتاجئ
ميكن التنبؤ هبا" (انظر املناقشات حول التشابه يف البنية بني املركب املطالب حباميته وحاةل التقنية الصناعية السابقة يف اجلزء
هاء من هذه الوثيقة) ،يشري دليل اإجراءات حفص الرباءات اإىل قضية  Aventis Pharma Deutschlandضد
 ،Lupin Ltdاليت تتعلق بتنقية متصاوغة فراغية واحدة ،مكثال لتطبيق ا ألساس املنطقي املذكور.

 .88ويف قضية  Aventis Pharma Deutschlandضد ،499 F.3d 1293 ،Lupin Ltd
 ،(Fed. Cir. 2007) 84 USPQ2d 1197مت توجيه املطالبات اإىل املتصاوغة الفراغية  )S(5دلواء عالج ضغط ادلم

رامبرييل يف شلك نقي من الناحية الكمييائية الفراغية ،وإاىل الرتاكيب وا ألساليب اليت تتطلب راميربيل  .)S(5ويف املتصاوغة
 58دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،09.2144اثنيا.
Ex parte Mowry, 91 USPQ 219 (Bd. App. 1950) 59
 60انظر دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،2143أأو ًل ،هاء ،املثال .7
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الفراغية  ،)S(5تقع مجيع املراكز الفراغية يف جزيء راميربيل يف بنية  Sبد ًل من بنية  .Rويرد مزجي من خمتلف املتصاوغات،
مبا يف ذكل  )S(5راميربيل ،يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .واكن السؤال املطروح أأمام احملمكة هو ما اإذا اكنت املتصاوغة
الفردية املنقاة س تكون بدهيية مقارنة ابملزجي املعروف من املتصاوغات الفراغية.
 .89و أأظهر السجل أأن وجود العديد من ا ألدوية ذات املراكز الفراغية  Sاملامثةل ملركب الراميربيل اكن معروفا بآأنه يرتبط
ابلفعالية العالجية املعززة .فعىل سبيل املثال ،ويف حني أأن مجيع املراكز الفراغية اكنت يف شلك  Sيف دواء اإانلبريل
( ،)SSS enalaprilمقارنة مع مركزين فراغيني فقط يف شلك  ،(SSR enalapril) Sاكنت الفعالية العالجية  700مرة
أأكرب .واكن هناك أأيضا دليل ل إالشارة اإىل أأنه ميكن اس تخدام الطرق التقليدية لفصل خمتلف املتصاوغات الفراغية
يف الراميربيل.
 .90اعتربت حممكة املقاطعة أأنه ل يوجد دافع واحض يف حاةل التقنية الصناعية السابقة لعزل الراميربيل  .)S(5ومع ذكل ،مل
توافق ادلائرة الفيدرالية ،ووجدت أأن املطالبات اكنت بدهيية .وحذرت ادلائرة الفيدرالية من أأن املطالبة بدافع واحض يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة لعزل الراميربيل  )S(5يتعارض مع قرار احملمكة العليا يف قضية  .KSRواعمتدت احملمكة أأيضً ا عىل
املبد أأ الثابت اذلي مفاده أأنه يف القضااي الكمييائية ،ميكن أأن يوفر التشابه الهيلكي السبب الرضوري لتعديل تعالمي حاةل التقنية
الصناعية السابقة .وتناولت ادلائرة الفيدرالية نوع التعالمي اليت س يكون اكفية يف حاةل عدم وجود دافع سابق مبين عىل حاةل
التقنية الصناعية السابقة بشلك رصحي ،موحضة أأن توقع خصائص مماثةل يف ضوء حاةل التقنية الصناعية السابقة ميكن أأن
يكون اكفي ًا ،حىت بدون تعالمي رصحية تفيد بآأن املركب س يكون هل منفعة معينة.
 .91ويف قضية أأخرى 61مشار اإلهيا يف دليل اإجراءات حفص الرباءات ،اعتربت احملمكة أأن الاخرتاع املطالب حباميته غري
بدهييي ،ألنه ابلرمغ من وجود تشابه يف بنية املتصاوغات ،ل يوجد سبب يدعو الشخص املمترس من أأهل املهنة اإىل اختياره
عىل أأنه مركب جترييب وتعديهل.
 .92واكن املركب املعين يف القضية .هو الرزيدرونيت .وهو مثال عن ثنائيات الفوسفوانت ،ويه فئة من املركبات املعروفة
بتثبيط ارتشاف العظم .وعندما رفع صاحب الرباءة دعوى عاى املدعى عليه بهتمة انهتاك الرباءة ،دافع هذا ا ألخري عن نفسه
إابثبات البطالن بسبب البداهة .مقارنة ابإحدى الرباءات السابقة لصاحب الرباءة .اإذ مل يرد يف الرباءة املتعلقة حباةل التقنية
الصناعية السابق مركب الرزيدرونيت ،ولكن بد ًل ورد س تة وثالثون مركب ًا أخر مماث ًال ،مبا يف ذكل  2-pyr EHDPأأو
محض الإيتيدرونيك ،واذلي أأثبت جناعته يف حالت هشاشة العظام .وجادل املدعى عليه مسآأةل البداهة ابلستناد اإىل
التشابه يف البنية مع مركب  ،2-pyr EHDPوهو متصاوغة موضعية للرزيدرونيت.
 .93ومل جتد حممكة املقاطعة أأي سبب لختيار مركب  2-pyr EHDPملدة عامني مكركب جترييب يف ضوء الطبيعة غري
املتوقعة للمجال ،ول يوجد سبب لتعديهل للحصول عىل الرزيدرونيت .وابلإضافة اإىل ذكل ،اكنت هناك نتاجئ غري متوقعة فامي
يتعلق ابلقوة والسمية .وذلكل ،وجدت احملمكة أأن املدعى عليه مل يرفع دعوى تتعلق ابلبداهة من الوهةل ا ألوىل ،وحىت اإذا قام
بذكل ،فقد مت دحضها بدليل عىل نتاجئ غري متوقعة .أأوكدت ادلائرة الفيدرالية قرار حممكة املقاطعة .و أأوحضت ادلائرة الفيدرالية
أأنه إاذا اكن من املفرتض أأن يكون مركب  2-pyr EHDPمرك ًبا جتريبي ًا مناس ًبا ،فيجب أأن يكون هناك سبب لتعديهل لصنع
Procter & Gamble Co. v. Teva Pharm. USA,Inc., 566 F.3d 989, 90 USPQ2d 1947 (Fed. Cir. 2009) 61
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الرزيدرونيت وليكون توقع حتقيق النجاح ً
معقول .ويف احلاةل املذكورة ،مل يكن هناك دليل عىل أأن التعديالت الالزمة اكنت
روتينية ،وذلكل مل يكن هناك توقع معقول للنجاح.

" "2الاسرتات وا ألمالح وأاكس يد النيرتوجني والإيرثات
 .94عندما تكون املركبات الكمييائية اجلديدة عىل سبيل املثال من ا ألمالح و أأكس يدات النيرتوجني والإسرتات والإيرثات،
ميكن العثور عىل مركبات أأخرى مشاهبة يف البنية لها القاعدة نفسها أأو تنمتي اإىل اجملموعة الوظيفية نفسها وما اإىل ذكل يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة .وتوفر بعض املبادئ التوجهيية والسوابق القضائية اإرشادات لتقيمي النشاط الابتاكري ،حيث تغطي
الاخرتاعات املطالب حباميهتا تكل ا ألنواع من املركبات.

ا ألرجنتني
 .95سيمت اعتبار ا ألمالح اجلديدة من املكوانت النشطة املعروفة ،واسرتات الكحول املعروفة ،وغريها من مش تقات املواد
املعروفة (مثل ا ألميدات واملواد املركبة) عىل أأهنا مركبات مماثةل معروفة ابلفعل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة وغري قابةل
للحامية مبوجب براءة62.

أأسرتاليا
قدرا حمدودًا من الاعتبارات القضائية فامي خيص
 .96أأشارت املعلومات املقدم من أأسرتاليا اإىل اللجنة اإىل أأن هناك ً
ا ألمالح يف أأسرتاليا .اإذ اع ُتربت ا ألمالح التقليدية ملركب (غري جديد أأو مبتكر) عىل أأهنا بدهيية
(.)Apotex Pty Ltd v Sanofi-Aventis [2009] FCAFC 134

الربازيل
 .97تنص املبادئ التوجهيية 63عىل أأن ا ألمالح و أأكس يدات النيرتوجني والإسرتات والإيرثات عادة ما يمت تطويرها لزتويد
مركب جديد خبصائص تتيح ظروفًا أأكرث مالءمة مناس بة لتطبيقه الصناعي ،مثل اذلوابن والاحنالل والاس تقرار واخلصائص
املذاقية املناس بة .وإاذا اكن هناك ملح معني أأو أأكس يد النيرتوجني أأو اإسرت أأو إايرث ميكن أأن يغري خصائص املركب ا ألسايس
بطريقة غري واحضة ألي خشص ماهر يف اجملال ،فسيمت اعتبار ذكل امللح أأو أأكس يد النيرتوجني أأو ا إلسرت أأو ا إليرث ينطوي
عىل نشاط ابتاكري .ولكن جمرد وصف ا أ
مللح/أكس يد النيرتوجني/ا إلسرت/ا إليرث يف مركب معروف ،واذلي خيلو من أأي
خاصية غري بدهيية أأو تآأثري تقين غري متوقع مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ،ل ميثل نشاط ًا ابتاكر ًاي.
 .98ويف العادة ،تنطوي معلية اإنتاج امللح أأو أأكس يد النيرتوجني أأو ا إليرث أأو الإسرت عىل مزجي من الإجراءات املعروفة
والتقليدية يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،حيث أأن مجيع ردود الفعل لإنتاج هذه الفئات من املركبات موصوفة يف
ا ألدبيات وابلتايل فهيي بدهيية لشخص ماهر من أأهل املهنة .ومع ذكل ،وإاذ اإن ا ألمالح أأو أأاكس يد النيرتوجني أأو الإيرثات
 62املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية (املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  2012/118و2012/546
و.2012 ،)2012/107
 63املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء ،4.2 ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،الربازيل،
.2017
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أأو ا إلسرتات تعترب قابةل للحامية مبجوب براءات الاخرتاع ،ل ميكن حتليل معليات اإنتاهجا كعمليات مماثةل ،وابلتايل فهيي ختضع
أأيضً ا ملتطلبات قابلية امحلاية مبوجب براءة اخرتاع (انظر أأيضً ا اجلزء ابء "( "3العملية املامثةل) من هذه الوثيقة).

الهند
 .99تنطوي املبادئ التوجهيية 64عىل مثال عن اخرتاع مطالب حباميته ،وهو جمرد حتويل مركب معروف اإىل مركب أأحادي
الإسرت هل تآأثري متوقع.
يتعلق الاخرتاع املطالب حباميته مبركب أأحادي الإسرت ملركب ديول معروف لعالج أأمراض الرسطان ،وذكل ابس تخدام
ا ألحامض ا ألمينية اخملتارة من الليسني ،والفالني ،واللوسني ،وما شابه ذكل ،كعامل إاسرتي .ونظر ًا لضعف التوافر احليوي
لدلواء عند تناوهل عن طريق الفم ،مل يكن ابلإماكن اس تخدام ادليول بتناوهل عن طريق الفم .ولتحسني التوافر احليوي دلى
تناوهل عن طريق الفم ،مت حتويل مجموعة من مجموعات الهيدروكس يل يف ادليول اإىل أأحادي اإسرت ابس تخدام ا ألحامض ا ألمينية
املذكورة .ومت حتويل مركب أأحادي الكحول مت الكشف عنه يف حاةل التقنية الصناعية السابقة وهل بنية مماثةل ،كام أأن توافره
احليوي دلى تناوهل عن طريق الفم ضعيف ،اإىل اإسرت ،وذكل ابس تخدام ا ألحامض ا ألمينية اليت مت اختيارها من الليسني،
والفالني ،واللوسني وما اإىل ذكل ،كعامل إاسرتي يتجىل فيه توافر بيولويج أأحسن دلى تناوهل عن طريق الفم يف عالج
أأمراض الرسطان .وامحلض ا ألميين املس تخدم يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،وكذكل يف الاخرتاع املطالب به هو
الليسني.
وتتناول حاةل التقنية الصناعية السابقة مسآأةل ضعف التوافر احليوي دلى تناول ادلواء عن طريق الفم فامي خيص بنية مشاهبة
اإىل حد كبري من املركب أأحادي الكحول .ومت حل املشلكة عن طريق حتويل أأحادي الكحول اإىل اسرت ابس تخدام الليسني
كعامل إاسرتي.
حاةل التقنية الصناعية السابقة

الاخرتاع املطالب حباميته

HO-CH2-R-CH2-OH

R-CH2-OH

’HO-CH2-R-CH2-OR

’R-CH2-OR

’ Rهو الليسني ،والفالني ،واللوسني وما
شابه ذكل

’ Rهو الليسني ،والفالني ،واللوسني وما
شابه ذكل

وميكن حتفزي الشخص املاهر يف اجملال بتعلاميت حاةل التقنية الصناعية السابقة لس تخدام ا ألحامض ا ألمينية من أأجل حتسني
التوافر احليوي دلى التناول عن طريق الفم ،وذكل بتحويل مركب ادليول اإىل أأحادي اإسرت حلل مشلكة مماثةل .وذلكل ،ل
يوجد تقدم تقين حمرز يتعلق ابلخرتاع املطالب حباميته.

 64املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية ،10.8،املثال  ،5امللكية الفكرية يف الهند ،مكتب املراقب العام
للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية ،أأكتوبر .2014
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 .100وتقدم املبادئ التوجهيية أأيضً ا ً
مثال أخر 65عىل حتليل النشاط الابتاكري ابس تخدام اخرتاع بشآأن ملح حمدد ،وهو
يش به اإىل حد كبري املثال الوارد يف الفقرة  38من هذه الوثيقة.

واو .ا ألشاكل البلورية واملتعددة ا ألشاكل
ا ألرجنتني
 .101اإن تعدد ا ألشاكل هو خاصية جوهرية للحاةل الصلبة ل ألدوية املس تخدمة يف صناعة املس تحرضات الصيدلنية :فهيي
بعبارة أأخرى ،ليست اخرتاعًا من صنع الإنسان بل يه خاصية للامدة .وعند الإشارة اإىل ظاهرة تعدد ا ألشاكل يف مركب
صلب ،فاملقصود بذكل هو ا ألشاكل البلورية اخملتلفة من نفس املادة ،ويه ترتبط بظروف البيئة اليت يمت اإنشاؤها فهيا
(الضغط ،درجة احلرارة ،الرتكزي ،من بني أأش ياء أأخرى) .ومن مث ،فاإن وجود أأشاكل بلورية خمتلفة يتوافق مع الرتتيبات
اخملتلفة للجزيئات يف بنيهتا ادلاخلية ،وفقًا للظروف املادية املناس بة اليت تسود أأثناء تكويهنا ،ويه مس تقةل عن الفعل
البرشي .وابلتايل ،عندما تنبثق املطالبات املتعلقة بتعدد ا ألشاكل عن جمرد حتديد و /أأو توصيف شلك بلوري جديد ملادة
معروفة ابلفعل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،حىت وإان اكنت خمتلفة يف احلرائك ادلوائية أأو الاس تقرار فامي يتعلق حباةل
أأشاكل صلبة معروفة ابلفعل من املادة نفسها (عدمية الشلك و /أأو بلورية) ،فاإن مثل هذه املطالبات غري مقبوةل .وتشلك
نظرا ألن
معليات احلصول عىل ا ألشاكل املتعددة جتربة روتينية يف حتضري ادلواء .ويه ليست قابةل للحامية مبوجب براءة ً
لشاكل املناس بة صيدلني ًا ابس تخدام الطرق التقليدية تعترب أأمر ًا بدهييا66.
حماوةل احلصول عىل أأكرث ا أ
أأسرتاليا
قدرا حمدودًا من الاعتبار القضايئ بشآأن ا ألشاكل
 .102أأشارت املعلومات املقدمة من أأسرتاليا اإىل اللجنة اإىل أأن هناك ً
املتعددة ا ألشاكل يف أأسرتاليا .ولكن عندما يكون الشلك البلوري ملركب معروف مطالب حباميته قد حل مشلكة
(اسرتطابية) مرتبطة بشلك بلوري سابق ،ومل تفض حاةل التقنية الصناعية السابقة اإىل توصل الشخص املاهر من أأهل املهنة
اإىل الشلك املطالب حباميته ،فاإن الشلك املتعدد ا ألشاكل يعترب مبتكر ًا (رشكة  Bristol-Myers Squibbضد رشكة
.)FCAFC 2 [2015] Apotex Pty Ltd

الربازيل
 .103فامي يتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري بشآأن اخرتاعات ا ألشاكل املتعددة ،تنص املبادئ التوجهيية 67عىل أأنه ابلرمغ من
أأن املادة الكمييائية ذاهتا يه املعنية ،و أأن اإماكنية تكوين ش باكت بلورية خمتلفة يه خاصية ممزية للمواد الصلبة ،فاإن ا ألشاكل

 65املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية ،10.8،املثال  ،3امللكية الفكرية يف الهند ،مكتب املراقب العام
للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية ،أأكتوبر .2014
 66املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية (املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  2012/118و2012/546
و.2012 ،)2012/107
 67املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء ،4.4 ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،الربازيل،
.2017
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املتعددة ا ألشاكل قد تكون لها خصائص كمييائية وفزيايئية خمتلفة سواء فامي يتعلق بعمليات اإعداد املنتج أأو فرتة الصالحية أأو
حىت من حيث الاثر الكمييائية.
 .104ومع ذكل ،تؤكد املبادئ التوجهيية عىل أأن البحث عن املواد الصلبة البلورية للمركب هو ممارسة شائعة يف الصناعة
لتحسني اخلصائص الفزيايئية والكمييائية للمركبات بشلك عام .وابلتايل ،فاإن جمرد وصف وتوصيف مادة صلبة بلورية بديةل
ملركب معروف خيلو من أأي خاصية غري بدهيية للامدة الصلبة أأو أأي تقدم تقين مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة لن
يس تويف مطلب النشاط الابتاكري.
 .105وفامي يتعلق ابملذيبات واملركبات القفصية والبلورات املشرتكة ،إاذا اكن الاخرتاع املطالب حباميته يف شلك بلوري
(مركب قفيص ،أأو بلورة مشرتكة ،أأو شلك بلوري للمذيب) ،جيب أأن يمتزي فزيايئي ًا وكمييائ ًيا من خالل التقنيات املوحضة
وفقًا لقسم "تعدد ا ألشاكل" من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية واملبادئ
التوجهيية لفحص طلبات الرباءات الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية ،اجلزء الثاين68.
كوس تارياك
 .106مت حتديث املبادئ التوجهيية لتقيمي الاخرتاعات يف القطاعات الكمييائية والصيدلنية ( )2013يف عام  2017لتقيمي
الاخرتاعات املتعلقة اب ألشاكل البلورية .وقد حتتوي الامنذج البلورية عىل مزيات ل تعترب اخرتاعات مبوجب املبادئ التوجهيية.
ولتحديد ما اإذا اكنت املزيات تؤدي اإىل نتاجئ غري بدهيية ابلنس بة للشخص املاهر يف اجملال ،جيب دراسة متطلبات ا ألهلية
للرباءة والنظر يف النقاط التالية:
 اإذا اكن البحث الروتيين لشخص ماهر من أأهل املهنة عىل عنرص نشط وا ألشاكل املتعددة الناجتة عنه يفيض
اإىل شلك بلوري جديد بديل (عىل سبيل املثال ،تعدد أأشاكل من نوع أخر) ،فاإن جمرد توفري هذا البديل يعترب ح ًال
بدهييا للمشلكة التقنية ،وذلكل فليس هناك نشاط ابتاكري.
 ويف حاةل وجود شلك خمتلف من مركب معروف هل خصائص دوائية خمتلفة وغري متوقعة مقارنة حباةل التقنية
الصناعية السابقة ،اإذا اكن الشخص املاهر من أأهل املهنة ل ميكل أأساس ًا يستند اإليه لستباق تكل اخلصائص اخملتلفة
وغري املتوقعة ،فاإن توفري الشلك البلوري حلل املشلكة التقنية املزعومة لن يكون بدهييا .ومن مث يمت الاعرتاف بوجود
نشاط ابتاكري.
 ويعترب حل املشلكة التقنية بدهييا اإذا اكن الشخص املاهر من أأهل املهنة ابإماكنه اتباع مبادئ حاةل التقنية
الصناعية املتوفرة مع وجود توقعات معقوةل للنجاح.
 وعادة ما تكون املنتجات البلورية أأسهل يف عزلها أأو تنقيهتا أأو جتفيفها ،اإخل .وذلكل ،ويف حاةل عدم وجود مزية
غري متوقعة ،ل ميكن اعتبار جمرد توفري شلك بلوري يعمتد عىل عنرص نشط معروف عىل أأنه اخرتاع.

