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SCP/29/4 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018نومفرب  5 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 والعشرون تاسعةال الدورة
 2018 ديسمرب 6إىل  3جنيف، من 

 )اجلزء الثاني( االبتكاري النشاط عن أخرى دراسة
 األمانة من إعدادوثيقة 

 مقدمة

يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات(، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  .1

وتناولت  (.SCP/22/3، انقشت اللجنة دراسة عن النشاط الابتاكري من إعداد األمانة )الوثيقة 2015يوليو  31إىل  27

ادلراسة تعريف الشخص اذلي يكون من أهل املهنة، واملهنجيات املتبعة يف تقيمي النشاط الابتاكري، ومس توى النشاط 

ديسمرب  15إىل  11ووافقت جلنة الرباءات يف دورهتا السابعة والعرشين، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  الابتاكري.

 8، عىل أن تُِعدَّ األمانة دراسة أخرى عن النشاط الابتاكري، مع إيالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة 2017

املوضوعات التالية اليت ميكن  SCP/24/3من الوثيقة  8ترسد الفقرة و  )اقرتاح من وفد إس بانيا(. SCP/24/3من الوثيقة 

" املعارف العامة املشرتكة: توليفها مع حاةل التقنية الصناعية؛ 1إدراهجا يف دراسة واحدة أو أكرث تقوم هبا األمانة: "

" واخرتاعات 5ت الثانوية؛ "" والبياان4" وخطر التحليل الالحق؛ "3والتوليف: اجملاورة مقابل اآلاثر التآزرية؛ " "2"

" وتقيمي النشاط الابتاكري يف القطاع الكمييايئ )مطالب ماركوش، املتصاوغات 7" واخرتاعات املشالكت؛ "6الانتقاء؛ "

 املرآتية، إخل(.
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املؤرخة  C.8728وبناء عىل ذكل، دعت األمانة ادلول األعضاء وماكتب الرباءات اإلقلميية، من خالل مذكرهتا رمق  .2

إىل إمداد املكتب ادلويل ابملبادئ التوجهيية واألدةل اإلرشادية اخلاصة ابلفحص، ابإلضافة إىل ملخصات  2018،1فرباير  9

 ألمه السوابق القضائية أو القرارات التفسريية املتعلقة ابملوضوعات املقرتحة من أجل إعداد هذه ادلراسة.

أعدت  C.8728،2ماكتب الرباءات اإلقلميية اس تجابة للمذكرة ومع مراعاة املعلومات املقدمة من ادلول األعضاء و  .3

وقّدمهتا إىل ادلورة الثامنة والعرشين للّجنة دراسة أخرى عن النشاط الابتاكري، اجلزء األول من األمانة 

 " إىل1عىل املوضوعات من " عن النشاط الابتاكري )اجلزء األول( وتركز هذه ادلراسة األخرى(. SCP/28/4 )الوثيقة

النشاط  عنعىل أن األمانة س تعد دراسة أخرى  خالل ادلورة املذكورة تفقت اللجنة. واأعاله 1" املشار إلهيا يف الفقرة 3"

 .SCP/24/3من الوثيقة  8الابتاكري )اجلزء الثاين(، مع إيالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة 

إىل  "4املوضوعات من "الابتاكري )اجلزء الثاين(، اليت تركّز عىل وتتضمن هذه الوثيقة ادلراسة األخرى عن النشاط  .4

. وأولت األمانة أثناء واخرتاعات املشالكت ،واخرتاعات الانتقاء ،البياانت الثانوية أعاله، ويه 1" املُشار إلهيا يف الفقرة 6"

 .C.8728لرباءات اإلقلميية اس تجابة للمذكرة املعلومات املقدمة من ادلول األعضاء وماكتب اإعداد هذه الوثيقة الاعتبار إىل 

ة األخرى عن النشاط الابتاكري انطالقاً من ادلراسات السابقة الواردة يف الوثيقتني راسوُأعّد اجلزء الثاين من ادل .5

SCP/22/3 وSCP/28/4 ُفهم، ومن مّث، ينبغي قراءة اجلزء الثاين من ادلراسة جنباً إىل جنب مع هاتني الوثيقتني يك ي 

 املوضوع عىل حنو شامل.

 البياانت الثانوية

 املزيات العامة للبياانت الثانوية

 اةل التقنيةح، مع مراعاة بدهييا يف مجمهل اميته إذا اكن الاخرتاع املطالب حبالبداهة النظر فاميتقيمي  يقيضمبدئياً،  .6

، مع إيالء . وهو يستند إىل السجل بأمكهلةلالبداهة وفقاً للوقائع اخلاصة بلك حاحتديد وخيتلف كلك.  ةالسابقالصناعية 

 3الاعتبار الواجب مجليع املعلومات الوقائعية واألدةل الثانوية.

، عىل سبيل املثالف، ينبغي النظر يف عدد من القضااي. أم الاميته بدهييا ما إذا اكن الاخرتاع املطالب حب حتديد ودلى .7

نشاط عند تقيمي وجود  ضد جايلك هابريمانقضية  حممكة اململكة املتحدة قامئة غري شامةل من األس ئةل ذات الصةل يف وضعت

 ، عىل النحو التايل:من عدمه ابتاكري

 ؟رباءةلاحملمي اب الاخرتاعها ما يه املشلكة اليت عاجل  (أ)

 ؟منذ مىت وتكل املشلكة قامئة (ب)

                                         
 موقع املنتدى اإللكرتوين للجنة الرباءات عىل اإلنرتنت يف العنوان التايل:املعلومات اليت قّدمهتا ادلول األعضاء واملاكتب اإلقلميية متاحة ابلاكمل عىل  1

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html.  
 موقع املنتدى اإللكرتوين للجنة الرباءات عىل اإلنرتنت يف العنوان التايل:املعلومات اليت قّدمهتا ادلول األعضاء واملاكتب اإلقلميية متاحة ابلاكمل عىل  2

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html. 
 ، مكتب الوالايت املتحدة األمريكية للرباءات والعالمات التجارية.2142، دليل ممارسات حفص الرباءات 3

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html
http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html
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 ما مدى أمهية املشلكة؟ (ج)

 ؟لها حبثوا عن حل مأهن يُرحجاملشلكة وما هو عدد األشخاص اذلين  ما مدى انتشار (د)

يع أولئك اذلين اكن من املتوقع مشاركهتم يف ج  أن السابقة اليت من املرحج الصناعية يه حاةل التقنيةما  (ه)

 ؟هم اكنوا عىل دراية هباأو معظم  إجياد حل

 صاحب الرباءة؟ خرتاعانرش  اليت س بقترحت يف الفرتة ما يه احللول األخرى اليت طُ  (و)

من الناحية  بدهييااس تغالل احلل حىت لو اكن  حتول دونإىل أي مدى اكنت هناك عوامل من شأهنا أن  (ز)

 التقنية؟

 ؟ابلقبول صاحب الرباءة حظي اخرتاعإىل أي مدى  (ح)

 4؟لالخرتاعإىل املزااي التقنية  يُعزىمنه  جزءاً إثبات أن النجاح التجاري أو  أمكنإىل أي مدى  (ط)

 رباءة أو بدون دليل.القبل منح  يف قامئة هابريمانالواردة بعض األس ئةل قد ال ميكن اإلجابة عن و 

. النشاط الابتاكريوابملثل، طور عدد من البدلان عددا من املؤرشات الثانوية اليت ميكن أخذها يف الاعتبار لتقيمي  .8

 النشاط الابتاكريتقيمي  حتل حمل مهنجية أن وال ،بتاكرينشاط اأن تثبت وجود  يف حّد ذاهتاالثانوية  للبياانت ميكنوال 

، تابعة للمكتب األورويب للرباءاتوفقاً للسوابق القضائية املعمول هبا يف جمالس الاس تئناف ال و  5يف لك والية قضائية. املعمتدة