 68املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء ،5 ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،الربازيل،
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 وفامي ييل ،بعض احلجج املس تخدمة لإثبات عدم وجود نشاط ابتاكري عند النظر يف طلبات براءات ا ألشاكل
املتعددة اجلديدة:
" "1من الرضوري اإثبات وجود تآأثري أأو مزية تقنية غري متوقعة عن طريق توفري بياانت مقارنة بني املركب
املطالب حباميته و أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة؛
" "2التقنيات والعمليات التجريبية لختيار ا ألشاكل املتعددة يه جزء روتيين من معلية تطوير
املس تحرضات الصيدلنية؛
" "3معليات التبلور وإاعادة التبلور املس تخدمة للحصول عىل تعدد ا ألشاكل شائعة وابلتايل فهيي بدهيية
للشخص اذلي يمتتع مبهارات عادية من أأهل املهنة؛
" "4من املعروف دلى أأي خشص دليه معرفة متوسطة ابملوضوع أأن الهيدرات عادة ما تكون أأنقى و أأكرث
قابلية لذلوابن.

مجهورية كوراي
 .107يف حاةل املطالبة بشلك بلوري جديد ملركب كمييايئ معروف ،وتُظهر حاةل التقنية الصناعية السابقة ش ً
بلوراي خمتل ًفا
الك ً
من املركب الكمييايئ ،فاإن الشلك البلوري اجلديد يعترب نشاط ًا ابتاكر ًاي ،بقدر ما خيتلف تآأثريه نوع ًيا عن تآأثري حاةل التقنية
الصناعية السابقة ،أأو بقدر ما يتجىل عنه تآأثري أأكرب مك ًيا مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ،بغض النظر عن أأي تآأثري
نوعي لالخرتاع69.
 .108ويف اجملال الطيب ،من املعروف جيدً ا يف اجملال التقين للمركب الطيب أأن ا ألشاكل البلورية اخملتلفة (ا ألشاكل متعددة
ا ألشاكل) قد تكون لها مزيات خمتلفة ،مثل اذلوابن أأو الاس تقرار .وذلكل مفن الشائع مراجعة وجود أأشاكل متعددة ا ألشاكل
للمركب يف حبث املركب الطيب .وعليه ،يُعترب الاخرتاع املطالب حباميته يف اجملال الطيب ،واذلي يش متل عىل مركب هل شلك
بلوري معني خيتلف عن الشلك البلوري للمركب نفسه يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،أأنه ينطوي عىل نشاط ابتاكري،
اإذا اكن هل تآأثري نوعي خمتلف متا ًما مقارنة ابملركب اذلي مت الكشف عنه يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،أأو اإذا اكن هل تآأثري
مكي خمتلف بشلك واحض مقا نر ًة حباةل التقنية الصناعية السابقة ،بغض النظر عن تآأثريه النوعي .ومن أأجل التحديد الإجيايب
للنشاط الابتاكري ،جيب الإشارة اإىل أأن تآأثري الاخرتاع املطالب حباميته مبني بوضوح يف جزء الوصف من الطلب70.
 .109وصناعة بلورة ابس تخدام املذيبات اخملتلطة هو فن معروف أأو شائع الاس تخدام ،ألن املادة املس هتدفة تذوب يف
مذيب ما أأفضل من مثيالهتا يف مذيب أخر .وذلكل ،فاإهنا ل تعترب نشاط ًا ابتاكر ًاي .ومع ذكل ،اإذا اكن تآأثري الاخرتاع،
مقا نر ًة حباةل التقنية الصناعية السابقة ،أأفضل بكثري مما اكن خشص ماهر من أأهل املهنة يتوقعه ،يمت الاعرتاف بوجود نشاط
ابتاكري71.
 69املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء التاسع ،الفصل  ،2.2 ،5املكتب الكوري للملكية الفكرية.
 70انظر احلمك  2010HU2865الصادر عن احملمكة العليا 14 ،يوليو .2011
 71املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء التاسع ،الفصل  ،3.2 ،2املكتب الكوري للملكية الفكرية
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اململكة املتحدة
ابتاكراي (يف حاةل عدم وجود حتزي تقين) 72.ففي القضية T
 .110بشلك عام ،ل يعترب جمرد توفري مركب يف شلك بلوري
ً
 ،1555/1277علق اجمللس أأن "جمرد توفري شلك بلوري ل ينطوي عىل نشاط ابتاكري .ويعترب التحقيق فامي اإذا اكنت
املركبات النشطة عرضة للتحول البلوري ،وتوصيف تكل ا ألشاكل البلورية ،ممارسة روتينية يف صناعة املس تحرضات
الصيدلنية ".ومت التوصل اإىل اس تنتاج مماثل يف القرار السابق ( T 0777/08انظر أأدانه يف فقرة "املكتب ا ألورويب
للرباءات") .وابلتايل ،عندما تشري حاةل التقنية الصناعية السابقة اإىل وجود شلك غري متبلور ( أأو مل يمت الكشف عنه) من
ابتاكراي دون تآأثري تقين غري متوقع.
املركب ،مفن غري املرحج أأن يكون توفري شلك بلوري متعدد ا ألشاكل
ً

املكتب ا ألورويب للرباءات
 .111يف القضية ) ،T 777/08 (OJ2011, 633قام اجمللس بتقيمي ما اإذا اكن شلك بلوري ملركب معروف يقوم بتحسني
التآأثري التقين للشلك غري املتبلور من املركب نفسه ينطوي عىل نشاط ابتاكري 73.وتتعلق املطالبات املعنية بتعدد ا ألشاكل
(الشلك الرابع) من هيدرات أأتورفاس تاتني البلورية .واعترب اجمللس أأن الشلك غري املتبلور للأتورفاس تاتني ،كام مت احلصول
عليه وفقًا لعمليات الوثيقتني ( )1و( )2ميثل أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة .وحدد املس تآأنف املشلكة اليت يتعني حلها يف
ضوء حاةل التقنية الصناعية السابقة تكل عىل أأهنا توفري أأتورفاس تاتني يف شلك حيسن قابلية التصفية وخصائص التجفيف.
وابلنظر اإىل النتاجئ التجريبية الواردة يف الوثيقة ( ،)25واليت أأظهرت فرتات ترش يح وجفاف أأقرص ابلنس بة للمنوذج الرابع
مقارنة ابلشلك غري املتبلور ،أأعرب اجمللس عن ارتياحه حلل هذه املشلكة .كام وجد أأن الشخص املاهر يف جمال تطوير
ا ألدوية ادلوائية اكن ليدرك حقيقة أأن حالت تعدد ا ألشاكل اكنت شائعة يف اجلزيئات اليت تدخل يف صناعة املس تحرضات
الصيدلنية ،واكن ليدرك أأنه من املس تحسن حفص تعدد ا ألشاكل يف وقت مبكر من معلية تطوير ا ألدوية .وعالوة عىل
ذكل ،اكن س يكون عىل دراية ابلطرق الروتينية للفحص .وابلتايل ،ويف حاةل عدم وجود أأي حتزي تقين ويف حاةل عدم وجود
أأي خاصية غري متوقعة ،ل ميكن اعتبار أأن جمرد توفري شلك بلوري ملركب معروف ونشط صيدلن ًيا ينطوي عىل نشاط
ابتاكري.

زاي .امجلع والتآزر
 .112تناولت دراسة أأخرى للنشاط الابتاكري (اجلزء ا ألول) (الوثيقة  )SCP/28/4تقيمي النشاط الابتاكري عندما يمت
امجلع بني جز أأين من معلومات حاةل التقنية الصناعية السابقة .كام نظرت أأيضً ا يف الاخرتاعات "احلقيقية" للجمع من انحية
وجمرد تداخل املزيات املعروفة أأو جتميعها من انحية أأخرى .وإاذ اإن املبادئ العامة املوحضة يف الوثيقة  SCP/28/4تنطبق
أأيضً ا عىل الاخرتاعات الكمييائية ،تقدم هذه الوثيقة معلومات تمكيلية و أأمثةل يف هذا الصدد يف جمال الكميياء.

 72املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقرة  ،56مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
 73السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات (النسخة  ،2016 ،)8اجلزء ا ألول .دال.5.8.9 ،
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ا ألرجنتني
 .113يف بعض احلالت ،تشري املطالبات املتعلقة ابمجلع بني العنارص الفعاةل املعروفة سابقًا اإىل املركبات احملددة اليت تش متل
علهيا والمكيات اليت تغطهيا ،بيامن يف حالت أأخرى ،تمت الإشارة فقط اإىل فئة واحدة من املركبات العالجية ،مثل مضادات
امحلوضة ومضادات الفريوسات ،دون حتديد املركبات اليت تتضمهنا .ومت ابلفعل اختبار معظم اجملموعات يف املامرسة الطبية
عن طريق اإدارة املكوانت بشلك منفصل .وتعادل مطالبات مجموعات من العنارص الفعاةل املعروفة من الناحية العملية
مطالبات العالجات الطبية ،واليت ت ُستبعد أأهلية الرباءة بشآأهنا74.

الربازيل
 .114يف حاةل الاخرتاعات املتعلقة برتكيبات معينة ،جيب أأن ينتج عن التفاعل بني املركبات املرتبطة تآأثري غري واحض ،مثل
التآأثري التآزري أأو الإضايف فوق املضاف ،اذلي ل يتوافق مع التآأثري الإضايف ،أأي جمرد مجع بني التآأثريات الفردية للك مركب
يشلك الرتكيبة املذكورة 75.وابلتايل ،عندما تكون نتيجة ارتباط مركبني أأو أأكرث من املركبات املعروفة عبارة عن مجموعة من
التآأثريات املتوقعة للك مركب يس تخدم مبفرده ،سيمت اعتبار الرتكيبة املطالب هبا خالية من النشاط الابتاكري ،ألن الرتكيبة
املذكورة تتوافق مع مجع للمركبات املعروفة ميكن التنبؤ به ،من أأجل التوصل اإىل تآأثري تقين متوقع.
 .115وغال ًبا ما يشمل دليل عىل التآأثري غري البدهييي للمجموعة عرض ًا للبياانت اليت تسمح ابإجراء مقارنة بني التآأثريات اليت
لوحظت مع املركبات املعنية عند اس تخداهما وحدها وتكل اليت مت احلصول علهيا من مزجي هذه املركبات يف نفس الظروف
التجريبية .وجتدر الإشارة اإىل أأن التآأثري غري البدهييي املطالب حباميته ل جيب أأن يكون قد مت اقرتاحه يف حاةل التقنية الصناعية
السابقة ،مثل امجلع بني املركبات من الفئة نفسها عىل أأهنا مركبات تدخل يف الرتكيبة قيد التحليل76.

الفلبني
 .116ترد ا ألمثةل التالية فامي يتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري لالخرتاعات اليت جتمع بني املركبات املعروفة يف املبادئ
التوجهيية املنقحة بشآأن حفص الطلبات الصيدلنية اليت تشمل مواد معروفة ،القسم ابء( 9.يناير  ،)2018مكتب الفلبني
للملكية الفكرية.
مثال 9
الاخرتاع:
مزجي تآزري من املركب  ،Mأأو ملح مقبول صيدلي ًا منه ،واملركب  ،Nأأو ملح مقبول صيدلي ًا منه.

 74املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية (املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  2012/118و2012/546
و.2012 ،)2012/107
 75املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء ،5 ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،الربازيل،
.2017
 76املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات ،اثنيا ،الفقرة .19.7
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نظرة عامة عىل وصف الاخرتاع:
اكتشف اخملرتعون أأن املركب  Nيثبط يف الواقع وجود اإنزمي كيتيوكريوم  P450اذلي يس تقلب مثبطات ا ألنزمي
الربوتيين .ويبلغ التوافر احليوي للمركب  Mضعف القمية اليت اكن علهيا عند اإعطائه وحده .كام أأن الرتكيبة متفوقة من
حيث الفعالية ويظهر أأنه عالج مفيد كام هو موحض يف البياانت ادلوائية املقدمة يف الوصف دلى الإيداع.
حاةل التقنية الصناعية السابقة:
املركب  Mعبارة عن دواء مضاد للفريوسات القهقرية من فئة مثبطات ا ألنزمي الربوتيين املس تخدم لعالج فريوس
نقص املناعة البرشية والإيدز .وقد ثبت أأن املركب  Nيكون ً
قواي ل إالنزمي الربوتيين الثانوي .وعىل وجه
مثبطا ً
التحديد ،ثبت أأن املركب  Nيفيض اإىل تآأثري معزز للمركب  .Xوالآلية وراء التآأثري املعزز غري معروفة .وابلإضافة اإىل
ذكل ،من املعروف أأن مثبطات ا ألنزمي الربوتيين لفريوس نقص املناعة البرشية يمت اس تقالهبا بواسطة
السيتوكروم  P450الأكس يجيناز ا ألحادية ،وهو اإنزمي الكبد.
التعليق:
أأو ًل ،ختضع الرتكيبة املطالب حباميهتا اإىل حتليل موضوع أأهلية للرباءة:
اخلطوة  :1هل املطالبة موهجة اإىل شلك جديد من املركبات املعروفة؟
نعم
اخلطوة  :2هل الشلك اجلديد جوهري؟
ل .فعىل الرمغ من أأن لك مركب يمت اس تخدامه يف عالج فريوس نقص املناعة البرشية والإيدز ،فاإن اجملموعة
ليست نتيجة حمتية وليست رضورية لتطبيق الس بل املذكورة رصاح ًة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.
اخلطوة  :3هل أأدى الشلك اجلديد اإىل تعزيز الفعالية املعروفة؟
نعم .اإذ أأفضت الرتكيبة اإىل التآزر اذلي ل ميكن التنبؤ به من قبل خشص ماهر من أأهل املهنة.
اخلطوة  :4هل التعزيز جوهري؟
ل .اإن تآزر املركبني ليس نتيجة عرضية أأو نتيجة مقصودة مضن ًيا من خالل معليات الكشف الرصحية عن حاةل
التقنية الصناعية السابقة .ول ميكن للشخص املاهر يف هذا اجملال أأن يتنبآأ ،يف وقت الإيداع  ،بآأن الفاعلية
س تكون عالية عندما يمت اس تخدام املزجي لعالج فريوس نقص املناعة البرشية والإيدز ألن أآلية التآأثري املعزز
للمركب  Nمل تكن معروفة يف وقت الاخرتاع املطالب حباميته.
اثني ًا ،تعترب املطالبة غري جوهرية وجديدة حيث مل يمت الكشف عن الرتكيبة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.
اثلثًا ،ينبغي تقيمي تعزيز الفعالية ،ويه يف هذه احلاةل الفعالية الفائقة غري املتوقعة ،لتحديد وجود النشاط الابتاكري من
عدمه .وابتباع هنج حل املشالكت ،يمت اعتبار أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة عىل أأهنا الوثيقة اليت تكشف عن
مزجي من املركب  Nمع املركب  .Xوتعترب املشلكة التقنية يه توفري دواء بديل لفريوس نقص املناعة البرشية يكون
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متفوقًا يف الفعالية .واستنادًا اإىل الكشف يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،مت ابلفعل عرض التآأثري املعزز للمركب N
مع املركب  ،Xوهو مثبط اإنزمي بروتيين أخر.
وعىل الرمغ من أأن الآلية أأو املبد أأ العلمي وراء التآأثري ادلامع للمركب  Nمل يكن معروفا بعد يف الوقت اذلي مت فيه
تقدمي الاخرتاع املطالب حباميته ،فسيمت حتفزي الشخص املاهر يف اجملال للبحث عن مجموعات أأخرى تش متل عىل
املركب  ،Nمع توقع النجاح من أأجل الوصول اإىل اجملموعة املطالب حباميهتا .ويقع هذا املسعى مضن العمل الروتيين
العادي يف اإطار همارته العادية واحلس السلمي .وابلتايل ،فاإن اجملموعة املطالب حباميهتا ،وعىل الرمغ من أأهنا توفر فعالية
معززة متفوقة غري متوقعة ،فينبغي اعتبارها عىل أأهنا بدهيية.
مثال 10
الاخرتاع:
مزجي تآزري من املركب  Oواملركب  Pمفيدان مكضادين للجراثمي مع عدم وجود أاثر جانبية سامة.
نظرة عامة عىل وصف الاخرتاع:
اكتشف اخملرتعون أأن للمركب ً O
نشاطا مرتف ًعا ضد البكترياي السالبة الغرام ،مبا يف ذكل نشاط معتدل ضد بكترياي
الزائفة الزجنارية ،يف حني أأن معظم مسببات ا ألمراض الالهوائية والعديد من الساللت الإجيابية الغرام تتآأثر به
بشلك معتدل .وحيتوي املركب  ،Pوهو النيرتو إاميدازول ،عىل طيف مضاد للبكترياي مبا يف ذكل معظم الاكئنات
الالهوائية .ولزايدة الطيف وتقليل فرص املقاومة ،مت دجمه مع املركب  ،Oوهو النيرتومييدازول ،اذلي حيتوي عىل
طيف مضاد للبكترياي مبا يف ذكل معظم الاكئنات الالهوائية .واملزية الإضافية لهذا املركب مقارنة ابلعالج ا ألحادي يه
أأن الك ادلواءين يعمالن عىل امحلض النووي ويوفران كتةل متسلسةل عىل امحلض النووي البكتريي للمسامهة يف
النشاط التآزري .و أأظهر املركب  Pاإماكانت مضادة للأكسدة ول حيتوي عىل أأي مسية واحضة مقارنة ابلعالج الفردي.
ويمت توفري البياانت ادلوائية يف الوصف عىل النحو الوارد دلى الإيداع.
حاةل التقنية الصناعية السابقة:
يعترب املركب  ،Oوهو طيف واسع مضاد للبكترياي من الكوينولون ،واملركب  ،Pوهو النيرتومييدازول ،من املركبات
املعروفة .وتسبب العالج ا ألحادي ابس تخدام الك املركبني يف تسمم الكبد واللكى بدرجة خفيفة اإىل متوسطة .والك
ادلواءين هلام حرائك دوائية مماثةل لها أأنصاف أأعامر طويل جتعلها مناس بة للحقن .ويقتيض اإجراء جتربة ل داعي لها
بناء عىل معرفته الشائعة.
وهمارة ابتاكرية ً
خشصا ً
ماهرا من أأهل املهنة للجمع بني املركبات املذكورة ً
تعليق:
ميكن اعتبار أأن تركيبة اجلرعة الثابتة من املركب  Oواملركب  Pتنطوي عىل نشاط ابتاكري اإذا اكن املزجي متفوقًا من
حيث الفعالية والطيف ويظهر أأنه عالج مفيد مقارنة ابلعالج الفردي لدلوائني املذكورين .اإذ يعزز لك عنرص من
العنرصين التآأثري العاليج لبعضهام البعض ،وهو تعزيز ل ميكن التنبؤ به من قبل خشص ماهر من أأهل املهنة يف ضوء
واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة.
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الاحتاد الرويس
 .117تنص املبادئ التوجهيية للفحص 77عىل أأنه عندما يتعلق الاخرتاع برتكيبة مكونة عىل ا ألقل من مكونني معروفني
زراي ل تتضمنه حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فاإن الاخرتاع ينطوي عىل نشاط ابتاكري.
يوفران تآأ ًثريا تآ ً
مثال
عامل نشط دوائ ًيا ،وهو مسكن ومطهر ،يتكون من " "Aو " "Bبنس بة  40-20و ٪80-60من الوزن عىل
التوايل ،يمت املطالبة حباميته (حيتوي القرص الواحد عىل 0.01غ من " "Aو0.03غ من ".)"B
من املعروف أأن " "Aيس تخدم مكسكن و" "Bمكطهر ،ولكن يف ا ألقراص اليت حتتوي عىل " "Aفقط ،تبلغ مكيته
0.05غ ،ويف ا ألقراص اليت حتتوي عىل " "Bفقط ،تبلغ مكيته 0.06غ.
استنادًا اإىل املعلومات الواردة أأعاله ،يف الاخرتاع املطالب حباميته ،يظهر لك من " "Aو"ً "B
نشاطا أأعىل خلاصيتهيام
ا ألساس يتني (نتيجة ذلكل أأصبح من املمكن تقليل حمتواهام يف ا ألقراص بشلك ملحوظ ،مقا نر ًة اب ألدوية املعروفة يف
حاةل التقنية الصناعية السابقة ،مع حتقيق التآأثري العاليج نفسه) .وينطوي هذا الاخرتاع عىل نشاط ابتاكري ،ألنه
زراي.
يودل تآأ ًثريا تآ ً
 .118عند النظر يف الرتكيبات ،من الرضوري التآأكد من أأن النتيجة التقنية احملددة من قبل مقدم الطلب ميكن أأن تتحقق
عىل اكمل نطاق حمتوى املكون املطالب حباميته .ويكتيس هذا أأمهية خاصة عندما ختتلف القمي ادلنيا والقصوى للفواصل
املطالب حباميهتا بشلك كبري ،عىل سبيل املثال ،من  0.1اإىل 100غ/لرت .ويف مثل هذه احلالت ،من الرضوري التآأكد من
أأن وصف الاخرتاع حيتوي عىل معلومات تدمع حتقيق النتيجة التقنية ،كحدود النطاق املطالب حباميته عىل سبيل املثال
(انظر أأيضً ا اجلزء أألف (الاخرتاع املطالب حباميته يف مجمهل) من هذه الوثيقة).