حباةل فامي يتعلق لالخرتاع  املمترس التقينلتقيمي ل بدياًل  ال يعترب نشاط ابتاكريود عىل وجتدل بحث عن مؤرشات ال فإن جمرد 

 .النشاط الابتاكريلرباءات بشأن لاألوروبية تفاقية الامن  56معاًل ابملادة  التقنية الصناعية السابقة،

جيع العوامل حلاةل التقنية الصناعية، وأخذ الصورة العامة  تُبنيقد ف، هذه املؤرشاتمثل يف احلاالت اليت توجد فهيا و .9

 إذ وّّضت 6.ذكل ليس ابلرضورة حصيحاً يف اكفة احلاالت، ولكن لنشاط الابتاكرياب األمر يتعلق أن عتبار،يف الا الهامة

، يست لها أمهية إال يف حاالت الشكالثانوية من هذا النوع ل  البياانتجمالس الاس تئناف يف املكتب األورويب للرباءات أن 

، ذلكلو 7.بعد صورة واّضة حاةل التقنية الصناعية السابقة ألنشطة تعلميالتقيمي املوضوعي يقدم فهيا  يف احلاالت اليت ملأي 

قد فإهنا ، . وبعبارة أخرىالنشاط الابتاكريمساعدة يف تقيمي لل جمرد اعتبارات متثل امسها،  به كام يويحفإن البياانت الثانوية، 

 8.ال غري الاخرتاعات بداهةيف  جه اخلصوصعىل و  للنظر بشلك حامسيف احلاالت الفردية حافًزا  متنح

                                         
 (.701إىل  969)يف  FSR 685 ]1999[ هابريمان ضد جايك 4

 .والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات الثامنةالوثيقة اليت قّدمهتا أملانيا إىل ادلورة انظر عىل سبيل املثال  5

6 T 24/81 ،OJ 1983 ،133 وT 323/99. 

7 T 645/94 ،T284/96 ،T71/98،T323/99  ،T877/99. 

 والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. الثانيةالوثيقة اليت قّدمهتا أملانيا إىل ادلورة  8
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 تبت يف مسأةلرباءة( قد قدم أدةل اثنوية ال يعين أن األدةل ال، فإن جمرد حقيقة أن مقدم الطلب )أو صاحب ومن مثّ  .10

 ،عىل أساس لك حاةل عىل حدة النشاط الابتاكريال ميكن أن يكون هذا ادلليل الثانوي إال دلياًل مقنعاً دلمع ف 9.البداهة

، فإن وبعبارة أخرى 10العامة. الشائعةواملعرفة  حلاةل التقنية الصناعية السابقةوفقًا  حباميتهعندما يمت تقيمي الاخرتاع املطالب 

أكرث  يكون الوقائعيةمن األدةل  دليل تقيمي من خاللوذكل ، لك حاةلختتلف حسب ية املؤرشات الثانو  األمهية اليت تُوىل إىل

 11.تعارضهاليت  األخرى إقناعا من األدةل الوقائعية

واذلي يمت  اميته،مع الاخرتاع املطالب حبمن حيث النطاق متناس ًبا  البداهةجيب أن يكون ادلليل املوضوعي لعدم و  .11

 نياً غري متوقع يعتربأثراً تق  إذا اكنت ممارسات املكتب األورويب للرباءات تعترب أن، فعىل سبيل املثال 12األدةل دلمعه. تقدمي

، وليس فقط من بعض املزيات املطالب به عىل النحومن املوضوع  يُش تق، فإنه جيب أن نشاط ابتاكريمؤرشاً عىل 

 اخلصائص، ابإلضافة إىل اخلصائص املمزية لالخرتاع إىلغري املتوقع  األثر يستندجيب أن و اإلضافية املذكورة يف الوصف فقط. 

 الرغبة يف إجناز وحقيقة أن يف النجاح التجاريالفاحص  ينظر، وفقًا للمامرسة املتبعة يف الياابن، قد لث. وابمل للطلباملعروفة 

ال ينطبق هذا إال إذا اقتنع الفاحص أن هذه و. نشاط ابتاكريدلمع وجود  اثنوي اكعتبارلفرتة طويةل ت قامئة الاخرتاع اكن

، ولكن من املزيات الفنية لالخرتاعات تروجي املبيعات أو اإلعالانتيات ، مثل تقن حلقائق ليست مش تقة من عوامل أخرىا

 13الطلب. اليت يقدهما مودعدةل األجج و احلعىل أساس  حباميهتااملطالب 

 :ويه تشمل ما ييلالعديد من املؤرشات الثانوية اليت تس تخدم يف أكرث من والية قضائية واحدة.  مثةبشلك عام، و  .12

حماوةل سابقة قام هبا الغري  يتجاوز، أو طويةل قامئة منذ مدةحاجة  اميتهالاخرتاع املطالب حب ليبي -

 14؛ابلفشل وابءت

 15؛أمهية اقتصادية كبرية يكتيسا أو ه جناًحا جتاراًي معينً اميتحيقق الاخرتاع املطالب حب -

أو يسعى  حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل حساب الغريه من قبل اميتالاخرتاع املطالب حب يُنسخ -

)عىل سبيل املثال، طلب احلصول عىل  اميته جتارايً طالب حبخرتاع املالا تنفيذاملنافسون يف السوق إىل 

 16؛تراخيص(

                                         
 .1214دليل ممارسات حفص الرباءات،  9

 والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. التاسعةالوثيقة اليت قّدمهتا أملانيا إىل ادلورة  10

 .2142دليل ممارسات حفص الرباءات،  11

 )د(.716.02سات حفص الرباءات، دليل ممار انظر عىل سبيل املثال  12

 .3.3 ، البند)اخلطوة الابتاكرية( 2مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة مبكتب الرباءات الياابين، اجلزء الثالث، الفصل  13

، إس بانياو، سلوفاكياو ، س نغافورةو ، جهورية كورايو ، الرنوجيو ، إرسائيلو، أملانياو ، فرنساو ، كرواتياو ، الصنيو ، بلغارايو ، أسرتالياعىل سبيل املثال،  14

املكتب األورويب اآلس يوي ، و لرباءاتلكتب األورويب وامل ، (األريبو) ةاملنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكريو ، الوالايت املتحدة األمريكيةو ، املتحدة اململكةو 

 .امجلهورية ادلومينيكيةالرباءات ألمرياك الوسطى و . انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص للرباءات
، إس بانياو، س نغافورةو ، جهورية كورايو ، الرنوجيو  والياابن، ،إرسائيلو، أملانياو ، كرواتياو ، الصنيو ، بلغارايوالمنسا، و ، أسرتالياعىل سبيل املثال،  15

املكتب األورويب اآلس يوي ، و لرباءاتلكتب األورويب وامل ، (األريبو) ةاألفريقية للملكية الفكري املنظمة اإلقلمييةو ، الوالايت املتحدة األمريكيةو ، املتحدة اململكةو 

 .للرباءات
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، أو اميتهمن الاخرتاع املطالب حب من أهل املهنةخشصاً ماهراً  حاةل التقنية الصناعية السابقة ""تُقيص -

 17؛تقنياً  إحجافاً اخملرتع  يتجاوز

 18؛غري متوقعة تقنيةأو نتاجئ أو مزااي  آاثر اميتهالاخرتاع املطالب حب ترتتب عن -

 أو يكون 19بوسائل أخرى ميكن جتاوزهاالاخرتاع املطالب به عىل الصعوابت التقنية اليت ال يتغلب  -

 20؛بسهوةل ميكن إجنازهمعقدا بشلك خاص وال 

وبتلكفة طريقة تصنيع أكرث بساطة حاًل بس يطاً أو بشلك مدهش  اميتهيقدم الاخرتاع املطالب حب -

 21؛منخفضة

ويتخذ مساراً  املألوفعن املسار  حييد، واذلي اميتهخرتاع املطالب حبالا أفىض إليهأصاةل احلل اذلي  -

 22.جديداً 

تقدم الفقرات بيامن ، يف ملحق هذه الوثيقةعن ممارسة بعض البدلان وماكتب الرباءات اإلقلميية  املفصةلاملعلومات وترد  .13

 التالية معلومات عامة إضافية عن بعض تكل املؤرشات اليت تس تخدم يف بعض الوالايت القضائية.