اململكة املتحدة
 .119تقدم املبادئ التوجهيية املتعلقة بفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية اإرشادات بشآأن تقيمي النشاط
الابتاكري فامي يتعلق مبزجي حمدد من مركبني أأو بولميرين يف تركيبة ما 78.ففي القضية  BL O/220/13اليت ركزت عىل طلبني
بشآأن تركيبات ملمكالت الفيتامينات ،ا ألول لصيانة حصة العظام والثاين لصحة ما بعد الولدة والرضاعة .واعترب املوظف
امللكف بسامع ا ألقوال اإنه ليك تكون هذه الرتكيبات مبتكرة ،جيب أأن يكون هناك قدر من التآزر بني املكوانت .ولكن مل
يُقدم أأي من الطلبني أأي اقرتاح بآأن العنارص املكونة قد تفاعلت مع بعضها البعض بآأي طريقة اكنت .ومت اعتبار أأنه عىل الرمغ
من وجود درجة مؤكدة من التفاعل عند دخول العنارص اإىل جسم الإنسان ،ف إان هذا اكن غري مقصود وعرض ًيا متا ًما لعمل
نظرا ألن لك مكون معروف
الرتكيبة .وذلكل مت اإجراء تقيمي للنشاط الابتاكري عىل أأساس لك من املكوانت بشلك فردي .و ً

 77املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الاخرتاع ،اجلزء  ،9.3ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية )(ROSPATENT
 78املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقراتن  87و ،88مكتب اململكة املتحدة للملكية
الفكرية.
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جيدً ا يف اجملال لس تخدامه يف املمكالت الغذائية ،فقد مت اعتبار الاخرتاع عىل أأنه مجع بدهييي ومت رفض الك التطبيقني لعدم
وجود نشاط ابتاكري.
 .120وغال ًبا ما تتجىل الاثر التآزرية يف جمال الكميياء عندما يمت دمج املركبات النشطة يف املس تحرضات الصيدلنية .ولكهنا
تتجىل أأيضً ا يف جمالت الكميياء التطبيقية ا ألخرى .وابلنس بة لبعض الاخرتاعات ،قد ل يكون التآأثري التآزري واحضًا ومن مث
س يكون من الرضوري النظر بعناية يف ا ألمثةل .وقد ل تكون جحج التجميع مناس بة يف بعض الرتاكيب املتعددة املكوانت،
مثل منتجات النظافة حيث ،عىل الرمغ من أأن لك مكون يتفاعل بشلك أأسايس بطريقته العادية ،فاإن وجوده يف الرتكيبة قد
يتطلب "ضبط" النسب ا ألخرى من املكوانت ملواهجة أأي خصائص غري مرغوب فهيا للمكون .وينص قانون السوابق
معقول عىل أأساس الطلب كام مت اإيداعه79.
القضائية يف اململكة املتحدة حال ًيا عىل أأن التآأثري التآزري جيب أأن يكون ً
 .121وذلكل ،عند تقيمي ما اإذا اكنت املطالبة برتكيبة ما بدهيية ،من املهم مراعاة طبيعة الكشف يف حاةل التقنية الصناعية
السابقة .وبشلك عام ،ل ينبغي اعتبار أأن جمرد وجود لك عنرص من العنارص الالزمة ملطالبة تركيبية معينة يف قوامئ املكوانت
احملمتةل مضن وثيقة واحدة مبثابة تدمري لإبداع تكل الرتكيبة .بود ًل من ذكل ،جيب أأن يركز البحث والفحص بشلك عام عىل
معليات الكشف تكل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت تكون فهيا للرتاكيب المنوذجية العديد من النقاط املشرتكة مع
الرتاكيب املطالب حباميهتا ،ولكهنا ختتلف يف جانب واحد أأو بضعة جوانب .ويتوقف مدى اختالف أأمثةل حاةل التقنية
الصناعية السابقة عن الرتاكيب املطالب حباميهتا ابلرمغ من إاماكنية تقدمي جحة صاحلة لالبتاكر اإىل حد كبري عىل اجملال املعين.
ففي احلالت الرتكيبية ،ما اذلي جيب اعتباره عىل أأنه جزء من املعرفة العامة الشائعة أأو تعديل خمربي روتيين .فعىل سبيل
املثال ،يتآألف القسم الأكرب من تركيبة مثال يف حاةل التقنية الصناعية السابقة من املكوانت املطلوبة ،ولكن وجود املكوانت
املفقودة يف قامئة قصرية مفضةل للبدائل البدهيية ملكون مثال معني ،أأو مثال عن حاةل التقنية الصناعية السابقة حيث أأن مجيع
املكوانت غري متوفرة ابلنسب املطلوبة ،جيب أأن ي ُس تخدم بشلك عام أكساس لعرتاضات البداهة .وابملثل ،فاإن الرتكيبة
السابقة ،حيث تكون املكوانت املفقودة جمرد اإضافات قياس ية لالس تخدام الهنايئ ،قد يشلك أأساس جحة قوية لإثبات
النشاط الابتاكري (عىل سبيل املثال ،أأسود الكربون املضاف مكثبت ل ألشعة فوق البنفسجية) .يومكن ملقدم الطلب بعد
ذكل تقدمي جحج فامي يتعلق مبا اإذا اكنت البدائل أأو تغيري النسب املطلوبة تعدّ ابلفعل نشاطا ابتاكر ًاي.
 .122وتوفر املبادئ التوجهيية للفحص أأيضً ا اإرشادات حول النشاط الابتاكري لس تخدام مشرتك لعقارين أأو أأكرث معروفني
يف جمال ا ألدوية 80.وقد تكون املطالبات املتعلقة ابلس تخدام املشرتك لعاملني أأو أأكرث من ا ألدوية املعروفة يف شلك مطالبات
برتكيبة يف حد ذاهتا أأو مطالبات ابلس تخدام الطيب ا ألول أأو الثاين ،وقد حتدد أأيضً ا مجموعة من ا ألجزاء للمنحها عىل حنو
مزتامن أأو متتابع .ووفقًا للمامرسة اليت حددها جملس ا ألعيان الربيطاين يف قضية رشكة  SABAFض ّد رشكة
 ،MFI Furniture Centresفاإن السؤال ا ألول اذلي جيب معاجلته هو ما اإذا اكنت املطالبة  -لغرض تقيمي النشاط
الابتاكري  -تتعلق ابخرتاع واحد أأو العديد من الاخرتاعات .وإاذا اكن املكوانن ( أأو أأكرث) يؤداين وظيفهتام املعتادة يف
اجلسم ،ومل يكن هناك تآزر بيهنام ،فاإن املطالبة تتعلق ابخرتاعني منفصلني ،وليس هناك ابتاكر يف امجلع بيهنام .وط ّبق املوظف
امللكف بسامع ا ألقوال يف طلبات رشكة  Lalvani et alهذه املامرسة عىل تركيبات املمكالت الغذائية ذات املكوانت
 79براءة رشكة  ،[2004] RPC 43 ،Glaxo Group Ltdبراءة رشكة 1995] RPC 568 at 581 ،Richardson-Vicks Inc
 80املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكرية ( أأبريل  ،)2016الفقرات من  227اإىل  ،230مكتب اململكة
املتحدة للملكية الفكرية.
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املتعددة ،دون أأي دليل عىل وجود أأي تآزر بيهنا .وفامي يتعلق بوقائع القضية ،اعترب أأن لك عنرص من املكوانت اكن اإما
مكوانً معروفًا أأو بدهييا للرتكيبات املوهجة لالس تخدامات املعنية ،وابلتايل مت رفض الطلبات عىل أأساس عدم وجود نشاط
ابتاكري.
 .123وعالوة عىل ذكل ،جيب حتديد الاثر التآزرية بني املكوانت يف املواصفات .ول ميكن اس تخدام دليل التآزر املقدم
بعد اترخي الإيداع لإثبات النشاط الابتاكري ،اإذا مل يكن هناك أأي مؤرش عىل هذا التآزر يف املواصفات عىل النحو املودع
(براءة رشكة  .)RPC 43 ،[2004] ،Glaxo Groupوعالوة عىل ذكل ،فاإن دليل التآزر غري املتوقع بني املكونني ل جيعل
املزجي مبدعًا اإذا اكن املزجي بدهييا عىل أأية حال للشخص املاهر .وعىل وجه اخلصوص ،اإذا اكن من املعروف أأنه جيمع بني
ابتاكراي فقط لستبدال عامل أأحدث
فئتني من العامل النشط (مثل مسكن ومضاد احتقان) ،مفن غري املرحج أأن يكون
ً
و أأكرث فعالية لفئة أأو ألخرى يف التحضري املشرتك .وإاذا مل يكن التآزر اذلي أأظهرته اجملموعة اجلديدة أأكرب من اجملموعة املقابةل
يف حاةل التقنية الصناعية ،فذكل ليس دلي ًال عىل النشاط الابتاكري.
 .124ويف براءة  81،Richardson‑Vicksقيل اإن الاس تعدادات املشرتكة واهجت صعوابت خاصة يف احلصول عىل
املوافقة التنظميية ،وهذا سيشلك حتزيا بعيدا عن تركيبة جديدة .ومت رفض ذكل من قبل القايض :أأي صعوبة تنظميية متصورة
تعترب غري ذات صةل ابلبتاكر .ومن انحية أأخرى ،اإذا اكن هناك حتزي تقين من شآأنه أأن يرصف النظر عن اجملموعة املعنية،
فقد يمت الاعرتاف ابلبتاكر ،حىت لو اكن بدهييا بشلك سطحي.

الولايت املتحدة الامريكية
 .125أأحد ا ألس باب املنطقية املثالية اليت قد تدمع اس تنتاج البداهة هو "امجلع بني عنارص حاةل التقنية الصناعية السابقة وفقًا
للطرق املعروفة لتحقيق نتاجئ ميكن التنبؤ هبا" .ويوحض دليل اإجراءات حفص الرباءات 82أأنه من أأجل رفض مطالبة تستند اإىل
هذا ا ألساس املنطقي ،يمت حل حماور غراهام املس متدة من الوقائع .وبعد ذكل ،جيب توضيح اخلطوات التالية:
" "1اكتشاف أأن حاةل التقنية الصناعية السابقة تضمنت لك عنرص متت املطالبة حباميته ،عىل الرمغ من أأنه مل يرد
ابلرضورة يف مرجع من مراجعها ،مع وجود فرق وحيد بني الاخرتاع املطالب حباميته وحاةل التقنية الصناعية السابقة
يمتثل يف عدم وجود توليفة فعلية من العنارص يف مرجع حاةل التقنية الصناعية السابقة؛
" "2واكتشاف أأن خشص ًا من أأهل املهنة ميتع مبهارة عادية اكن بوسعه أأن جيمع العنارص عىل النحو املطالب حباميهتا
ابس تخدام ا ألساليب املعروفة وأأن لك عنرص يؤدي الوظيفة نفسها اليت يؤدهيا بشلك منفصل ل غري؛
" "3واكتشاف أأن خشص ًا من أأهل املهنة ميتع مبهارة عادية اكن س يدرك أأن نتاجئ الرتكيبة ميكن التنبؤ هبا؛
" "4و أأن أأية نتاجئ اإضافية تستند اإىل حماور غراهام املس متدة من الوقائع قد تكون رضورية ،يف ضوء وقائع القضية
قيد النظر ،لرشح اس تنتاج البداهة.
.Richardson-Vicks Inc.’s Patent [1995] RPC 568 81
 82دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،2143أأو ًل ،أألف (امجلع بني عنارص حاةل التقنية الصناعية السابقة وفق ًا للطرق املعروفة لتحقيق نتاجئ ميكن التنبؤ هبا).
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وا ألساس املنطقي دلمع اس تنتاج مفاده أأن املطالبة اكنت بدهيية هو أأن مجيع العنارص املطالب حباميهتا اكنت معروفة يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة و أأن خشص ًا ممترس ًا من أأهل املهنة اكن ليجمع العنارص عىل النحو املطالب حباميته ابس تخدام
ا ألساليب املعروفة دون أأي تغيري يف وظائف لك مهنا ،ومل تؤد الرتكيبة اإىل نتاجئ أأكرث من جمرد نتاجئ ميكن التنبؤ هبا من قبل
خشص يمتتع مبهارة عادية يف اجملال املعين.

 .126وقضية )Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361,87 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2008
يه اإحدى احلالت اليت تبني فهيا أأن املطالبات غري واحضة يف س ياق جحة امجله بني عنارص حاةل التقنية الصناعية السابقة .اإذ
تضمن الاخرتاع تطبيق طالء معوي عىل دواء أأوميربازول ،يف شلك حبوب منع امحلل لغرض ضامن عدم تفكك ادلواء قبل
الوصول اإىل موقعه املقصود .وتضمنت الصيغة املطالب هبا طبقتني من الطالء فوق العنرص النشط.
 .127ووجدت حممكة املقاطعة أأن الرباءة حمل ادلعوى قد انهتكت من قبل املدعى علهيم .ورفضت احملمكة جحة املدعى علهيم
بآأن براءات الاخرتاع غري صاحلة بسبب البداهة .وجادل املدعى علهيم بآأن الاخرتاع املطالب حباميته اكن بدهييا ألن أأقراص
أأوميربازول املطلية اكنت معروفة يف مرجع حلاةل التقنية الصناعية السابقة ،و ألن الطالء الفرعي الثانوي يف املس تحرضات
الصيدلنية اكن معروفًا أأيضً ا بشلك عام .ومل يكن هناك دليل عىل عدم القدرة عىل التنبؤ بتطبيق الطالءين املعويني اخملتلفني
عىل ا ألوميربازول .ولكن سبب تطبيق صاحب الرباءة لطبقة فرعية متداخةل بني الطالء يف حاةل التقنية الصناعية السابقة
وا ألوميربازول هو أأن الطالء يف حاةل التقنية الصناعية السابقة اكن يتفاعل ابلفعل مع ا ألوميربازول ،وابلتايل فقد أأفىض ذكل
اإىل تدهور غري مرغوب فيه للعنرص النشط .وهذا التدهور يف ا ألوميربازول بسبب التفاعل مع الطالء يف حاةل التقنية
بناء عىل ا ألدةل املتاحة،
الصناعية السابقة مل يكن مسج ًال يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .ومن ّمث ،اس تنتجت احملمكة أأنه ً
فاإن أأي خشص دليه همارة عادية يف اجملال مل يكن لريى أأي سبب لإدراج طبقة فرعية يف تركيبة حبوب ا ألوميربازول.
 .128و أأكدت ادلائرة الفدرالية قرار حممكة املقاطعة بآأن الاخرتاع املطالب حباميته غري بدهييي .وعىل الرمغ من أأن الطالءات
الفرعية اليت تدخل يف تركيب ا ألدوية املعوية اكنت معروفة ،ومل يكن هناك دليل عىل وجود عوائق تقنية ل مربر لها أأو عدم
وجود توقع معقول للنجاح ،ف إان املس تحرض مل يكن بدهييا ألن العيوب املوجودة يف تركيبة حاةل التقنية الصناعية السابقة واليت
أأدت اإىل التعديل مل يمت الاعرتاف هبا .وابلتايل ،مل يكن هناك أأي سبب لتعديل الصيغة ا ألولية ،عىل الرمغ من أأن التعديل
اكن ميكن القيام به .وعالوة عىل ذكل ،من احملمتل أأن الشخص اذلي دليه همارة يف اجملال اكن ليختار ً
تعديال خمتل ًفا حىت لو
أأدرك املشلكة.
 .129وميكن أأيضً ا حتليل حاةل أأوميربازول املذكورة أأعاله يف ضوء اكتشاف صاحب الرباءة ملشلكة مل تكن معروفة من قبل،
أأي "اخرتاعات املشالكت" اليت متت مناقش هتا يف دراسة أأخرى للنشاط الابتاكري (اجلزء الثاين)
(الوثيقة  .)SCP/29/4انظر أأيضا اجلزء حاء من هذه الوثيقة بشآأن الصيغ.
 .130وابلإضافة اإىل ذكل ،يتناول دليل اإجراءات حفص الرباءات يف الفقرة  ،04.2144اثني ًا .أألف حتليل البداهة املتعلق
ابلخرتاع املطالب حباميته واذلي يلغي نشاط ًا أأو عنرص ًا ووظائفه من تركيبة حاةل التقنية الصناعية السابقة .ففي قضية
 83،Ex parte Wuمت توجيه املطالبات حمل النقاش صوب طريقة ملنع التآلك عىل ا ألسطح املعدنية ابس تخدام تركيبة تتكون
.Ex parte Wu, 10 USPQ 2031 (Bd. Pat. App. & Inter.1989) 83
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من راتنجات الإبوكيس ،وسلفوانت البرتول ،وخمفف الهيدروكربون .ومت رفض هذه املطالبات بسبب اإشارة أأولية كشفت عن
تركيبة مقاومة للتآلك من راتنجات الايبوكيس ،وخمففات الهيدروكربون ،و أأمالح محض متعدد القاعدية حيث متت الإشارة اإىل
أأن ا ألمالح املذكورة تكون مفيدة عند اس تخداهما يف بيئة املياه العذبة ،يف ضوء املراجع الثانوية اليت تشري بوضوح اإىل اإضافة
سلفوانت البرتول للرتكيبات املثبطة للتآلك .و أأكد اجمللس عىل رفضه ،معتربا أأنه اكن من البدهييي حذف أأمالح امحلض املتعدد
القاعدية من املرجع ا ألسايس حيث تكون الوظيفة املنسوبة اإىل هذا امللح غري مرغوبة أأو مطلوبة ،كام هو احلال يف الرتكيبات
اليت توفر مقاومة التآلك يف البيئات اليت ل تتعرض للمياه عذبة.

املكتب ا ألورويب للرباءات
 .131يف القضية  ،T 1814/11اكنت املشلكة اليت يتعني حلها يه توفري تركيبة بديةل نشطة ابلتآزر ملبيد فطرايت انطالقا
من مركب الربوثيكوانزول .وخلص اجمللس اإىل أأن الاثر التآزرية مل تكن متوقعة ،أأي حىت اإذا اكن للجمع بني تركيبة حمددة
تآأثري تآزري كام يف الوثيقة  ،1فال ميكن ابلرضورة توقع مثل هذا التآزر اإذا مت تعديل بنية اإحدى الرتكيبات .ومل يكن التآزر
متوق ًعا من حيث املبد أأ ،وابلتايل ل ميكن أأن يعزى اإىل أآلية معل و /أأو بنية حمدّدة .ورفض اجمللس اقرتاح املدعى عليه ابإجراء
معليات التجربة واخلطآأ ألهنا غري مناس بة يف هذه احلاةل.

حاء .نظام اجلرعات والصيغ
ا ألرجنتني
 .132يف بعض احلالت ،ترتبط الصيغة املطالب حباميهتا بتآأثريات معينة ،اكلتحمك يف حترير ادلواء يف موقع معني من اجلسم.
جزءا من القدرة املعتادة للشخص اخلبري يف صياغة املنتجات الصيدلنية ،واذلي ميكنه اختيار املواد
وميثل بلوغ هذه التآأثريات ً
احلامةل لدلواء املناس بة من الكتيبات الإرشادية لتحقيق التآأثري املطلوب .وتعد تقنيات الصياغة ومجموعة املكوانت اليت ميكن
اس تخداهما لتطوير املنتجات الصيدلنية بآأشاكلها اخملتلفة ،عنارص معروفة جيدً ا للشخص املدرب تقن ًيا .فعىل سبيل املثال،
ليس من املبتكر اس تخدام عوامل التثبيت بشلك خاص (مثل منظامت درجة امحلوضة) أأو اس تخدام بعض املكوانت لتعديل
التوافر البيولويج للعقار (مصطلح يشري اإىل قياس الرسعة الفعلية والمكية الإجاملية لدلواء اذلي يصل اإىل ادلورة العامة من
المنوذج الصيدلين اذلي يمت تناوهل) ،ابلنظر اإىل أأنه من املعروف عىل نطاق واسع أأن الشلك الصيدلين املس تخدم قد يؤثر
عىل التوافر البيولويج84.
 .133وينبغي اعتبار الصيغ والرتكيبات اجلديدة وكذكل معليات اإعدادها كقاعدة عامة بدهيية ،يف ضوء حاةل التقنية الصناعية
السابقة .وابملثل ،ل ينبغي اعتبار املطالبات املتعلقة مبؤرشات احلرائك ادلوائية (مثل  Tmaxأأو  Cmaxأأو بالزما الرتكزي)
أأو تنعمي منتج معروف أأو التوزيع حسب جحم اجلس اميت عىل أأهنا مقبوةل (انظر أأيضً ا اجلزء ا ألول من هذه الوثيقة بشآأن جحم
اجلس اميت) .واكس تثناء ،ميكن أأن تكون املطالبات املتعلقة ابلصيغة مقبوةل عندما يمت حل مشلكة طويةل ا ألمد بطريقة غري
بدهيية .ويف هذه احلاةل ،جيب تضمني وصف الاختبارات والنتاجئ اليت مت احلصول علهيا يف الوصف.85
 84املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية (املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  2012/118و2012/546
و.2012 ،)2012/107
 85املرجع نفسه.

SCP/30/4
44

 .134ويف حني أأن مطالبات اجلرعات تُصاغ أأحياانً ابعتبارها مطالبات خاصة مبنتجات ،فاإهنا تعادل املطالبات املتعلقة
بس بل العالج الطيب ،حيث اإن اجلرعة ليست منت ًجا أأو معلية ،ولكهنا جرعة املنتج اذلي تتيح احلصول عىل الإجراء العاليج
لهذا الاس تخدام .وابلتايل فهيي ليست قابةل للحمية مبوجب براءة86.

الفلبني
 .135تقدم املبادئ التوجهيية املنقحة بشآأن حفص الطلبات الصيدلنية اليت حتتوي عىل مواد معروفة 87مثا ًل عىل حتليل
النشاط الابتاكري ابس تخدام اخرتاع يتعلق بصيغة اإطالق أأوسع نطاقا ملركب دوايئ حيتوي عىل مضاد حيوي ،وذكل عىل
النحو التايل:
الاخرتاع:
تركيبة صيدلنية بصيغة اإطالق أأوسع نطاقا تش متل عىل املركب ( Rمش تق من املركب املعروف  )Qوبولمير مقبول
صيدلني ًا ،لتقليل الاثر اجلانبية املعدية املعوية ،حيث أأنه بعد تناول املركب ،يمت استيفاء بعض املؤرشات احملددة
(احلد ا ألدىن للحرائك ادلوائية) للتوافر احليوي لدلواء.
حاةل التقنية الصناعية السابقة:
مجموعة من املراجع اليت كشفت عام ييل ( :أأ) صيغ اإطالق أأوسع نطاقا للمركب Q؛ (ب) وإاطالق أأوسع نطاقا للمركب
( Sمش تق أخر للمركب املعروف  )Qوتشكيالت احلرائك ادلوائية اخلاصة به؛ (ج) وإاطالق أأوسع نطاقا دلواء مبا يف
ذكل املركب  Rمكلح أأجليين.
التعليق:
تنطوي صيغة الإطالق ا ألوسع نطاقا للمضاد احليوي  ،Rواليت هتدف اإىل متديد فرتة فعالية ادلواء بعد الابتالع
وابلتايل تقليل التواتر املطلوب للجرعة ،عىل نشاط ابتاكري اإذا مل يمت الكشف عن حدود احلرائك ادلوائية املطالب
حباميهتا يف أأي من حالت التقنية الصناعية السابقة ،وإاذا مل يكن هناك دافع للشخص املاهر للجمع بني تعالمي حاةل
التقنية الصناعية السابقة والتوصل اإىل توقع معقول للنجاح ،أأي أأن خشصا ماهرا مل يكن ليتوقع الصيغة اليت ميكن
اختيارها من حاةل التقنية الصناعية السابقة ،واليت توفر احلرائك ادلوائية املطلوبة؛ وابلإضافة اإىل ذكل ،عندما تكون
هناك اختالفات يف اخلواص ادلوائية ويس تحيل التنبؤ ابلتوافر احليوي للمس تحرضات يف الاخرتاع من حاةل التقنية
الصناعية السابقة .وعندما تكون املشلكة معروفة ،توكون الطرق املمكنة حلل املشلكة معروفة وحمدودة ،ويكون احلل
قاب ًال للتنبؤ من خالل اس تخدام خيار معروف ،قد يكون السعي وراء اخليار املعروف بدهييا حىت يف حاةل عدم
وجود "تعالمي أأو اقرتاحات أأو دوافع" فامي يتعلق هبذا اخليار .وإاذا اكن ذكل يؤدي اإىل النجاح املتوقع ،مفن احملمتل أأن
يُعزى ذكل النجاح اإىل املهارة العادية واحلس السلمي ،وليس الابتاكر.

 86املرجع نفسه.
 87املبادئ التوجهيية املنقحة بشآأن حفص الطلبات الصيدلنية املتعلقة ابملواد املعروفة (يناير  ،)2018القسم ابء ،9.مثال  ،11مكتب الفلبني للملكية الفكرية.
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مجهورية كوراي
 .136فامي يتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري مع مراعاة نظام اجلرعات أأو اجلرعة ،ل ميكن الاعرتاف ابلنشاط الابتاكرية اإل
عندما يكون لنظام اجلرعة أأو اجلرعة تآأثري ابرز أأو غري متجانس ل ميكن توقعه من قبل خشص ماهر من أأهل املهنة88.
مثال  :1يتعلق الاخرتاع برتكيبة دوائية للوقاية من الهتاب الكبد  Bأأو عالجه .ويف املطالبة  ،1يتعلق ا ألمر
ابملركب  Aمبقدار من  0.5اإىل  1.0ملغ يمت تناوهل ملرة واحدة يف اليوم ويوضع عىل سطح تركيبة انقةل .وتكشف أأقرب
حاةل تقنية صناعية سابقة عن تركيبة دوائية لعالج الهتاب الكبد  ،Bحتتوي عىل املركب  Aمبقدار يرتاوح من  0.5اإىل
نظرا ألن
 2.5ملغ ويمت تناولها عن طريق الفم كعنرص نشط ،ولتحسني الاثر ادلوائية وتسهيل تناول/تعاطي ادلواء .و ً
اعتبارا تقن ًيا عا ًما للشخص املاهر من أأهل املهنة يف اجملال
حتسني جحم الوحدة اليت يمت تناولها وطريقة تناولها ميثل ً
الطيب ،ابلستناد اإىل أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة ،فقد يتنبآأ الشخص املاهر يف هذا اجملال بشلك معقول بآأنه
ميكن أأن حيدث التآأثري حىت لو مت اإعطاء املركب  Aمرة واحدة فقط يوم ًيا مضن النطاق ا ألصغر من  0.5اإىل  1.0ملغ.
ابرزا ول ميكن التنبؤ به مقا نر ًة بآأقرب حاةل تقنية صناعية
وابلإضافة اإىل ذكل ،ل يُظهر الاخرتاع املطالب حباميته تآأ ًثريا ً
سابقة[2014hue768] .
مثال  :2يتعلق الاخرتاع املطالب حباميته برتكيبة دوائية للوقاية من مرض هشاشة العظام أأو عالجه ،حيث حتتوي
شهراي.
عىل املركب  Cمبقدار من  100اإىل حوايل  150ملغ كعنرص نشط ،ويمت تناوهل عن طريق الفم مرة واحدة ً
وتكشف أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة عن أأنه من املفيد عالج هشاشة العظام ابس تخدام املركب  Cمبقدار يرتاوح
من  2.5اإىل  5.0ملغ مككون نشط ،يعطى مرة واحدة يوم ًيا ،و أأنه من املمكن اإعطاء املركب  Cمبقدار  35ملغ لك
بناء عىل حاةل التقنية الصناعية السابقة ،وميكن ألي خشص ماهر يف اجملال أأن خيتار بسهوةل اإعطاء املركب C
أأس بوعً .
مبقدار  150ملغ لك شهر لعالج هشاشة العظام .وحىت اإن أأثبت صاحب طلب الرباءة أأن اإعطاء املركب  Cمبقدار
 150ملغ يفيض اإىل توافر حيوي أأكرب لدلواء مقارنة ابجلرعة املنخفضة ،و أأنه بعد س نة واحدة من تعاطي ادلواء ،اتضح
شهراي أأحسن من تناوهل مبقدار  2.5ملغ يوم ًيا من حيث حتسني كثافة العظام ،ميكن أأن
أأن تناوهل مبقدار  150ملغ ً
شهراي خالل عام واحد) س يفيض اإىل تآأثري أأفضل مقا نر ًة بتناول جرعة
نتوقع بعقالنية أأن اإعطاء جرعة عالية ( 150ملغ ً
أأقل ( 2.5ملغ يوم ًيا خالل عام واحد) .وذلكل ،جيب اعتبار أأن الاخرتاع مل حيدث فرقا واحضا بشلك غري متوقع.

اململكة املتحدة
 .137تشري املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكرية 89اإىل عدد من
احلالت املتعلقة بنظام اجلرعات .ففي أأعقاب قرار حممكة الاس تئناف يف قضية  ،Actavis v Merckمت اعتبار أأن مطالبات
الاس تخدام الطيب الثاين احملددة بواسطة نظام جرعات جديد (حيث تكون املادة أأو الرتكيبة ،واملرض املعاجل ،معروفة يف
حاةل التقنية الصناعية السابقة) مرخصة من حيث املبد أأ .ويف هذا القرار ،سلط جاكوب ل.ج الضوء عىل حقيقة أأن التحقيق
يف أأنظمة اجلرعة هو ممارسة معتادة يف هذا اجملال ،ومن ّمث ،وفقط يف حاةل غري عادية (مثل وجود حتزي تقين يرصف النظر
 88املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء التاسع ،الفصل  ،3.2.2املكتب الكوري للملكية الفكرية
 89املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكرية ( أأبريل  ،)2016الفقرات من  146اإىل  148ومن  224اإىل
 ،225مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
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عن نظام اجلرعة املطالب به) من شآأن نظام اجلرعة وحده أأن يضفي الطابع الابتاكري عىل املطالبة .ويف مراجعة لر أأي
املكتب ،خلص املوظف امللكف ابلس امتع اإىل ا ألقوال يف براءة  InterMuneاإىل أأن التعليقات املذكورة أأعاله توفر
إارشادات مفيدة بشآأن حتديد البداهة ،بد ًل من وضع مبد أأ قانوين ملزم بآأن هناك افرتاضً ا عا ًما برضورة وجود حتزي تقين واحض
يرصف النظر عن نظام اجلرعة املطالب به ملنح الصالحية ملثل هذه املطالبة .ومع ذكل ،وبشآأن وقائع القضية ،رفض املوظف
امللكف ابلس امتع اإىل ا ألقوال نقض الر أأي القائل بآأن الرباءة تفتقر اإىل نشاط ابتاكري.
 .138ويف قضية رشكة Hospiraضد رشكة  ،)2014( Genentechمت النظر يف ابتاكر جدول جديد للجرعات اخلاصة
مشريا اإىل أأن
يدواء مضاد للرسطان .ورفض بريس ج احلجة القائةل بآأن الشخص املاهر لن ينظر يف اجلدول اجلديدً ،
الشخص املاهر سوف يدرك أأن التغيريات يف أأنظمة اجلرعات اكنت جان ًبا روتين ًيا يف تطوير العالجات ادلوائية احلالية .كام
أأكد أأنه ل يوجد يشء يف حةل التقنية الصناعية السابقة أأو املعرفة العامة الشائعة تشري اإىل أأنه ل ينبغي جتربة نظام اجلرعة
اجلديد ،وس يكون من البدهييي اإجراء جتربة رسيرية صغرية للجدول اجلديد  -وبشآأن وقائع احلاةل ،اعترب أأنه س يكون دليه توقع
معقول للنجاح .توم تآأييد هذا القرار يف حممكة الاس تئناف ،حيث أأشري اإىل أأنه ليس من الرضوري أأن يعرف الشخص
املاهر جدول اجلرعة اجلديد  -فلك ما هو مطلوب هو أأن فرص النجاح اكنت جيدة مبا يكفي لتربير جتربة رسيرية .وابملثل،
يف قضية رشكة  Novartisضد رشكة  Focusويف قضية رشكة  Accord Healthcareضد رشكة  ،Medacاكن من
البدهييي اإجراء جتارب عىل أأنظمة اجلرعات املطالب حباميهتا ويف لكتا احلالتني ،مت اإلغاء براءات الاخرتاع لعدم وجود نشاط
ابتاكري .ففي قضية  Accord Healthcareضد  ،Medacاع ُترب أأن الفريق املاهر اكن ليضم خمتصا يف الصيغ ادلوائية
ابلإضافة اإىل طبيب رسيري ،وس يكون من البدهييي للمختص يف الصيغ ادلوائية أأن يتحقق من اجلرعات لتقليل الاثر غري
املرغوب فهيا (يف هذه احلاةل ،أأمل احلقن).

 .139ويوحض قرار املوظف املسؤول عن الاس امتع ل ألقوال يف طلب رشكة Advance Biofactures of Curacao

بعض العوامل اليت قد تؤدي ،بصورة اس تثنائية ،اإىل شلك جديد للجرعة يمت اعتباره جديدا ومبتكر ًا .واكن العامل النشط
موجودا برتكزي أأعىل بكثري من حاةل التقنية الصناعية السابقة ،واكن من املس تحيل معليا تقدمي اجلرعة املطلوبة مضن اإطار
احللول املقرتحة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وعالوة عىل ذكل ،اكن الشخص املاهر من أأهل املهنة ليعترب أأن هذا
الرتكزي العايل هل أاثر جانبية غري مقبوةل ،وقد جنحت الرتكيبة املركزة يف عالج مجموعة من املرىض اذلين مل يس تفيدوا من
العالج ابلرتكيبات املتوفرة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.

 .140ويمتثل شلك جرعة الواحدة يف قرص أأو حتميةل أأو أأمبوةل أأو أأي هجاز أخر ،حيتوي عىل مكية حمددة من ادلواء،
والغرض منه كلك هو اإعطاء جرعة واحدة .وابلتايل ،يمت متيزيه عن مكية غري حمددة من ادلواء ،مثل زجاجة دواء جيب قياس
اجلرعة مهنا .ويف احلالت اليت تكون فهيا اجلرعة املطلوبة لس تخدام طيب جديد خمتلفة بشلك ملحوظ عن تكل املس تعمةل يف
الاس تخدام املعروف ،قد يكون من املمكن السامح املطالبة بمنوذج جرعة واحدة حتتوي عىل العنرص النشط املعروف بمكية
معينة حبيث يكون شلك جرعة الوحدة جديدً ا وليس من البدهييي أأنه مت صنعها هبذه المكية لس تخداهما يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة .وابلتايل ،اإذا اكن الاس تخدام الطيب اجلديد يتطلب جرعة ،عىل سبيل املثال ،ختتلف بعرش مرات ( أأو
ُعرش) عن الاس تخدام يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،قد يمت احلمك عىل املطالبة بمنوذج جرعة واحدة عىل أأهنا جديدة
ومبتكرة ومسموح هبا .وعند تقيمي ابتاكر مثل هذه املطالبات ،جيب أأن نتذكر أأن اجلرعات املطلوبة ترتبط عاد ًة بوزن اجلسم
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حبيث تكون جرعات ا ألطفال أأصغر من جرعات البالغني .كام أأنه من املعروف يف الطب أأن يُطلب من املرىض تناول أأكرث
من قرص يف وقت واحد ومن املعروف كذكل أأنه يمت تناول نصف قرص.
 .141يف قضية رشكة  Actavis Group PTC EHFورشاكت أأخرى ضد رشكة  ICOS Corporationورشاكت
أأخرى ،UKSC 15 ،[2019] ،اس تعرضت احملمكة العليا قضية تضمنت تقيمي النشاط الابتاكري فامي يتعلق ابخرتاع يطالب
فيه حبامية شلك جرعة حمددة من دواء معروف .ويمت توجيه الرباءة املعنية لس تخدام مركب التادالافيل مبقدار من  1اإىل 5
ملغ من اجلرعة اليومية لعالج ضعف الانتصاب .و أأكّد املرخص هل احلرصي ابلرباءة أأن جوهر الاخرتاع هو العالج الفعال
للضعف اجلنيس ابس تخدام التادالافيل جبرعة منخفضة وحبد أأدىن من الاثر اجلانبية .وذكر أأن الاخرتاع احملمي مبوجب الرباءة
أأاتحت تناول ادلواء يوم ًيا (لالس تخدام املزمن) بد ًل من اس تخدامه حتت الطلب .ومت ابلفعل الكشف عن اس تخدام
التادالافيل لعالج الضعف اجلنيس يف براءة اخرتاع سابقة (براءة "دوغان") ،واليت تنص عىل أأن جرعة الرادالافيل ملثل هذا
العالج تكون عادة يف حدود  0.5ملغ اإىل  800ملغ يوميًا .واكن السؤال الرئييس هو ما اإذا اكنت مطالبات الرباءة املعنية
بدهيية يف ضوء براءة دوغان واملعارف العامة الشائعة.
 .142وعرضت احملمكة العليا عدد ًا من العوامل اليت تعترب اعتبارات ذات صةل يف هذه القضية عىل النحو التايل "1" :ما اإذا
اكن هناك يشء "بدهييي للمحامكة" يف اترخي ا ألولوية؛ " "2والطبيعة الروتينية للبحث و أأي ممارسة راخسة ملتابعة هذا البحث؛
" "3وعبء وتلكفة برانمج البحث؛ " "4ورضورة وطبيعة ا ألحاكم القمية اليت س يصدرها الفريق املاهر؛ " "5وما اإذا اكنت
هناك مسارات بديةل أأو متعددة للبحث؛ " "6ودافع الشخص املاهر؛ " "7وما اإذا اكنت نتاجئ البحث غري متوقعة أأو
مفاجئة؛ " "8وبعد فوات ا ألوان"9" .وما اإذا اكنت اإحدى مزيات الاخرتاع املطالب حباميته يه مزية اإضافية يف س ياق يكون
الاخرتاع املطالب حباميته فيه بدهييا لغرض أخر؛ " "10وطبيعة الاخرتاع.
 .143ويف ضوء هذه العوامل ،اعتربت احملمكة العليا أأن املهمة اليت س يضطلع هبا الفريق املاهر الافرتايض يه تنفيذ براءة
دوغان .الهدف من الفريق املاهر هو التآأكد من اجلرعة املناس بة ،واليت س تكون عادة أأقل جرعة فعاةل .وس يعمل الفريق املاهر
هبذا الهدف منذ بداية البحث .واش متلت اختبارات التجارب ما قبل الرسيرية والرسيرية عىل اإجراءات مآألوفة وروتينية،
و أأحرزت تقدما يف العادة أأفىض اإىل اكتشاف عالقة الاس تجابة للجرعة يف املرحةل الثانية (ب) من التجربة الرسيرية.
ولحظت احملمكة العليا كذكل أأن حقيقة أأن التادالافيل جبرعة  5ملغ ،وإان يظل فعا ًل كعالج للضعف اجلنيس ،فاإنه أأيض ًا،
وبشلك غري متوقع ،ميتكل فائدة اإضافية تمتثل يف تقليل الاثر اجلانبية ،واكنت هذه الفائدة ا إلضافية ول متنع حتديد جرعة
 5ملغ كجرعة مناس بة من أأن يكون أأمر ًا بدهييا .وهكذا خلصت احملمكة اإىل أأن املطالبات احملمية مبوجب الرباءة تفتقر اإىل
نشاط مبتكر.