ُ ويرد وصف مفصل عىل حنو جيد ل  .14 واملبادئ  السوابق القضائيةالثانوية يف  للبياانتدة ساعِ لسمة "الثانوية" أو امل

( 1992قضية رشكة إيلكونيكس ضد رشكة جريارد للصناعات ) ، يفعىل سبيل املثالفالتوجهيية لبعض الوالايت القضائية. 

كون ي، ميكن أن مس بقا قامئة املشلكة املتصورة بقاءطول فرتة  ، أقرت احملمكة بأناملعهد األسرتايل للمستشارين املهنيني

مهية ... فهيي أ تكتيس املسائليف حني أن هذه "و، املشلكة. ومع ذكل تكليف التغلب عىل  نشاط ابتاكريمؤرشا لوجود 

اع حممكة ]...[. ولكن يف ، قد يؤدي وجود رغبة طويةل األمد والتقليد الفوري إىل إقنالشكيف حاةل وليست قاطعة ]...[. 

 "أم ال. بدهييا حباميتهعام إذا اكن الاخرتاع املطالب  التساؤل، جيب الهناية

                                         
 لرباءاتلكتب األورويب والوالايت املتحدة األمريكية، وامل  ،أسرتالياعىل سبيل املثال،  16

الوالايت املتحدة و ، املتحدة اململكةو ، إس بانياو، سلوفاكياو ، س نغافورةو ، كوراي جهوريةو ، الرنوجيو ، إرسائيلو، أملانياو ، فرنساو ، عىل سبيل املثال، الصني 17

. انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك املكتب األورويب اآلس يوي للرباءات، و لرباءاتلكتب األورويب وامل ، األمريكية

 .امجلهورية ادلومينيكيةالوسطى و 
 (،األريبو) ةاملنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكريو  ،الوالايت املتحدة األمريكيةو ، إس بانياو، الرنوجيو ، إرسائيلو، سبيل املثال، أسرتاليا، والصنيعىل  18

 .ورية ادلومينيكيةامجله. انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى و لرباءاتلكتب األورويب وامل 
 عىل سبيل املثال، أسرتاليا، وأملانيا. 19

 .املكتب األورويب اآلس يوي للرباءاتعىل سبيل املثال،  20

انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة  ، واملكتب األورويب للرباءات.املكتب األورويب اآلس يوي للرباءاتوإس بانيا، و  ،إرسائيلعىل سبيل املثال، أملانيا، و 21

 .امجلهورية ادلومينيكيةاألنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى و 
امجلهورية . انظر أيضا دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى و املكتب األورويب اآلس يوي للرباءاتعىل سبيل املثال،  22

 .ادلومينيكية
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حاجة طويةل  لتلبية، نفسها البياانتإدراج هذه  ، يمتة لبعض الوالايت القضائية األخرىاملبادئ التوجهيي ولكن يف .15

ل قامئة من العوام مضن، أو النشاط الابتاكرييقها يف تقيمي قامئة من العوامل اليت جيب تطب  مضن، عىل سبيل املثالاألجل 

التأكيد عىل الطبيعة  ، ال ميكن ابلرضورةيف هذه احلاالتو. عىل حنو إجيايب نشاط ابتاكرياليت قد تس تخدم لتحديد 

 .للبياانت "الثانوية"

 الغريوفشل  األمد احتياجات طويةل تلبية

يف بعض ، ميكن اعتبار ذكل ليب حاجة طويةل األمديلفرتة طويةل، أو  بعد حماوالت تقنيةندما حيل الاخرتاع مشلكة ع  .16