الولايت املتحدة الامريكية
 .144يف س ياق جحة "بداهة التجربة" ،يشري دليل اإجراءات حفص الرباءات اإىل قضية رشكة  Alza Corpضد رشكة
 90،Mylan Labsحيث مت تصممي الاخرتاع املطالب حباميته لصيغ الإطالق املس متر دلواء أأوكسيبوتينني ،حيث يمت اإطالق

Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464F.3d 1286, 80 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 2006) 90
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ادلواء مبعدل حمدد خالل فرتة  24ساعة 91.واكن من املعروف أأن ا ألوكس يوتينني قابل لذلوابن يف املاء بدرجة كبرية ،وقد
أأشارت املواصفات اإىل أأن تطوير تركيبات الإطالق املس متر ملثل هذه ا ألدوية تسبب مشآلك خاصة .ووردت يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة  D1تراكيب الإطالق املس متر ل ألدوية القابةل لذلوابن يف املاء دلرجة كبرية ،مبا يف ذكل ا ألوكسيبوتينني.
ووردت يف حاةل التقنية الصناعية السابقة  D2صيغة اإطالق مس متر ل ألوكسيبوتينني اذلي اكن هل معدل اإطالق خمتلف عن
خريا ،وردت يف حاةل التقنية الصناعية السابقة  D3طريقة قابةل للتطبيق بشلك عام لتوصيل
الاخرتاع املطلوب حباميته .و أأ ً
ا ألدوية عىل مدار  24ساعة .ووردت يف  D3قابلية تطبيق الطريقة اليت مت الكشف عهنا عىل العديد من فئات ا ألدوية اليت
ينمتي اإلهيا ا ألوكس يوتينني.
نظرا ألن خواص الامتصاص يف ا ألوكسيبوتني اكن ميكن التنبؤ هبا بشلك معقول يف وقت
 .145وخلصت احملمكة اإىل أأنه ً
الاخرتاع ،فقد اكن هناك توقع معقول للنجاح يف تطوير تركيبة اإطالق مس متر ل ألوكسيبوتني عىل النحو املطالب به .وتناولت
حاةل التقنية الصناعية السابقة عددًا حمدودًا من الطرق للتغلب عىل هذه العقبات .واكنت املطالبات بدهيية ألهنا اكنت بدهيية
لتجربة الطرق املعروفة لصياغة تركيبات اإطالق مس متر ،مع توقع معقول للنجاح (انظر أأيضً ا اجلزء دال من هذه الوثيقة حول
بداهة التجربة).

طاء .جحم اجلس اميت
 .146توفر املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية 92املثال التايل اذلي يتضمن جمرد
تغيري يف حاةل التقنية الصناعية السابقة حلجم اجلس اميت مع تآأثريات متوقعة.
يتعلق الاخرتاع املطالب حباميته برتكيبة صيدلنية تش متل عىل العامل النشط ا ألول بمكية من حوايل  2ملغ اإىل
حوايل  4ملغ ويه متثل اجلرعة اليومية ،والعامل النشط الثاين بمكية ترتاوح من حوايل  0.01ملغ اإىل حوايل 0.05
ملغ ويه متثل للجرعة اليومية اإضافة اإىل انقل/حامل أأو أأكرث من النواقل/احلامالت املقبوةل صيدليا .وتتكون الرتكيبة
من عدد من وحدات اجلرعة اليومية املعبآأة بشلك منفصل والقابةل ل إالزاةل بشلك فردي واملوضوعة يف وحدة تعبئة
وهتدف لإاتحة تناولها عن طريق الفم ملدة  21يو ًما عىل ا ألقل .و أأول عامل نشط موجود يف الرتكيبة يكون يف شلك
منعم أأو يرش من حملول عىل جزيئات انقل خامل.
وتشري حاةل التقنية الصناعية السابقة  D1اإىل أأن العاملني النشطني ا ألول والثاين ،اإضافة اإىل مزجي هذين العاملني
معروفة مجيعها يف اجملال .وتنص حاةل التقنية الصناعية السابقة  D2عىل أأن تنعمي ا ألدوية املامثةل غري القابةل لذلوابن
معروف أأيضً ا يف اجملال لتحسني توصيل ادلواء.
والشلك املنعم للعامل النشط ا ألول هو جانب جديد يف الرتكيبة احلالية .فاجلرعات ونظام اجلرعات فامي خيص العاملني
النشطني ا ألول والثاين مع ًا ،وتنعمي صنف مماثل من ا ألدوية الصعبة اذلوابن معروفة يف هذا اجملال .وذلكل ،من
البدهييي ألي خشص ماهر يف اجملال أأن حي ّ ِول العنرص النشط الصعب اذلوابن اإىل شلك منعم لتحسني توصيل ادلواء.
 91دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،2143أأول ،هاء ،مثال .2
 92املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،8.8 ،امللكية الفكرية يف الهند ،مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي
والعالمات التجارية ،أأكتوبر .2014
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حمسن
وعالوة عىل ذكل ،فاإن تغيري جحم اجلس مي هو جمرد تعديل يف الشلك املادي للعامل النشط للحصول عىل تآأثري ّ
ومتوقع وابلتايل فاإن الاخرتاع املطالب حباميته بدهييي.

ايء .اس تخدام جديد ملادة معروفة
الربازيل
 .147يف حاةل اخرتاعات الاس تخدام الطيب اجلديد ،جيب مراعاة بعض اجلوانب عند تقيمي متطلبات النشاط

الابتاكري93:

 ل ينبغي اس تنتاج أآلية معل املركب املعين ابلس تخدام اجلديد من أآلية معهل لالس تخدام الطيب اذلي مت
الكشف عنه ابلفعل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة؛
 ينبغي أأن يشري الاس تخدام اجلديد اإىل عالج مرض ختتلف مسبباته عن املرض املتعلق ابلس تخدام اذلي مت
الكشف عنه يف حاةل التقنية الصناعية السابقة؛
 ل ميكن اس تنتاج الاس تخدام اجلديد من العالقة بني نشاط ادلواء وبنيته مقارنة ابجلزيئات املرتبطة بنيو ًاي ،أأي
من الامتثل البنيوي مع املركبات ا ألخرى اليت تضطلع بنفس النشاط املطالب حباميته حال ًيا واليت مت الكشف عهنا
ابلفعل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة؛
 ل ميكن اس تنتاج الاس تخدام اجلديد من الكشف عن الاثر الضارة املعروفة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة
لدلواء املعين؛
 ل ميكن اس تنتاج الاس تخدام اجلديد من اس تخدام املركب لعالج أأعراض مرض مت الكشف عنه ابلفعل يف
حاةل التقنية الصناعية السابقة ،حىت لو اكن الاس تخدام املطالب حباميته يشري اإىل مرض خمتلف.

الصني
 .148يف الصني ،يمت اإجراء الاخرتاع املتعلق ابس تخدام منتج كمييايئ عىل أأساس اكتشاف خاصية جديدة للمنتج واس تخدام
هذه اخلاصية 94.وذلكل ،فاإن اخرتاع الاس تخدام هو اخرتاع لعملية ،واملطالبة حباميته يه املطالبة حبامية العملية .وابلنس بة
لتحديد النشاط الابتاكري لخرتاع اس تخدام منتج كمييايئ ،فاإن اخرتاع اس تخدام منتج كمييايئ جديد سينطوي عىل نشاط
ابتاكري اإذا اكن من غري املمكن توقع اس تخدام منتج معروف هل بنية أأو تركيبة مماثةل .وعندما يكون اس تخدا ًما ملنتج
معروف ،فاإنه ينطوي عىل نشاط ابتاكري اإذا اكن الاس تخدام اجلديد ل ميكن اش تقاقه أأو توقعه من الرتكيب والتكوين
والوزن اجلزييئ واخلاصية الفزيايئية/الكمييائية املعروفة والاس تخدام احلايل للمنتج ،ولكنه يس تخدم خاصية اكتُشفت حديثا
للمنتج وتُفيض اإىل تآأثري تقين غري متوقع.

 93املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء ،8 ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،الربازيل،
.2017
 94املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء الثاين ،الفصل  ،6.2 ،10الإدارة الوطنية للملكية الفكرية يف الصني.
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الفلبني
 - .149يف حاةل اس تخدام املادة املعروفة لعالج حاةل ذات صةل ،ينبغي تقيمي النشاط الابتاكري للمطالبة بعناية مع مراعاة
مزااي لك طلب .وإاذا اكن ل ألمراض أأصل مشرتك أأو عوامل أأو أآلية مسببة مشرتكة ،فقد تفتقر املطالبة اإىل نشاط
ابتاكري95.
مثال
[الاخرتاع]
اس تخدام مركب برنيل كيتون يف الصيغة (.........)Iلتحضري ادلواء لعالج الهتاب الغشاء اخملاطي يف املعدة أأو
الوقاية منه.
[نظرة عامة عىل وصف الاخرتاع]
تمتثل املشلكة التقنية اليت يتعني حلها فامي يتعلق حباةل التقنية الصناعية السابقة يف توس يع جمال التطبيق العاليج ملركب
برنيل كيتون و أأن احلل املقرتح يف الطلب هو اس تخدامه لتحضري دواء لعالج الهتاب املعدة.
[حاةل التقنية الصناعية السابقة]
( أأ) مت الكشف عن التآأثري املضاد للقرحة ملركب برنيل كيتون يف املطالبة ،أأي جريانيل أأس تون
( )geranylgeranylacetoneأأو ( ،)GGAعىل قرحة املعدة والإثىن عرش احملرضة جتريبي ًا دلى فرئان اختبار.
(ب) اكن التآأثري الوقايئ ملركب  GGAمعروفًا أأيضً ا ضد القرحة وللوقاية من تلف الغشاء اخملاطي يف املعدة النامج
معو ًما عن محض ا ألس يتيل ساليس يليك .ومت الكشف كذكل عن أأن الهتاب املعدة والقرحة هام مرضان خمتلفان ويمتزي
لك مهنام ابنامتئه اإىل عمل مريض خمتلف.
[تعليق]
من املعروف أأن بعض ا ألدوية مثل ا ألسربين وغريها من ا ألدوية غري الس تريويدية املضادة لاللهتاابت تساعد عىل
ظهور القرحة .ومن املعروف أأيضً ا أأن ا ألسربين أأو العنارص ا ألخرى املضادة لاللهتاابت ميكن أأن تتسبب يف الهتاب
املعدة .وعىل الرمغ من أأن الهتاب املعدة والقرحة مرضان خمتلفان ،اإل أأن دلهيام جوانب مشرتكة فامي يتعلق بـ "العوامل
املسببة" .وابلتايل ،فاإن الشخص املاهر اكن ليتوقع أأن النشاط الوقايئ اخللوي ملركب  GGAينطبق عىل أأي نوع من
الهجوم يش نه عامل عدواين يتلف الغشاء اخملاطي مثل محض ا ألس يتيل ساليس يليك ،بغض النظر عام اإذا اكن يؤدي
يف الهناية اإىل الهتاب املعدة أأو القرحة.

 95املبادئ التوجهيية املنقحة بشآأن حفص الطلبات الصيدلنية املتعلقة ابملواد املعروفة ،القسم ( 12يناير  ،)2018مثال  ،20مكتب الفلبني للملكية الفكرية.
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اململكة املتحدة
 .150تناقش املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكرية القضااي
املتعلقة ابلبتاكر يف املطالبة ابس تخدام طيب جديد ملادة أأو تركيبة معروفة 96.ويف كثري من ا ألحيان ،ويف اإطار السوابق
القضائية املتعلقة ابلس تخدامات الطبية اجلديدة للمواد أأو الرتاكيب املعروفة ،فاإن اخلطوة ا ألخرية يف اختبار
"ركوب ا ألمواج/بوزويل"  -تقيمي ما اإذا اكن الاخرتاع بدهييا  -يمت وضعها يف اإطار سؤال حول ما اإذا اكن من البدهييي حماوةل
اس تخدام العامل للغرض املطالب به .وكام نوقش يف قضية  ،MedImmune v Novartisففي املس تحرضات الصيدلنية
والتكنولوجيا احليوية ،قد يكون هناك العديد من الس بل املمكنة لس تكشاف ذكل مع اإشارة طفيفة ،واليت اإن وجدت،
فس تثبت أأهنا ممثرة .ومع ذكل ،واب ألخص نظر ًا اإىل املاكفآت احملمتةل لخرتاع عالج انحج ،واليت يمت السعي اإىل بلوغها ،فاإن
ذكل لن حيدث بوضوح اإذا اكنت احامتلت النجاح منخفضة للغاية حبيث ل جتعلها جديرة ابلهامتم .ومع ذكل ،فاإن رفض
امحلاية مبوجب براءات يف مجيع هذه احلالت س يكون مبثابة عقبة كبرية للبحث .ولهذا السبب ،ل يمت اإثبات البداهة يف هذه
الظروف اإل اإذا حتقق رشط بداهة التجربة مع التنبؤ بتوقعات معقوةل أأو اكفية للنجاح ،وقد قدمت حممكة الاس تئناف بعض
التوجهيات العامة بشآأن كيفية تقيمي ذكل" :ما اإذا اكن احامتل جناح معقول أأو ٍ
اكف يتوقف عىل مجيع الظروف مبا يف ذكل
القدرة املعقوةل عىل التنبؤ بنتيجة انحجة ،واملدة اليت قد يس تغرقها املرشوع ،ومدى عدم اس تكشاف اجملال وتعقيده أأو أأي
جتارب رضورية وما اإىل ذكل ،سواء مت القيام هبذه التجارب ابلوسائل الروتينية وما اإذا اكن يتعني عىل الشخص املاهر اختاذ
سلسةل من القرارات الصحيحة عىل طول املسار97".
 .151ومتت املصادقة عىل هذا الهنج فامي يتعلق مبطالبة الاس تخدام الطيب الثاين من قبل حممكة الاس تئناف يف قضية
 ،Regeneron Pharmaceuticals v Genentechوقد طبقهتا احملامك يف العديد من القرارات منذ ذكل احلني .ويف
قضية  ،)2015( Actavis v Eli Lillyمتت الإشارة اإىل أأنه من املنطقي أأن يمت تناول مسآأةل ما اإذا اكن الاس تخدام اجلديد
بدهييا للتجربة أأو ًل ،مث ،اإذا لزم ا ألمر ،ما اإذا اكن هناك توقع معقول للنجاح .فامي يتعلق بوقائع القضية ،وتقرر أأنه مل يكن من
البدهييي جتربة اس تخدام العامل املعين لالس تخدام اجلديد عىل الإطالق ،وحىت اإن حتقق ذكل ،فمل يكن هناك توقع للنجاح.
ويعين "النجاح" يف حالت الاس تخدام الطيب الثاين حتقيق التآأثري العاليج املطالب به ،وقد ختتلف املعايري اليت يمت تقيميها
وفقًا للكشف يف املواصفات ،وابلتايل قد خيتلف أأيضً ا ما يُقصد ابلضبط من أأن الشخص املاهر "حياول".
 .152ويف بعض احلالت ،مثل  )2014( Hospira v Genentechو ،Teva v AstraZenecaاكن السؤال هو ما
اإذا اكن من البدهييي اإجراء جتربة رسيرية مع توقع ٍ
اكف للنجاح ،بيامن يف قضييت Generics v Warner-Lambert
و ،Merck Sharp & Dohme v Onoاكن السؤال هو ما اإذا اكن س يكون من البدهييي اإجراء اختبارات حيوانية
حمددة مع توقع ٍ
اكف للنجاح .ويف قضية  ،)2015( Hospira v Genentechدرس أأرنودل ج بعض العوامل اليت س تحدد
ما اإذا اكن من البدهييي اإجراء جتربة رسيرية مع توقع معقول للنجاح .ويشمل ذكل :مس توى ادلافع إلجياد عالج جديد أأو
حمسن للحاةل؛ وما اإذا اكنت التجربة س تكون ذات تصممي روتيين؛ وما اإذا اكن س تكون صعبة من الناحية التقنية (بد ًل من
جمرد اس هتالك الوقت والتلكفة)؛ وما يه اخملاطر اليت يتعرض لها املرىض؛ ومعدل الفشل يف مثل هذه التجارب؛ وما اإذا
 96املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الطبية يف مكتب امللكية الفكرية ( أأبريل  ،)2016الفقرات من  132اإىل  ،136ومن  144اإىل
 ،145مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.

MedImmune v Novartis [2010 EWCA Civ 1234, [2013] RPC 27 97
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اكنت املواصفات تغلبت عىل أأية "صعوابت يف العملية" من شآأهنا أأن متنع الشخص املاهر من اإجراء جتربة؛ ومدى اعتبار
الشخص املاهر أأن الكشف عن حاةل التقنية الصناعية السابقة سيمت يف ضوء املعرفة العامة الشائعة.
 .153وإاذا مت اس تخدام العامل املعين يف مطالبة ابلس تخدام الطيب الثاين لعالج حاةل ذات صةل ،فقد يشلك هذا الكشف
أأساس اعرتاض عىل النشاط الابتاكري .ومن الواحض أأنه جيب التعامل مع هذا عىل أأساس لك حاةل عىل حدة ،ولكن قد يمت
احلصول عىل بعض التوجيه من قرار جملس الاس تئناف التابع للمكتب ا ألورويب للرباءات يف القضية  .T 913/94والسؤال
ا ألول اذلي جيب طرحه هو ما اإذا اكنت ا ألمراض لها أأصل مشرتك أأو عوامل مسببة أأو أآلية مشرتكة .وإاذا حتقق ذكل ،فهذا
ل يعين تلقائ ًيا أأن املطالبة تفتقر اإىل اجلانب الابتاكري .ومع ذكل ،اإذا اكنت أأعراض املرض اذلي س بق عالجه يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة يه نفسها يف احلاةل املطالب حباميهتا ،واكنت أأكرث خطورة  ،فهذا يشري بقوة اإىل أأن العامل س يكون
ً
فعال يف احلاةل ا ألخرية أأيضً ا.
 .154وفامي يتعلق بعالجات الرسطان ،جادل جملس الاس تئناف يف  T 385/07بآأن أأنواع خمتلفة من الرسطان لها أأس باب
وخصائص خمتلفة للغاية ،وليس هناك "رصاصة حسرية" تقتل مجيع أأنواع الرسطان بنجاح .وإان الكشف عن فعالية عالج
معني ضد نوع واحد أأو أأكرث من أأنواع الرسطان ل يشري عادة اإىل "توقع معقول للنجاح" يف عالج شلك غري مرتبط
بناء عىل وقائع احلاةل ،حيث توجد عالجات للرسطان متارس تآأثريها من خالل
للرسطان .ومع ذكل ،سيتعني تقيمي هذا ا ألمر ً
اس هتداف أآلية مشرتكة للكثري من أأنواع الرسطان ،اإن مل تكن مجيعها  -وتناولت قضية

 Merck Sharp & Dohme v Onoعالجا من هذا القبيل.
املكتب ا ألورويب للرباءات
 .155يف القضية ) ،T112/92 (OJ1994,192أأشارت الوثيقة ( ،)1ابعتبارها أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة ،اإىل
اس تخدام اجللوكوماانن مكثخن ملنتج غذايئ ُمصنع وغري هاليم ،ولكهنا مل تذكر وظيفته مكثبت .وطبق اجمللس املبادئ
املنصوص علهيا يف القضية ) T59/87 (OJ1991, 561عىل هذه احلاةل ،وذكر أأنه حىت لو اكن اجللوكوماانن مبثابة عامل
مثبت مس تحلب يف اإعداد املنتج وفقًا للوثيقة ( ،)1فاإن هذا الاس تخدام اكن اس تخداما خمفيا .ولقد مت التوصل اإىل اس تنتاج
تبطا ار ً
مفاده أأن اس تخدام مادة ما مكث ِبت للمس تحلبات ،اإن مل يكن مر ً
تباطا وثيقًا ابس تخداهما كعامل مثخن ،فهو عىل ا ألقل
قريب جدا من ذكل وثيقًا .ور أأى اجمللس أأنه اكن من البدهييي للشخص املاهر ،مع العمل أأن اجللوكومان اكن فعال كعامل
تثخني للمس تحلبات ،أأن حياول عىل ا ألقل معرفة ما اإذا اكن ً
فعال أأيضً ا مكثبت .وعىل الرمغ من أأن القضية  T59 / 87قد
وجدت أأن املطالبة ابس تخدام جوهري ولكنه خمفي لحقًا ملادة معروفة ميكن أأن يس تويف رشط اجلدة ،فاإن موضوع مثل هذه
املطالبة س يظل يفتقر اإىل النشاط الابتاكري اإذا أأشارت حاةل التقنية الصناعية السابقة اإىل وجود صةل راخسة بني
الاس تخدامات السابقة والالحقة (انظر أأيضً ا 98.)T544 / 94

 98السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات (النسخة  ،)8اجلزء .1د.2016 12.9 ،
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اكف .احملفز
الهند
 .156تقدم املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية 99مثا ًل عىل الاس تخدام البدهييي
للعامل احملفز ،عىل النحو التايل:
يتعلق الاخرتاع املطالب حباميته بعملية لإعداد املركب  Cمن خالل معاجلة املركب  Aواملركب  Bيف وجود حمفز
بالتيين .ويمت الكشف عن مجيع مزيات الاخرتاع يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ابس تثناء اس تخدام البالتني مكحفز
بشلك رصحي ،ولكن مت ذكره مكحفز للمعادن النبيةل .وكشفت حاةل التقنية الصناعية السابقة بشلك عام عن البالتني
كعنرص نبيل ،وهو أأيضً ا عنرص مماثل يس تخدم يف اجملال ألغراض مماثةل وهو بدهييي للشخص املاهر .وذلكل ،يعترب
ذكل تطبيقا للمزية املعروفة يف حاةل التقنية السابقة عىل الاخرتاع املطالب حباميته عىل حنو بدهييي.