 اترخيشارة اإلجيابية لعامل الوقت ووثيقًا ابإل. ويرتبط هذا املؤرش ارتباًطا نشاط ابتاكريعىل  ؤرشمك الوالايت القضائية

 دون حل.ابلفعل لفرتة طويةل  اكنت قامئةالواثئق املذكورة إلثبات أن املشلكة أو احلاجة 

إذا اكنت هناك  فقط نشاط ابتاكريقبل اترخي اإليداع بوقت طويل مؤرشاً عىل  الواثئق املعروف اترخيقد يكون و  .17

،  الوالايت املتحدة األمريكية، يفوابملثل 23الاخرتاع. واترخيال الفرتة ما بني اترخي الواثئق حاجة إىل حل مشلكة مل حتل طو 

أن ، و ةاملعنيمن أهل املهنة من قبل ذوي املهارات العادية  مت الاعرتاف هباولفرتة طويةل اثبتة  القامئةجيب أن تكون احلاجة 

 24احلاجة. تكليليب  أول اخرتاعهو  اميتهالاخرتاع املطالب حبيكون 

الفرتة الزمنية الطويةل اليت يتعني النظر فهيا يه الفرتة الفاصةل بني الوقت اذلي ظهرت فيه املشلكة وبني اترخي تقدمي و  .18

حاةل  منلهذه الفرتة اليت يمت قبولها عىل أهنا "طويةل" مبا فيه الكفاية  وختتلف املدة ادلقيقة 25.لها طلب الرباءة اذلي يقدم حالً 

 .ى حسب الظروفإىل أخر 

بشلك و . نشاط ابتاكريات وجود ليس اكفياً إلثب ذكل د، فإنحاجة طويةل األم ؤهل واحد فقطمخشص حّدد إذا و .19

. ة للتعامل مع املشلكة ذات الصةلتحديد حماوالت خمتلفة ومتكررفإن اجلزم بوجود حاجة طويةل األمد مرهون فقط ب ، عام

 اليت يسامهساوئ ابمل ، أو قبل جياد حل لفرتة طويةلجممتع اخلرباء قد حاول ابلفعل إ ، إذا اكنعىل سبيل املثال، يف أملانياف

 .نشاط ابتاكري، فقد يكون هذا الظرف مؤرشاً عىل يف جتنهباالاخرتاع 

، إذا اكن اخملرتع قد حل مشلكة معرتف هبا منذ فرتة طويةل عن طريق يف اململكة املتحدةلسوابق القضائية وفقا ل و  .20

رشكة التعدين والتصنيع ) نشاط ابتاكريكون هناك ي، فقد مل حيدث كلليت اكن ميكن لآلخرين اس تخداهما ولكن ذالوسائل ا

، إذا قام اخملرتع حبل مشلكة طويةل األمد ومع ذكل RPC 331).26 (ضد رشكة رينيكس )اململكة املتحدة مينيسوات

، ابإلضافة إىل ذكلو، فإن الاخرتاع ليس ابتاكراًي. اآلونة األخريةتكن متاحة إال يف ابس تخدام املواد أو التقنيات اليت مل 

                                         
23 T 79/82 وT 295/94 

 .716.04، ص الرباءاتدليل ممارسات حف 24

25 T 478/91.انظر أيضا ممارسات فرنسا، وأملانيا، والوالايت املتحدة األمريكية . 

د مس تضدي لفريوس  تبني أن طلب حامية، FSR 202K ]1994[يف قضية رشكة شريون ضد رشكة أورغانون تيكنياك  26 عديد ببتيد يش متل عىل ُمحدِّ

عن الالهتاب  س نوات لتحديد العامل املسؤول 10الرمغ من حماوالت العديد من مجموعات البحث عىل مدى فرتة  ألنه عىل بدهيييغري  "ج"الهتاب الكبد 

 يف ظل الظروف ليكون بدهييا اس تخداهما كنيمل ، عها من خالل اعامتد تقنية معروفةرباءات بطريقة فريدة من نو أحصاب ال، جنح الاّلألفي والاّلابيئالكبدي 