مجهورية كوراي
 .157عىل الرمغ من أأن مرجع حاةل التقنية الصناعية السابقة يكشف عن وجود حمفز هل تركيبة مماثةل أأو مشاهبة حملفز
الاخرتاع ،فاإذا اكن رد الفعل اذلي يس تخدم فيه العامل احملفز خمتلفا أأو اكن الصنف خمتل ًفا ،واكن تآأثري حمفز الاخرتاع معرتفا
به مقا نر ًة ابحلاةل اليت ل يس تخدم فهيا حمفز ،يعترب أأن الاخرتاع ينطوي عىل نشاط ابتاكري 100.وإاذا مل يمت الكشف عن
الرتكيبة املامتثةل أأو املشاهبة للعامل احملفز يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،يمت اإجراء تقيمي للنشاط الابتاكري من خالل
مقارنة تآأثري احملفز املطالب حباميته يف حاةل بدون احملفز.
 .158وعىل الرمغ من أأن دامع احملفز قد ل يكون هل أأي نشاط حمفز ،فاإنه يس تخدم ألغراض خمتلفة ،مثل اإنتاج حمفز هل
تفاعل حمفز فعال ،لتقليل تلكفة التحضري وحتسني اخلواص املياكنيكية .ومن أأجل تقيمي النشاط الابتاكري لختيار احملفز
املدعوم أأو غري املدعوم ،ينبغي مراعاة أاثره التقنية املنصوص علهيا يف املواصفات أأو تآأثريها الاس تثنايئ101.

لم .املنتجات الوس يطة
الربازيل
 .159تشري املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء 102اإىل
بناء عىل وظيفته كوس يط
أأنه عندما يكون املنتج الوس يط اخرتاعًا رئيس ًيا ،ينبغي حتليل النشاط الابتاكري للوس يط ً
واختالفاته مقارنة ابملركبات يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وابلتايل ،اإذا كشفت أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة عن
 99املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،8.8 ،امللكية الفكرية يف الهند ،مكتب املراقب العام للرباءات والتصاممي
والعالمات التجارية ،أأكتوبر .2014
 100املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء التاسع ،الفصل  ،3.2 ،5املكتب الكوري للملكية الفكرية.
 101انظر القرار  2008HEO13732الصادر عن حممكة الرباءات 9 ،أأكتوبر .2009
 102املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء ،8 ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،الربازيل،
.2017
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مركبات شبهية ابملركب الوس يط املطالب حباميته ومل تقدم أأي اإشارة اإىل وظيفهتا يف اإنتاج مركبات أأخرى ،أأي وظيفهتا
كوس يط ،فلن يكون من البدهييي أأن الشخص اذلي ميتكل همارة يف اجملال سيس تخدم مركبات مماثةل لتكل املوجودة يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة عىل أأهنا مركبات توليفية وس يطة.
 .160ويف احلاةل اليت تكون فهيا مركبات أأقرب وظيفة حلاةل التقنية الصناعية السابقة مركبات وس يطة ،جيب مالحظة
الاختالفات بني املركب املطالب حباميته (الوس يط) واملركب املوجودة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،من أأجل حتديد ما
اإذا اكنت هذه الاختالفات بدهيية ،مع مراعاة الوظيفة الوس يطة للمركب املطالب حباميته.
 .161وعندما يكون الوس يط عبارة عن اخرتاع اثنوي (يكون الاخرتاع الرئييس عبارة عن مركب كمييايئ هنايئ أأو معلية
نظرا ألن
لإنتاج مركب كمييايئ) ،ل ميكن اس تقراء اجلدة والنشاط الابتاكري لالخرتاع الرئييس اإىل الوس يطً ،
التآأثريات/ا ألنشطة /ا ألغراض يف الاخرتاع الرئييس والوس يط خمتلفة .وإاذا مل يكن املنتج الوس يط هو الاخرتاع الرئييس،
فيجب حتديد ما اإذا اكن الوس يط ومعلية اإنتاجه ينمتيان اإىل املفهوم الابتاكري نفسه لالخرتاع الرئييس ،وهو منتج مركب
هنايئ و /أأو معلية اإنتاجه103.
 .162وقد تكون معلية اإنتاج وس يط يه الاخرتاع الرئييس يف طلب الرباءة .ومع ذكل ،فاإن هذه العمليات عادة ما تكون
اخرتاعًا ملحقًا لالخرتاع الرئييس ملركب هنايئ أأو حىت منتج وس يط .وإاذا اكنت معلية اإنتاج الوس يط يه الاخرتاع الرئييس،
فيجب أأن حتدد مطالبات العملية ما ييل "1" :املادة ا ألولية واملنتج الهنايئ ووسائل حتويل لك مهنام؛ " "2واخلطوات اخملتلفة
الالزمة لتحقيق الهدف احملدد.

الولايت املتحدة ا ألمريكية
 .163يف قضية  104،Laluحمكت احملمكة ا ألمريكية أأن مركبات حاةل التقنية الصناعية السابقة حتقق منفعة فقط عندما
تضطلع بدور مركبات وس يطة ،و أأن املركبات املتشاهبة يف البنية واملطالب حباميهتا قد ل تكون بدهيية من الوهةل ا ألوىل مقارنة
حباةل التقنية الصناعي السابقة( .انظر الفقرة  29من هذه الوثيقة)

املكتب ا ألورويب للرباءات
 .164قام جملس الاس تئناف التابع للمكتب ا ألورويب للرباءات بتقيمي عدد من احلالت فامي يتعلق ابملنتجات
ويف القرار ) ،T22/82 (OJ1982, 341قرر اجمللس أأن اإعداد منتجات وس يطة جديدة يف اإطار معلية اكمةل لها مزااي
ابتاكراي.
مدهشة لإعداد املنتجات الهنائية املعروفة واملطلوبة اكن أأ ًمرا
ً

الوس يطة105.

 .165ومرة أأخرى يف القضية ) ،T163/84 (OJ1987, 301مت اعتبار املنتجات الكاميئية الوس يطة قابةل للحامية مبوجب
براءة اخرتاع عىل أأساس أأن امليض قدما يف معاجلهتا للمنتجات الهنائية املعروفة ينطوي عىل نشاط ابتاكري .ولكن اجمللس
ر أأى أأن مادة كمييائية جديدة وس يطة لن تصبح مبتكرة جملرد أأهنا أعدّ ت أأثناء معلية مبتكرة متعددة املراحل ،ومت حتويلها بعد
 103انظر أأيضا املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء ا ألول ،الفقرات من  119.3اإىل .125.3
 104يف قضية ) .Lalu, 747 F.2d 703,223 USPQ 1257 (Fed. Cir. 1984دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،09.2144سادس ًا.
 105السوابق القضائية جملالس الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات (النسخة  ،2016 ،)8اجلزء .1د( 4.8.9 ،املنتجات الوس يطة).
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ذكل اإىل منتج هنايئ معروف؛ اإذ جيب أأن تكون هناك عوامل أأخرى أأيضً ا ،مثل أأن معلية اإعداد الوس يط اجلديد قد مكنت
من اإعداده ألول مرة واكن ذكل عىل حنو ابتاكري ،واتضح أأنه قد مت استبعاد الطرق أأخرى لإعداده.
 .166ويف القضية ) ،T648/88 (OJ1991, 292مل يوافق اجمللس عىل الر أأي املعرب عنه يف القرار  ،T163/84وات ّبع بد ًل
من ذكل القرار املتخذ يف القضية  .T22/82ومت اعتبار املنتج الوس يط املوجه لإعداد منتج هنايئ معروف أأنه مبتكر اإذا مت
اإعداده يف اإطار اإعداد مبتكر أأو معاجلة اإضافية مبتكرة أأو يف س ياق معلية ابتاكرية اكمةل (مت التآأكيد عليه يف .)T1239/01
 .167ويف القضية ) ،T65/82 (OJ1983, 327أشري اإىل أأن املنتجات الوس يطة اجلديدة اليت متثل جزء ًا من العمليات
املامثةل (غري ابتاكرية) للمنتجات الالحقة ( أأي املنتجات الهنائية أأو الوس يطة من أأنواع خمتلفة) ،جيب – حىت تُعترب منتجات
وس يطة – أأن تسامه مسامهة هيلكية يف املنتجات الالحقة .وحىت يف حاةل استيفاء هذا الرشط ،فاإن هذه املنتجات
الوس يطة ل تكون ابتاكرية دون قيد أأو رشط ،أأي ليس من دون أأخذ حاةل التقنية الصناعية بعني الاعتبار .وابلنس بة حلاةل
التقنية الصناعية فامي يتعلق ابملنتجات الوس يطة ،مثّة جمالن خمتلفان جيب مراعاهتام .ا ألول هو حاةل التقنية الصناعية
"القريبة من املنتج الوس يط" للفن .ويه مجيع املركبات القريبة من املنتجات الوس يطة كام هو حمدد من تركيبهتا الكمييائية .مون
انحية أأخرى ،جيب أأيضً ا مراعاة حاةل التقنية الصناعية "القريبة من املنتج" ،أأي تكل املركبات القريبة من املنتجات الالحقة
كام مت حتديدها من خالل تركيبهتا الكمييائية.
 .168ويف القضية ) ،T18/88 (OJ1992,107جادل مقدمو الطلبات أأن نشاط مبيدات احلرشات للمنتجات الهنائية
املعروفة اكن متفوقًا بشلك كبري عىل نشاط مبيد حرشي أخر معروف هل بنية مماثةل ،و أأن هذا اكن اكف ًيا لإثبات النشاط
الابتاكرية للمنتجات الوس يطة ،حىت لو مل تكن املنتجات الهنائية جديدة و /أأو مبتكرة .ويف اإشارة اإىل القضية
) ،T65/82 (OJ1983, 327رفض جحة مقديم الطلب عىل ا ألسس التالية :جيب أأن تستند املنتجات الوس يطة املطالب
حباميهتا بدورها اإىل نشاط ابتاكري لتكون مؤهةل للحامية مبوجب براءة .ومل يكن السؤال هنا ،هو اإماكنية دمع املنتجات
الالحقة اجلديدة واملبتكرة للنشاط الابتاكري للمنتجات الوس يطة يف ظل ظروف معينة ،ألن املنتجات الالحقة يف هذه
احلاةل اإما مل تكن جديدة أأو اكنت غري مبتكرة .ومل يكن التآأثري املتفوق للمنتجات الالحقة اليت مل تكن ل جديدة ول مبتكرة
اكفي ًا جلعل املنتجات الوس يطة مبتكرة (.)T51/98 ،T697/96

ممي .اختيار الاخرتاعات والنطاقات
 .169بشلك عام ،قد يتضمن اخرتاع الاختيار ،عىل سبيل املثال ،اختيار عنارص فردية أأو مجموعات فرعية أأو نطاقات
فرعية ،واليت تقع مضن اجملموعة أأو النطاق الأكرب يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ولكن مل يمت الكشف عهنا بشلك حمدد يف
حاةل التقنية الصناعية السابقة وتناولت دراسة أأخرى للنشاط الابتاكري (اجلزء الثاين) (الوثيقة  )SCP/29/4تقيمي النشاط
الابتاكري فامي يتعلق ابخرتاعات الاختيار .وبيامن تنطبق املبادئ العامة املوحضة يف الوثيقة  SCP/29/4عىل اخرتاعات
الاختيار يف جمال الكميياء ،تقدم الفقرات التالية توضيحات و أأمثةل ممكةل يف هذا الصدد يف جمال الكميياء.
 .170وينبغي المتيزي بوضوح بني مطليب اجلدة والنشاط الابتاكري فامي يتعلق ابخرتاعات الاختيار ،عىل الرمغ من أأن ذكل
ل يدخل يف نطاق هذه الوثيقة .وعىل النحو املوحض يف املعلومات املقدمة من قبل ش ييل اإىل اللجنة ،فاإن وصف ًا عام ًا حلاةل
التقنية الصناعية السابقة ل يؤثر عادة يف جدة شلك معني من الاخرتاع ،حىت لو مت تضمني هذا الشلك احملدد يف رشوط
الكشف العام ،طاملا أأن ذكل الشلك احملدد مل يُذكر رصاحة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .ويف املقابل ،يؤثر الوصف
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احملدد عىل جدة مطالبة عامة تشمل الوصف احملدد .فعىل سبيل املثال ،يؤثر وصف "النحاس" عىل جدة "املعدن" مكصطلح
عام ،ولكن ليس عىل جدة أأي معدن أخر غري النحاس .وابملثل ،يؤثر وصف "املسامري" عىل جدة "هجاز التثبيت"
مكصطلح عام ،ولكن ليس عىل أأي هجاز تثبيت أخر .ومع ذكل ،تشري املبادئ التوجهيية 106يف ا ألرجنتني اإىل أأن الكشف
عن مجموعة من املركبات الكمييائية يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،ولو يف شلك عام ،يُفيش مع مجيع مكوانت تكل
جزءا من حاةل التقنية الصناعية السابقة .وابلتايل ،ل توجد أأية جدّة يف اختيار عنرص (عنارص) مت
اجملموعة ،اليت أأصبحت ً
الكشف عنه ابلفعل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،حىت اإذا اكن العنرص (العنارص) احملدد هل خصائص متباينة ،أأو مل يمت
اثباته مس بقًا .وابملثل فاإن اكتشاف مزية أأو خاصية ُم ِ ّمزية أأو متفوقة لعنرص (عنارص) معني ،معروف ابلفعل يف حاةل التقنية
الصناعية ،ل يفي برشط اجلدة.
 .171وهناك مثال أخر موجود يف املعلومات املقدمة من قبل ش ييل وهو اخرتاع اختيار يتعلق مبجموعة من القمي .فعىل
سبيل املثال ،حتدّد وثيقة من حاةل التقنية الصناعية السابقة اإجر ًاء كمييائي ًا ميكن تنفيذه يف نطاق درجات حرارة ترتاوح بني 10
و 100درجة مئوية ،مبا يف ذكل أأمثةل عن  20درجة و 40درجة و 60درجة و 80درجة مئوية .ويف وقت لحق ،مت
اكتشاف أأن العملية اليت ُجترى ما بني  68درجة مئوية و 72درجة مئوية تكون أأكرث كفاءة بشلك غري متوقع ،وتفيض اإىل
أأداء أأفضل ،وتصدر ملواثت أأقل أأو تنتج فوائد تقنية أأخرى .وإاذا مت تقدمي طلب محلاية الإجراء بني  68درجة مئوية
و 72درجة مئوية ،أأي الفاصل يف نطاق درجة احلرارة اليت مت الكشف عهنا ابلفعل ،يف حني مل يمت وصف هذا الفاصل احملدد
رصاحة يف وثيقة حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فال ميكن تقيمي اجلدة اإل من خالل تفسري حمدود حلاةل التقنية الصناعية
السابقة كعملية جترى عادة بني  10و 100درجة مئوية ويف درجات حرارة متوسطة ترتاوح بني  20و 40و 60و 80درجة
نظرا ألن واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة ل تنص بشلك حمدد عىل أأن العملية تمت بشلك خمتلف يف
مئوية .وابلتايل ،و ً
درجة أأو درجات حرارة أأخرى (داخل أأو خارج النطاق املوصوف)  -يف هذه احلاةل ،اإجراء ما بني  68درجة مئوية
و 72درجة مئوية  -فال تُعترب القمي املطالب حباميهتا أأن ّه قد مت الكشف عهنا وس يفي الاخرتاع مبطلب اجلدة.

أأسرتاليا
 .172متثل الصيغة الهيلكية العامة مجيع الصيغ الهيلكية احملددة اليت تشملها الصيغة العامة .ويمت اعتبار املركبات اليت تدخل
يف نطاق الصيغة العامة بوضوح عىل أأهنا متتكل اخلصائص نفسها مثل أأية مركبات مت الكشف عهنا عىل وجه التحديد .ويف
غياب الاختيار (عىل سبيل املثال ،حتديد مركب أأو مركبات لها مزية مفاجئة أأو غري متوقعة) أأو يف حاةل عدم وجود الكشف
المتكيين ،مفن البدهييي عىل الفور أأن املركبات اليت تدخل يف نطاق الصيغة العامة س تكون لها خصائص املركبات اليت مت
الكشف عهنا عىل وجه التحديد ،وليس هناك نشاط ابتاكري يف اإعداد تكل املركبات فقط ابلطريقة املقرتحة والتحقق من
خصائصها (قضية  Rohm and Haas Coضد ،Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha and Sankyo Co
]APO 40 [1997؛ ومؤسسة جامعة جورجيا ل ألحباث ضد رشكة .)APO 68 ]2000[ ،Biochem Pharma

 106املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية الرباءة يف الطلبات بشآأن الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية (املعمتدة مبوجب القرار املشرتك  2012/118و2012/546
و.2012 ،)2012/107
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الربازيل
 .173يف حني أأن اإجراءات الفحص التقين لطلبات براءات الاخرتاع اخلاصة ابختيار املركبات الكمييائية مبينة ابلتفصيل يف
املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات ،اجلزء الثاين ،الفقرات من  19.4اإىل  25.4ومن  31.5اإىل  ،34.5فاإن اجلزء 2.8
من املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات  -اجلوانب املتعلقة بفحص طلبات الرباءات يف جمال الكميياء يقدم بعض
ا ألمثةل فامي يتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري لخرتاعات الانتقاء املتعلقة ابملركبات الكمييائية.
 .174وبصفة عامة ،ليك يُعترب املركب الكمييايئ اخملتار جديد ًا جيب أأل يمت الكشف عنه حتديد ًا يف حاةل التقنية الصناعية
السابقة يف شلك أأمثةل أأو اختبارات أأو نتاجئ أأو قوامئ أأو جداول أأو تسميات أأو صيغة هيلكية فردية أأو طريقة حتضري .وفامي
يتعلق ابلنشاط الابتاكري ،قد ل يكون اختيار املركب املذكور واحضًا أأو بدهييا لشخص ماهر من أأهل املهنة استنادًا اإىل
تعالمي حاةل التقنية الصناعية السابقة .ونظر ًا اإىل كون الاخرتاع دامئا مجموعة خمتارة من املركبات املوصوفة ابلفعل بشلك عام يف
وثيقة حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فاإن تقيمي متطلبات النشاط الابتاكري لرباءة تتعلق ابنتقاء مجموعة من املركبات يتضمن
تقدمي بياانت مقارنة تتعلق حباةل التقنية الصناعية السابقة .وتتوافق أأقرب حاةل تقنية صناعية سابقة مع املركب (املركبات) اذلي
يُظهر أأكرب تشابه هيلكي مت الكشف عنه عىل وجه التحديد يف حاةل التقنية الصناعية السابقة.
 .175مثال عىل املركبات اخملتارة اليت تس تويف رشط اجلدة ولكهنا تفتقر اإىل نشاط ابتاكري:
الاخرتاع
يشري طلب براءة الاخرتاع اإىل مركبات اإيلودين مماثةل لها خصائص مضادة لتاكثر اخلالاي لعالج ا ألورام
دلى الثدييات.
حاةل التقنية الصناعية السابقة
تصف حاةل التقنية الصناعية السابقة بشلك عام ،يف صيغة ماركوش ،مواد تش به ا إليلودين ويه مفيدة كعوامل
مضادة لتاكثر اخلالاي.
الاخرتاع

حاةل التقنية الصناعية السابقة

التحليل التقين
متثل املركبات اخملتارة مجموعة حمدودة من بني املركبات اليت مت الكشف عهنا بشلك عام يف وثيقة حاةل التقنية الصناعية
نظرا لعدم الكشف عهنا عىل وجه التحديد (املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات ،اجلزء
السابقة .ومع ذكل ،و ً
الثاين ،الفقرات من  21.4اإىل  ،)23.4فهيي تس تويف رشط اجلدة.
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وقدم صاحب الطلب نتاجئ اختبار يُقارن بني النشاط املضاد للتاكثر للمركبات املطالب حباميهتا ونشاط املركبات اليت
مت الكشف عهنا عىل وجه التحديد يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ولها تشابه هيلكي أأكرب .ومل تثبت النتاجئ املقدمة
تآأ ًثريا غري بدهييي مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقة ،ألن نشاط مضاد تاكثر اخلالاي يف املركبات املطالب حباميهتا اكن
مشاهبًا متا ًما لنشاط املركبات اليت مت الكشف عهنا يف حاةل التقنية الصناعية السابقة (املبادئ التوجهيية لفحص طلبات
الرباءات ،اجلزء الثاين ،الفقرة  .)33.5وابلتايل ،وعىل الرمغ من أأن املركبات املطالب حباميهتا تعترب جديدة ،اإل أأهنا
تفشل يف استيفاء رشط النشاط الابتاكري.
 .176مثال عن املركبات اخملتارة اليت تس تويف ً
الك من رشطي اجلدة والنشاط الابتاكري:
الاخرتاع
يتعلق طلب الرباءة مبركب الكيتوينولز احللقي املستبدل ابلفينيل ،ومعليات حتضريه واس تخدامه يف تركيبات املبيدات
احلرشية ومبيدات ا ألعشاب.
حاةل التقنية الصناعية السابقة
تقدم حاةل التقنية السابقة وص ًفا عا ًما ملركب الكيتوينولز احللقي اذلي هل نشاط مبيد للحرشات ومبيد ل ألعشاب،
واذلي يتضمن املركبات اخملتارة يف طلب الرباءة قيد املراجعة.
الاخرتاع

حاةل التقنية الصناعية السابقة

التحليل الفين
تعترب املركبات املطالب حباميهتا يف طلب الرباءة عىل أأهنا تس تويف رشط اجلدة ألنه ،عىل الرمغ من أأهنا مش تقات
كمييائية ترد بشلك عام يف صيغة ماركوش يف وثيقة حاةل التقنية الصناعية السابقة ،اإل أأنه مل يمت الكشف عهنا عىل وجه
التحديد (املبادئ التوجهيية فلحص طلبات الرباءات ،اجلزء الثاين ،الفقرات من  21.4اإىل .)23.4
ولإثبات النشاط الابتاكري للموضوع ،مت تقدمي بياانت الاختبار اليت أأظهرت بوضوح التآأثري التقين غري البدهييي
للمركبات املطالب حباميهتا مقارنة ابملركبات ذات التشابه الهيلكي الأكرب اليت مت الكشف عهنا حتديد ًا يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة .وابلتايل ،مت اعتبار أأن املركبات اخملتارة غري بدهيية ألي خشص ماهر يف هذا اجملال (املبادئ
التوجهيية لفحص طلبات الرباءات ،اجلزء الثاين ،الفقرة .)34.5
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مجهورية كوراي
 .177عندما تكشف حاةل التقنية الصناعية السابقة عن املفهوم العام فقط ،بيامن يغطي الاخرتاع املطالب حباميته أأصناف
حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فاإن الاخرتاع املطالب به ينطوي عىل نشاط ابتاكري اإذا اكن مجليع ا ألصناف تآأثري خمتلف عن
تآأثري الاخرتاع يف حاةل التقنية الصناعية السابقة من حيث النوعية أأو المكية107.
مثال  :1الاخرتاعات تفتقر اإىل نشاط ابتاكري ،حيث يمت اختيار مركبات كمييائية حمددة فقط من بني مجموعة واسعة
من املركبات الكمييائية.
" "1ل يوجد وصف مفاده أأن املركب الكمييايئ املطالب حباميته ،واخملتار من مجموعة واسعة من املركبات
الكمييائية يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،هل تآأثري اإجيايب مقارنة ابملركبات الكمييائية يف حاةل التقنية الصناعية
السابقة.
" "2يكون للمركب الكمييايئ املطالب حباميته ،واذلي يمت اختياره من بني مجموعة واسعة من املركبات
الكمييائية يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،تآأثري اإجيايب مقارنة ابملركبات الكمييائية يف حاةل التقنية الصناعية
السابقة ،ولكن ميكن بسهوةل اختيار املركب املطالب حباميته من قبل خشص ماهر من أأهل املهنة ،ألنه ميكن
التنبؤ خباصية املركب الكمييايئ.
مثال  :2الاخرتاعات اليت حتتوي عىل مركبات كمييائية حمددة خمتارة من مجموعة واسعة من املركبات الكمييائية لها
خصائص مواتية غري متوقعة.
تتعلق املطالبة مبركب كمييايئ حيتوي عىل مادة بديةل حمددة مت اختيارها من مجموعة ُ Rكشف عهنا يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة ،وليس من املتوقع أأن يقوم خشص ماهر يف اجملال ابختيار ذكل املركب الكمييايئ احملدد من بني
املركبات الكمييائية املوصوفة معو ًما يف حاةل التقنية الصناعية السابقة من أأجل احلصول عىل خصائص مواتية.

الاحتاد الرويس
 .178تنص املبادئ التوجهيية للفحص 108عىل أأن مهنجية حتليل النشاط الابتاكري لخرتاعات الانتقاء بشلك عام تتوافق
مع مهنجية املركبات الكمييائية ا ألخرى .ويؤخذ الاختالف بني خصائص املركبات املطالب حباميهتا واملركبات املعروفة اليت
تشرتك يف صيغة هيلكية ،وكذكل درجة هذا الاختالف يف الاعتبار (انظر الفقرات من  58اإىل  61أأعاله).
مثال
يمت املطالبة حبامية مبركب كمييايئ (مل يمت توضيح الغرض يف املطالبات) .ويوفر وصف الاخرتاع معلومات حول درجة
مسيته وإاماكنية اس تخدامه للقضاء عىل حرشات القراد يف جسم احليوان .واملادة املذكورة يه حاةل معينة (اختيار)
جملموعة من املركبات املعروفة تمتزي بصيغة هيلكية مشرتكة .وتشري حاةل التقنية الصناعية السابقة اإىل أأن مسيهتا اكفية
 107املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،اجلزء التاسع ،الفصل  ،3.2 ،5املكتب الكوري للملكية الفكرية.
 108املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الاخرتاع ،اجلزء  ،9.3ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية )(ROSPATENT
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نظرا ألن هذا املركب مل يمت
للقضاء عىل القراد ،ولكن اس تخداهما مس تحيل بسبب زايدة السمية دلى احليواانت .و ً
وصفه مس بقًا عىل أأنه مركب مت احلصول عليه ودراس ته ،فاإنه يعترب مرك ًبا جديدً ا .واكن اخملرتع أأول من قرر أأن
مس توى مسية املركب املطالب حباميته يسمح بقتل القراد ،لكنه ل يسبب أأي رضر للحيواانت .وابلتايل ،فاإن حاةل
التقنية الصناعية السابقة ل تعين أأن املركب املطالب حباميته ميكن أأن حيقق النتيجة التقنية كام هو موحض يف الطلب،
واملركب املطالب حباميته يبدي عن خاصية جديدة غري معروفة لتكل اجملموعة.

اململكة املتحدة
 .179يعمتد قرار حممكة الاس تئناف يف اململكة املتحدة يف قضية رشكة ( Dr Reddy’s Laboratoriesاململكة املتحدة)
ضد رشكة  Eli Lilly & Co109مقاربة تستند اإىل قرارات جمايل الاس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات (ول س امي
القرارين  T 939/92 AGREVO/Triazolesو )T 133/01 WYETHحيث مت أأخذ مسامهة الطلب يف الاعتبار
واكن الاختيار ليعترب اختيار بدهييا اإذا مل حيقق أأي تقدم تقين حقيقي 110.والسؤال اذلي جيب طرحه هو ما اإذا اكن الاخرتاع
يقدم مسامهة تقنية غري معروفة حىت الن أأو أأنه جمرد اختيار اعتباطي .وإاذا اكن جمرد اختيار اعتباطي ،يكون
الاخرتاع بدهييا111.
 .180ولن يمت حتديد طبيعة الاختيار يف كثري من ا ألحيان بسهوةل اتمة حيث ،عىل سبيل املثال ،يمت اختيار نطاق فرعي
من نطاق أأكرب .ويف هذا الصدد ،فاإن املوقف اذلي يتبع حمك حممكة الاس تئناف يف قضية رشكة ] Genericsاململكة
املتحدة[ ضد رشكة  ،Yeda Research and Development Coتشمل ما ييل112:
" "1اإذا اكنت املسامهة املزعومة أأ ًثرا تقن ًيا غري شائع يف لك يشء مشمول ابملطالبة ،فال ميكن اس تخدامه ألغراض
احلمك عىل البداهة .ويف مثل هذه الظروف ،جيب أأن تكون املطالبة اإما مقترصة عىل املوضوع اذلي يفيض اإىل
املسامهة التقنية ،أأو جيب العثور عىل مسامهة خمتلفة مشرتكة يف املطالبة بآأمكلها؛
" "2من احملمتل أأن يكون الاختيار من حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل حنو اعتباطي حبت ،واذلي ل ميكن
تربيره بواسطة بعض اخلصائص التقنية املفيدة ،بدهيي ًا ،ألنه ل حيقق تقد ًما تقن ًيا حقيق ًيا؛
" "3قد ل يؤخذ يف الاعتبار عند تقيمي النشاط الابتاكري ا ألثر التقين اذلي ل يكون منطقي ًا وفق ًا
ملواصفات الرباءة.
" "4قد يمت الاستشهاد بآأدةل لحقة دلمع التآأثري التقين اذلي أأصبح منطقي ًا من خالل املواصفات.

 ]...[" 109فهيي تعترب ما ميكن اعتباره جمرد اختيار اعتباطي من فئة ما أأ ًمرا بدهي ًيا .وإاذا مل يكن هناك أأكرث من اختيار اعتباطي فليس هناك ببساطة أأي مسامهة
تقنية مقدمة من قبل صاحب الرباءة".
( Dr Reddy’s Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd [2010] RPC 9يف الفقرة .)44
 110املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقرة  ،78مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
 111املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقرة  ،79مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
 112املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقرة  ،80مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
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 .181وتناول احلمك الصادر يف قضية رشكة ] Genericsاململكة املتحدة[ ضد رشكة Yeda Research and
 Development Coمسآأةل ما اذلي حيدث اإذا مل تكن اخلاصية أأو التآأثري التقين منطقيني حسب املواصفات يف الواقع.
نظرا ألنه ل ميكن اس تخدام ا ألدةل الالحقة دلمع التآأثري التقين غري املشار اإليه يف املواصفات ،فال
ور أأت احملمكة ا ألدىن أأنه ً
ميكن اس تخدامه دلحض هذا التآأثري .ومع ذكل ،ر أأت حممكة الاس تئناف أأنه عند النظر يف ا ألدةل الالحقة بشآأن هذه املسآأةل،
ل يمت احلمك عىل بداهة الاخرتاع ابلرجوع اإىل أأدةل لحقة؛ بل يمت ببساطة حتديد ذكل من خالل ا ألدةل عن ماهية الاخرتاع.
ومسحت احملمكة بقبول ا ألدةل الالحقة اليت ،وفقا للمدعي ،أأظهرت أأن الرتكيبة املطالب حباميهتا مل تُثبت الاعامتد عىل ا ألثر
لدةل املقدمة مل تثبت عدم وجود أأثر تقين ورفضت الاس تئناف113.
التقين .بيد أأن احملمكة وجدت أأن ا أ
 .182وينص قرار اجمللس التقين لالس تئناف يف املكتب ا ألورويب للرباءات  T 181/82عىل أأنه عندما يمت تقدمي
الاختبارات املقارنة كدليل عىل وجود تآأثري تقين غري متوقع ،جيب أأن يكون هناك أأقرب مقاربة هيلكية ممكنة بني مركب حاةل
التقنية الصناعية السابقة اذلي مت اختباره وموضوع الاخرتاع؛ و أأن املواد املعروفة فقط  -وليس املوصوفة نظراي  -مؤهةل
لالس تخدام يف مقارانت املركبات114.
 .183وتنص املبادئ التوجهيية اخلاصة بفحص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية عىل أأنه ينبغي النظر يف
ا ألمهية التقنية للمؤرشات اليت يمت من خاللها اختيار املنتج أأو العملية .وعند اس تخدام املؤرشات غري املعتادة يف املطالبة،
قد يكون من الصعب اإثبات ما اإذا اكنت حاةل التقنية الصناعية السابقة قد كشفت عن تكل املؤرشات أأم ل .وإاذا مت
مث اجلدة)115.
اس تخدام مؤرشات اعتباطية ،فاإهنا تعترب غري تقنية وميكن جتاهلها يف تقيمي البداهة (ومن ّ
 .184وفامي يتعلق ابلنطاق املتداخل للمطالبة ومرجع حاةل التقنية الصناعية السابقة ،قد تكون هناك حاةل تش متل فهيا املطالبة
عىل هيلك ماركوش متداخل مع هيلك ماركوش الوارد يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وتنص املبادئ التوجهيية ملكتب
اململكة املتحدة للملكية الفكرية 116عىل أأنه من املامرسات املعمول هبا يف املكتب ،عىل عكس ممارسات املكتب ا ألورويب
للرباءات ،الاعرتاض عىل املطالبة ابعتبارها تفتقر اإىل نشاط ابتاكري ول تس تويف رشط اجلدة .وابلتايل ،يمت التعامل مع
هيآلك ماركوش يف الواقع عىل أأهنا فئات حمددة من املركبات .وبد ًل من حتديد املدى اذلي ميكن مضنه اعتبار أأن مجموعة ما
متالزمة مع مجموعة أأخرى (وابلتايل ما اإذا اكنت اجلدة مناس بة) ،فقد مت اعتبارها براغامتية لعرتاضها ببساطة مبوجب البداهة.
ومع ذكل ،فاإن قوة هذا الاعرتاض تعمتد جزئي ًا عىل مسائل مثل الاس تخدام املقصود (سواء مت ذكره رصاحة يف املطالبة قيد
الفحص أأم ل) وعىل مدى التداخل (عىل سبيل املثال ،هل تشرتك هيآلك ماركوش يف نواة مشرتكة أأو يف حاةل البولميرات،
هل تشرتك يف اجملموعات نفسها املنحدرة من العمود الفقري للبولمير؟) .ويف احلالت اليت يوجد فهيا اخرتاع اختيار بدهييي
ومدعوم ،ل ينبغي امليض قدما يف اعرتاض البداهة.