 القامئة حينئذ.
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عينة أو معلية معينة بسبب منتج من مادة م  يُصنعأنه إذا مل  ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية التوجهيية الفحص مبادئتوحض 

نشاط احملمتل أن يمت اعتبار الاخرتاع ك  ، مفن غريالقمية السوقية للمنتجترتفع املادة أو العملية أرخص أو  مث تصبح، ةالتلكف

 .ابتاكري

 فإن ذكل قد يكون فشلوا، م، ولكهنحتقيق ما حقّقه الاخرتاع املطالب حباميته إذا حاول الغرييف بعض البدلان، و .21

حل فشلت حماوالت سابقة يف  ويف هذا الصدد، رأت احملامك يف أسرتاليا أنه إذا 27.النشاط الابتاكريإشارة اثنوية دلمع 

 29،اً وليس روتينواكن الطريق مسدوداً"، ، "قدًرا كبرًيا من التجربة واخلطأيتضمن و ، أو اكن احلل معقًدا وشاقًا 28،املشلكة

 .ابتاكراي انشاطفإن ذكل ميثل عىل األرحج 

 النجاح التجاري

بعض  يف النشاط الابتاكريلتقيمي سديداً قد يكون اعتباراً  ، فإن ذكلانحجاً جتارايً  املطالب حباميتهالاخرتاع  إن حقّق .22

في بعض ف 30.النشاط الابتاكريمؤرشا عىل  أن ميثل، فإن النجاح التجاري وحده ال ينبغي الوالايت القضائية. ومع ذكل

 ويتحمل 31.مؤرشاً سديداً عندما يقرتن ابدلليل عىل احلاجة طويةل األمد  حتقيق جناح جتاري فوريعىل ادلليل  يعترب، البدلان

عبء إثبات أن هذا النجاح مس متد بشلك مبارش من املزيات  البداهةدمع عدم بغية  النجاح التجارياذلي يؤكد  الشخص

ةل عىل مزااي أو غريها من األحداث التجارية ادلخي 32لالخرتاع وليس من تأثريات أخرى مثل تقنيات البيع أو اإلعالن التقنية

إذا اكن  فقط نشاط ابتاكريكدليل عىل  يف بدل ما النجاح الاقتصادي ألحد املنتجات ويُس تخدم 33.اميتهالاخرتاع املطالب حب

 34أس باب تقنية. ذكل النجاح يُعزى إىل

 ،حدة للرباءات والعالمات التجاريةمكتب الوالايت املت يف بناء عىل طلب من أحد األطرافيف اإلجراءات املتخذة و .23

ينبغي إيالء إذا اكن  للمنتجاكنت مسؤوةل عن النجاح التجاري  حباميهتا أن السامت املطالبجيب أن يثبت مقدم الطلب 

                                         
 دليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.انظر ممارسات إس بانيا والوالايت املتحدة األمريكية و  27

( nd RockleyMills a( ضد رشكة ميلز أند رولكي )لإللكرتونيات( )Technograph Printed Circuitsقضية رشكة تيكنوغراف برينتد سريكيتس ) 28

]1972[ RPC 346  353يف. 
 .CLR 411( Alphapharm( )2002( ضد رشكة ألفافارم )Aktiebolaget Hassleقضية رشكة أكتيابوالغيت هاسل ) 29

ةل مادية" "ابإلشارة "مسأ جيب ترجيح الكفة لصاحل ، فإنهجيب  ميكن أن يكون حاسام يف حد ذاتهالنجاح التجاري ال ابلرمغ من أنذكرت حمامك أسرتاليا أنه  30

يكتيس قمية ( وأن النجاح التجاري "239يف  CLR 228( 1977فياكر للصناعات )رشكة مايرز اتيلور يب يت إي ضد قضية رشكة إىل جيع الظروف احمليطة" )