 113املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقرة  ،82مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
 114املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقرة  ،84مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
 115املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقرة  ،85مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
 116املبادئ التوجهيية بشآأن حفص طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية (احملدثة يف يونيو  ،)2017الفقرة  ،90مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
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الولايت املتحدة الامريكية
 .185يف احلاةل اليت تكون فهيا النطاقات املطالب حباميهتا "متداخةل أأو تمكن داخل النطاقات اليت مت الكشف عهنا يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة" ،مثة حاةل للبداهة من الوهةل ا ألوىل 117.يف قضية  118،Woodruffتشري حاةل التقنية الصناعية
السابقة اإىل تركزيات أأول أأكس يد الكربون "حوايل  ،"% 5-1يف حني اقترصت املطالبة عىل أ"أكرث من  ."% 5ور أأت احملمكة
أأن "حوايل  "% 5-1مسحت برتكزيات أأعىل بقليل من  % 5وابلتايل فالنطاقات متداخةل .وابملثل ،يف قضية 119،Geisler
اعتربت املطالبة اليت تشري اإىل مسك طبقة امحلاية الواقية اذلي يقع مضن نطاق من " 50اإىل  100أأجنسرتوم" بدهيية من
الوهةل ا ألوىل يف ضوء مرجع حاةل التقنية الصناعية السابقة اذلي يشري اإىل "لتوفري امحلاية املناس بة ،ل ينبغي أأن يكون مسك
الطبقة الواقية أأقل عن حوايل  10اننومرت [ أأي  100أأجنسرتوم]" .وذكرت احملمكة أأنه "من خالل الإشارة اإىل أأن "امحلاية
املناس بة" يمت توفريها اإذا اكنت الطبقة الواقية تبلغ "حوايل"  100أأجنسرتوم من السمك ،فاإن [حاةل التقنية الصناعية
السابقة] تشري مبارش ًة اإىل اس تخدام مسك مضن النطاق املطالب حباميته من قبل [مقدم الطلب]" .
 .186وابملثل ،توجد حاةل بدهيية من الوهةل ا ألوىل عندما ل تتداخل النطاقات أأو ا ألجحام املطالب حباميهتا مع حاةل التقنية
الصناعية السابقة ،ولكهنا تقرتب اإلهيا فقط .ففي قضية  Titanium Metals Corp. of Americaضد 120،Banner
رفضت احملمكة رفضً ا قاطعا املطالبة املتعلقة بسبيكة "حتتوي عىل  %0.8من النيلك و %0.3من املوليبدينوم ،وتصل اإىل
 %0.1من احلديد ،وتوازن التيتانيوم" ألهنا بدهيية ابلستناد اإىل مرجع .يكشف عن س بائك من  %0.75من النيلك،
 %0.25من املوليبدينوم ،وتوازن التيتانيوم  %0.94من النيلك ،و %0.31من املوليبدينوم ،وتوازن التيتانيوم" :والنسب
قريبة جدا دلرجة أأن الشخص املاهر من أأهل املهنة سيتوقع من الوهةل ا ألوىل أأن يكون لها نفس اخلصائص".
 .187وميكن ملقديم الطلبات دحض حاةل بداهة من الوهةل ا ألوىل من خالل اإظهار مدى التقارب الكبري للنطاقات .فعىل
سبيل املثال ،قد يكون افرتاض البداهة قاب ًال لدلحض من خالل اإظهار أأن النطاق املطالب حباميته حيقق نتاجئ غري متوقعة
مقارنة بنطاق حاةل التقنية الصناعية السابقة ،أأو أأن حاةل التقنية الصناعية السابقة ترصف النظر عن الاخرتاع املطالب به121.
 .188وعندما يمكن الاختالف بني الاخرتاع املطالب به وحاةل التقنية الصناعية السابقة يف الرتكزي أأو درجة احلرارة ،فاإن
هذا الاختالف لن يدمع أأهلية حامية املوضوع مبوجب براءة ،ما مل يكن هناك دليل يشري اإىل أأن ذكل الرتكزي أأو درجة احلرارة
يكتس يان أأمهية ابلغة.
وعندما يمت الكشف عن الرشوط العامة للمطالبة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فاإن اكتشاف النطاقات املثىل أأو القابةل
للتطبيق عن طريق التجربة الروتينية ل ينطوي عىل نشاط ابتاكري 122.ومن املبادئ الراخسة يف القانون أأن جمرد امليض قدم ًا
 117دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،05.2144أأول.
 118يف )Woodruff, 919 F.2d 1575, 16 USPQ2d 1934 (Fed. Cir. 1990
 119يف )Geisler, 116 F.3d 1465, 1469-71, 43 USPQ2d 1362,1365-66 (Fed. Cir. 1997
Titanium Metals Corp. of America v. Banner, 778 F.2d 775,783, 227 USPQ 773, 779 (Fed. Cir. 1985) 120
 121دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،05.2144اثلث ًا.
 122دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة  ،05.2144اثني ًا.
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يف التصممي ا ألصيل احملمي مبوجب براءة اخرتاع ،واذلي ينطوي فقط عىل تغيري الشلك أأو النسب أأو ادلرجة أأو استبدال
عنارص متاكفئة تضطلع ابدلور نفسه مقارنة ابلخرتاع ا ألصيل ،وابلوسائل نفسها اإىل حد كبري ،فاإن ذكل ليس اخرتاع ًا
س يخضع للحامية مبوجب براءة ،عىل الرمغ من أأن التغيريات من هذا النوع قد تؤدي اإىل نتاجئ أأفضل من الاخرتاعات
السابقة123.
 .189وفامي يتعلق ببداهة ا ألصناف عندما تشري حاةل التقنية الصناعية السابقة اإىل الصنف 124،ل ينبغي حتليل بداهة
املطالبة املتعلقة مبركب معني ،أأو صنف معني ،أأو فئة فرعية تناولهتا حاةل التقنية الصناعية السابقة بطريقة خمتلفة عن أأي
مطالبة أأخرى .وعند حتديد ما اإذا اكن خشص يمتتع ابملهارة العادية يف اجملال س تكون دليه دوافع لختيار املركب أأو الصنف أأو
الفئة الفرعية املطالب حباميهتا ،جيب مراعاة العوامل اخملتلفة لتعالمي حاةل التقنية الصناعية السابقة .ويف هذا الصدد ،يوفر دليل
اإجراءات حفص الرباءات العوامل غري احلرصية التالية:
" "1النظر يف جحم الصنف يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن احلجم وحده ل ميكن أأن
يدمع رفض البداهة.
عىل سبيل املثال ،يف قضية  Peteringذكرت احملمكة أأن "احلساب البس يط س يظهر أأنه ،ابس تثناء التناظر
داخل بعض مجموعات  ،Rحتتوي الفئة احملدودة اليت جندها يف  Karrerعىل  20مركب ًا فقط .ومع ذكل ،نود
أأن نشري اإىل أأن املهم هنا ليس جمرد عدد املركبات يف هذه الفئة احملدودة ،بل الظروف اللكية املعنية ،مبا يف
ذكل عوامل مثل العدد احملدود للتغريات  ،Rووجود بديلني فقط لـ  Yو ،Zوعدم وجود بدائل ملواقع احللقة
ا ألخرى ،ونواة هيلكية كبرية غري متغرية .ومع أأخذ هذه الظروف يف الاعتبار ،نرى أأن  Karrerقد وصف
ألولئك اذلين يمتتعون مبهارة عادية يف هذا اجملال لك من التباديل اخملتلفة املتضمنة هنا متا ًما كام لو اكن قد رمس
لك صيغة هيلكية أأو كتب لك امس ".
" "2النظر يف التعالمي الرصحية يف حاةل التقنية الصناعية السابقة واليت تشري اإىل سبب معني لتحديد ا ألصناف أأو
الفئة الفرعية املطالب حباميهتا.
عىل سبيل املثال ،اكنت املطالبات املتعلقة برتكيبات مدرة للبول اليت تش متل عىل خليط حمدد من ا ألميلورايد
وهيدرولكوروثيازيد بدهيية يف اإشارة مرجعية حلاةل التقنية الصناعية السابقة بآأن ا ألميلورايد اكن عبارة عن
أأبريزينني غلويدين ميكن اإدارته بشلك مشرتك مع عوامل مدرة للبول تفرز البواتس يوم ،مبا يف ذكل
هيدرولكوروثيازيد اذلي اكن مثا ًل وارد ًا ،إلنتاج عوامل مدرة للبول مع خصائص إازاةل الصوديوم والبواتس يوم
املرغوب فهيا125.
" "3النظر يف أأي تعالمي لصنف أأو نوع فرعي "منوذيج" أأو "مفضل" أأو "مثايل" مضن الصنف املفصح عنه .وإاذا
اكن هذا النوع من ا ألنواع السابقة أأو من أأصناف فرعية متشابه هيلكيا مع الصنف املطالب حباميته ،فاإن الكشف
In re Williams,36 F.2d 436, 438 (CCPA 1929) 123
 124دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة .08.2144
Merck & Co. v. Biocraft Labs., 874 F.2d 804,807, 10 USPQ2d 1843, 1846 (Fed. Cir. 1989) 125
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عنه قد يوفر سببا لشخص يمتتع ابملهارة العادية يف اجملال لختيار ا ألنواع أأو ا ألصناف الفرعية املطالب حباميهتا من
الصنف ،بناء عىل توقع معقول بآأن ا ألنواع املامتثةل هيلكيا عادة لها خصائص مماثةل.
" "4النظر يف خصائص ومنافع من أأنواع أأو أأصناف فرعية مماثةل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .ويه اخلصائص
واملنافع اليت توفر ادلافع احلقيقي للعامل ذي املهارة العادية جلعل ا ألنواع متشاهبة هيلكيا مع تكل املوجودة يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة .وعىل العكس من ذكل ،فاإن عدم وجود أأي خصائص مفيدة معروفة لن يكون يف صاحل اكتشاف
ادلافع لصنع أأو اختيار نوع أأو صنف فرعي.
" "5النظر يف اإماكنية التنبؤ ابلتكنولوجيا .فاإذا اكنت التكنولوجيا غري قابةل للتنبؤ هبا ،مفن غري املرحج أأن جتعل
ا ألنواع املتشاهبة من الناحية الهيلكية النوع املطالب به بدهييا ،ألنه قد ل يكون من املعقول اس تنتاج أأهنا تشرتك يف
خصائص مماثةل.
عىل سبيل املثال ،مت دحض البداهة من الوهةل ا ألوىل للمركب املسكن املطالب حباميته ابلستناد اإىل
متصاوغة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة مشاهبة من الناحية الهيلكية مع أأدةل تثبت أأنه ل ميكن التنبؤ
لمل والإدمان عىل أأساس الرتكيب الكمييايئ126.
خبصائص تسكني ا أ

املكتب ا ألورويب للرباءات
 . .190يف املبادئ التوجهيية للفحص 127،يمت تقدمي أأمثةل لخرتاعات انتقاء ابتاكرية وغري ابتاكرية عىل النحو التايل:
[اختيار بدهييي وابلتايل غري مبتكر]
يتكون الاخرتاع فقط من اختيار مركبات أأو تركيبات كمييائية معينة (مبا يف ذكل الس بائك) من جمال واسع.
مثال :تش متل حاةل التقنية السابقة عىل الكشف عن مركب كمييايئ يمتزي هبيلك حمدد مبا يف ذكل مجموعة بديةل تسمى
" ."Rيومت تعريف هذا املكون البديل " "Rحبيث يشمل نطاقات اكمةل من مجموعات جذرية حمددة عىل نطاق واسع
مثل مجيع جذور ا أللكيل أأو ا ألريل اإما غري املستبدةل أأو املستبدةل ابلهالوجني و /أأو الهيدروكيس ،عىل الرمغ من أأنه
ألس باب معلية ،يرد عدد صغري جدً ا من ا ألمثةل احملددة فقط .ويمكن الاخرتاع يف اختيار عنرص جذري معني أأو
مجموعة معينة من العنارص اجلذرية من بيهنا من يشار اإليه ابمس البديل "( "Rمل يمت الكشف عن العنرص اجلذري أأو
مجموعة العنارص اجلذرية بشلك حمدد يف وثيقة ما قبل حاةل التقنية الصناعية السابقة ألن ا ألمر سيتعلق عندئ ٍذ بغياب
اجلدة بدل من البداهة) .واملركبات الناجتة:
(أأ) ل توصف ول تُثبت بآأهنا متتكل أأية خصائص مفيدة ل متتلكها ا ألمثةل يف حاةل التقنية السابقة؛

In re May, 574 F.2d 1082, 1094, 197 USPQ 601, 611 (CCPA1978) 126
 127املبادئ التوجهيية للفحص ،اجلزء زاي ،الفصل السابع ،املرفق.
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(ب) أأو توصف بآأهنا متتكل خصائص مفيدة مقارنة ابملركبات املشار اإلهيا عىل وجه التحديد يف حاةل
التقنية السابقة ،ولكن هذه اخلصائص يه اخلصائص اليت يتوقعها الشخص املاهر يف اجملال،
حبيث يقوده ذكل عىل ا ألرحج لهذا الاختيار.
[اختيار غري واحض وابلتايل مبتكر]
( )1يمكن الاخرتاع يف اختيار مركبات أأو مركبات كمييائية معينة (مبا يف ذكل الس بائك) من جمال واسع ،وملثل هذه
املركبات أأو الرتاكيب مزااي غري متوقعة.
مثال :يف املثال أأعاله ملركب كمييايئ بديل ،يمكن الاخرتاع مرة أأخرى يف اختيار العنرص اجلذري البديل " "Rمن
اجملال اللكي لالحامتلت احملددة يف الكشف السابق .ومع ذكل ،ولكن يف هذه احلاةل ،ل يقترص الاختيار عىل منطقة
معينة من اجملال احملمتل ،ويفيض اإىل املركبات اليت ميكن أأن يظهر أأهنا متتكل خصائص مفيدة ولكن ل توجد مؤرشات
من شآأهنا أأن تقود الشخص املاهر يف اجملال اإىل هذا الاختيار احملدد بدل اختيار أخر من أأجل حتقيق اخلصائص
املفيدة.
خاصا يف معلية تقتيض ظروف تشغيل معينة (مثل درجة احلرارة والضغط) داخل
اختيارا ً
( )2يتضمن الاخرتاع ً
نطاق معروف ،وينتج عن هذا الاختيار تآأثريات غري متوقعة يف تشغيل العملية أأو خصائص املنتج الناجت.
مثال :يف معلية يمت فهيا حتويل املادة  Aواملادة  Bيف درجة حرارة عالية اإىل مادة  ،Cاكن من املعروف بشلك عام أأن
هناك زايدة أأكرب يف املادة  Cحيث ترتفع درجة احلرارة يف بني  50و 130درجة مئوية .ولقد تبني أأنه يف نطاق درجة
احلرارة من  63اإىل  65درجة مئوية ،واليت مل يمت اس تكشافها من قبل ،اكن اإنتاج املادة  Cأأعىل بكثري من املتوقع.

نون .مطالبات ماركوش
 .191تسمح العديد من الولايت القضائية ملطالبة براءة واحدة أأن تتضمن عنارص بديةل .وتشري مطالبة "ماركوش" اإىل قامئة
ابلعنارص اليت ميكن اس تخداهما كبدائل يف مطالبة واحدة 128.مبعىن أخر ،تشمل مطالبة ماركوش يف العادة قامئة ابلبدائل اليت
يمت الاختيار مهنا .وقد متت تسميهتا هبذا الامس وفقا لقضية ماركوش يف الولايت املتحدة ا ألمريكية اذلي اكن ماركوش فهيا
الطرف الوحيد يف ادلعوى 129.ويشار اإىل قامئة البدائل احملددة يف مطالبة ماركوش ابمس مجموعة ماركوش أأو جتميع ماركوش.
 .192وبصفة عامة ،ميكن أأن ترد البدائل يف مطالبة ماركوش عىل النحو التايل " Xيمت اختياره من اجملموعة اليت تتكون
من  aو bو :"cعىل سبيل املثال" ،معدن يمت اختياره من اجملموعة اليت تتكون من النحاس واذلهب واحلديد" .وعندما حتدد
مطالبة ماركوش مجموعة من املركبات الكمييائية بصيغة كمييائية ،ميكن التعبري عهنا عىل النحو التايل:

 128دليل اإجراءات حفص الرباءات ،الفقرة .2117
Ex parte Markush, 1925 Dec. Comm’r Pat. 126, 127 (1924) 129
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املطالبة  .1مركب من الصيغة:

حيث يمت اختيار  R1من اجملموعة اليت تتكون من الفينيل،
والبرييديل ،والثيازوليل ،والرتايزينيل ،وا أللكيلثيو،
وا أللكوكيس ،وامليثيل؛  R2 – R4يه امليثيل أأو البزنيل
أأو الفينيل.
 .193وكثريا ما تس تخدم املطالبات يف مجموعة ماركوش لتحديد الاخرتاعات يف عمل املعادن والكميياء والبيولوجيا .وعند
اس تخدام مجموعة ماركوش يف صيغة كمييائية ،فاإهنا تسمح بتغطية مجموعة من املركبات الكمييائية اليت لها عنرص هيلكي مشرتك
يف مطالبة واحدة .ولكن الاخرتاعات يف جمالت التكنولوجيا ا ألخرى ،مثل تكل اليت تتضمن مزيات مياكنيكية نقية أأو
خطوات معلية ،ميكن املطالبة هبا أأيضً ا عىل منط ماركوش130.
 .194ويسمح منط ماركوش لصائغ الرباءة ابإدراج أأكرث من عنرص بديل يف مطالبة واحدة ،بد ًل من صياغة العديد من
املطالبات اليت تغطي لك عضو بديل .وإاذا مت اس تخداهما بشلك حصيح ،فاإن مطالبة ماركوش تساعد الشخص املاهر يف
اجملال عىل استيعاب النطاق الاكمل للبدائل يف مطالبة واحدة ،بد ًل من قراءة وحتليل العديد من املطالبات اليت حتدد لك
بديل .وابلإضافة اإىل ذكل ،يسمح أأسلوب ماركوش لصائغ الرباءة جبمع البدائل اليت ليس لها امس عام حمدد جيدً ا .فعىل سبيل
املثال ،يف حاةل "معدن مت اختياره من اجملموعة اليت تتكون من النحاس واذلهب واحلديد" ،ل توجد لكمة عامة مناس بة
تغطي فقط النحاس واذلهب واحلديد.
 .195وبشلك عام ،ي ُسمح مبطالبة ماركوش يف العديد من البدلان ،رشيطة أأل جيعل عدد البدائل وعرضها يف مطالبة واحدة
املطالبة غامضة أأو يصعب تفسريها ورشيطة أأن تفي املطالبة برشوط وحدة الاخرتاع .ويف ظروف معينة ،قد تكون مجموعة
ماركوش كبرية للغاية حبيث ل يمتكن الشخص املاهر يف اجملال من حتديد نطاق الاخرتاع املطالب حباميته .وقد تفتقر املطالبة
اإىل الوضوح وادلقة ،أأو قد ل ميكن الوصف استيعاهبا ،أأو قد ل يكشف الوصف عن الاخرتاع املطالب حباميته بطريقة
واحضة واكمةل بدرجة اكفية حىت يمتكن الشخص املاهر يف اجملال من تنفيذ النطاق الاكمل لالخرتاع املطالب حباميته .وسواء
اكن لك عنرص بديل مت التعبري عنه يف مجموعة ماركوش يليب وحدة الاخرتاع أأم ل ،فهو سؤال أخر قد يمت طرحه .ولكن هذه
يه القضااي تقع خارج اإطار مطلب النشاط الابتاكري.
 .196وفامي يتعلق برشط النشاط الابتاكري ،سواء مت التعبري عن البدائل يف مطالبة ماركوش واحدة أأو يف مجموعة من
املطالبات ،فلك مهنا حيدد لك بديل ،ول يرتبط ذكل بتقيمي النشاط الابتاكري يف حد ذاته .ذلكل ،اإذا متت املطالبة

 130يقدم دليل اإجراءات الرباءات يف الفقرة  ،2117املثال التايل :مطالبة جبهاز لتصفية اللكى يش متل عىل "وحدة واحدة عىل الأقل مت اختيارها من اجملموعة اليت
تتكون من " "1وحدة حتضري ادلايةل "2" ،ووحدة دوران ادلايةل"3" ،ووحدة إازاةل فائقة الرتش يح "4" ،ووحدة مراقبة تصفية اللكى" ،وواهجة مس تخدم/أآةل
متصةل هبا.
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ابخرتاع كمييايئ يف صيغة ماركوش ،فليس من املس تغرب أأن القواعد واملامرسات العامة املتعلقة بتحليل النشاط الابتاكري
لالخرتاعات الكمييائية تنطبق عىل هذا الاخرتاع.
 .197فعىل سبيل املثال ،تنص املبادئ التوجهيية للفحص الصادرة عن املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل،131
بشلك عام ،عىل أأن املركبات احملددة يف صيغة ماركوش اجلديدة س تفي مبطلب النشاط الابتاكري اإذا مل يكن الشخص املاهر
بناء عىل حاةل التقنية الصناعية السابقة ،دليه دافع للقيام ابلتعديالت الهيلكية املطالب حباميهتا .ويف حالت
من أأهل املهنةً ،
التشابه الهيلكي مع حاةل التقنية الصناعية السابقة ،ينطوي تقيمي النشاط الابتاكري عىل الاعرتاف بوجود تآأثري تقين غري
متوقع ،وغال ًبا ما يكون ادلليل عىل ذكل هو البياانت املقارنة فامي يتعلق حباةل التقنية الصناعية .وعىل املنوال نفسه ،وابلإشارة
اإىل دليل براءات الاخرتاع يف ا ألنديز ،تشري املعلومات املقدمة من اإكوادور اإىل اللجنة اإىل أأن املركبات املطالب هبا يف صيغة
ماركوش تنطوي عىل خطوة ابتاكرية عندما" "1" :تكون للمركبات بنية غري متوقعة (حاةل اندرة)؛ " "2أأو ينتج عهنا تآأثري غري
متوقع (احلاةل الأكرث ش يوعًا ،خاص ًة اإذا اكنت املركبات متشاهبة مع غريها يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .وقد يكون التآأثري
غري املتوقع خمتل ًفا متا ًما عن ذكل املوصوف ملركبات معروفة مماثةل ،أأو قد يكون هو نفسه ولكن مع نتاجئ حمس نة)".
 .198وابملثل ،ووفقًا للمبد أأ الراخس املمتثل يف أأن الاخرتاع املطالب حباميته "يف مجمهل" جيب أأن يكون غري بدهييي للوفاء
مبطلب النشاط الابتاكري ،تشري املعلومات املقدمة من مالزياي اإىل اللجنة اإىل أأنه يف حاةل املطالبات بمنط ماركوش ،ل يُعترب
الاخرتاع املطالب حباميته مبتكرا اإذا اكن جتس يد واحد عىل ا ألقل من بدائل ماركوش ل ينطوي عىل نشاط ابتاكري يف حاةل
التقنية الصناعية السابقة .فعىل سبيل املثال ،اإذا اكن الاخرتاع املطالب به يتعلق مبركبات الكرومانول محلاية اخلالاي العصبية
مبا يف ذكل املركبات الكمييائية اخملتلفة املس تخدمة كبدائل ،فيجب أأن يكون مجليع املركبات الكمييائية اجملسدة يف مطلب
ماركوش تآأثري ملحوظ يف حاةل التقنية الصناعية السابقة من أأجل احلصول عىل براءة الاخرتاع املطلوبة .وابملثل ،تنص
املعلومات املقدمة من كوس تارياك اإىل اللجنة عىل أأن صيغ ماركوش حتتاج اإىل تعريف جيد للغاية وجيب أأن تكون اخلاصية
املمزية التقنية ا ألساس ية املتعلقة حباةل التقنية الصناعية السابقة موجودة يف مجيع املركبات البديةل .وابلإضافة اإىل ذكل ،تشري
املعلومات املقدمة من اإكوادور اإىل اللجنة اإىل دليل ا ألنديز للرباءات ،واذلي ينص عىل أأنه من أأجل الاعرتاف ابلنشاط
الابتاكري ،جيب أأن تفي مجيع املركبات املدرجة يف صيغة ماركوش ابلرشوط ،وإال فوحدها املركبات اليت مت اإثبات بنيهتا أأو
تآأثريها غري املتوقع من قبل مقدم الطلب تعترب مقبوةل.
 .199ويس تخدم عدد من ا ألمثةل املوحضة يف ا ألجزاء من أألف اإىل ممي من هذه الوثيقة مجموعة ماركوش لتحديد الاخرتاع
املطالب حباميته أأو لوصف مرجع حاةل التقنية الصناعية السابقة .وقد توفر هذه ا ألمثةل امللموسة فكرة عامة حول كيفية
اس تخدام مطالبات ماركوش يف اجملالت الكمييائية.
]هناية الوثيقة[

 131املبادئ التوجهيية للفحص طلبات الرباءات ،اجلزء الثاين ،الفقراتن  7.6و ،8.6املعهد الوطين للملكية الصناعية ،الربازيل.