ضد  (General Tire & Rubber) واملطاطإلطارات ل قضية الرشكة العامةلك حاةل عىل حدة )ل وذكل وفقاالرباءة"  احلصول عىل لصاحل يف ترجيح الكفة

 (.1972[ RPC 457 td 503[ (Firestone Tyre and Rubberلإلطارات واملطاط ) رشكة فايرس تون
 انظر أيضا ممارسات إس بانيا واألريبو. .10.3البند السابع، ، الفصل زين، اجلزء ابملكتب األورويب للرباءاتمبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة  31

 عىل سبيل املثال ممارسات الصني وأملانيا والياابن وجهورية كوراي وس نغافورة وإس بانيا واألريبو واملكتب األورويب للرباءات.انظر  32

 .F. 2d1380 470 ،176USPA 305 (CCPQ 1973)ماجييل،  يف إن ري 33

34 BGH, Xa ZR 22/06 (2009) – Dreinahtschlauchfolienbeutel ،GRUR 2010 ،44 ؛BGH ،)1993( 104/90WR  X 

-  Meßventil ،GRUR 1994 ،36. 
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عدم  للبت يف وليك يكون النجاح التجاري مؤرشاً سديداً ، ابإلضافة إىل ذكلو 35.لدلليل عىل عدم البداهة أمهية جوهرية

الوظائف واملزااي  إىل براءات بتدخل يف نطاق طلبات امحلاية مبوجالنجاح التجاري لألهجزة اليت  يُعزى، جيب أن البداهة

 36املواصفات. حتديديف  الواردةاليت مت الكشف عهنا أو 

وفقاً  التدفئة تركيبةأن بجملس الاس تئناف يف املكتب األورويب للرباءات  جُيادل، مل T 110/92 القضية يفو .24

ذي الصةل  التقين ، مع الفحصاعتبار هذا النجاح التجاري وحده ، ال ميكنجناحاً جتاراًي. ومع ذكل حقّقتقد  1 للمطلب

اكن اجمللس مقتنًعا بأن  وإن، نشاط ابتاكريملؤرش  كأساس، لبيةإىل نتيجة س  يفيضواذلي  اميته،للموضوع املطالب حب

 .األس باب التجاريةوليس من أس باب أخرى مثل  لرتكيبة التدفئةمس متد من اخلصائص التقنية النجاح 

 ، فإنهجناحاً جتارايً  حقّقتاملنتجات اليت  يشمل( 1) لبعىل الرمغ من أن املطو حاةل أخرى يف اململكة املتحدة،  ويف .25

 أن تضمنمن شأهنا  اتمعلوم ةأي (1) لبيف املط تردومل حتقق ذكل النجاح، أن  ا أبداً أيضاً منتجات أخرى ال ميكهن يشمل

املزيات اليت تسهم يف النجاح  الطلب جيب أن تشملنطاق  اليت تندرج يف جيع املواضيعأن  ورأت احملمكة. النجاحذكل 

 37التجاري لالخرتاع.

، أن املنتج املسجلرباءة صاحب الجادل  ECLI: ES: JMB: 2012: 1265،38 القضية ، يفيف إس بانياو .26

SEROQUEL PROLONG س بانيا قد ارتفعت يف العامل، وأن مبيعاته يف إعقاراً حقق أفضل املبيعات  20 من بني، اكن

صاحب براءة الاخرتاع األثر املفاجئ لالخرتاع املطالب  أثبت، ابإلضافة إىل ذكلو٪ يف الس نة املالية السابقة.  42مبقدار 

هذين البيانني الثانويني، احملمكة  راعتعالية. وقد رعات ج تعاطي عند ال س امي، اميته، إذ أن أعراضه اجلانبية اكنت أحسنحب

 :ECLIحممكة الاس تئناف ) إىلهذا القرار  وُأحيل. ابتاكراي انشاط يشملو  يمتتع ابجلدة املطالب حباميتهخرتاع أن الا وأقّرت

ES: APB: 2013: 11696.)39  فامي و . نشاط ابتاكريوأعلن قضاة ادلرجة الثانية أن الرباءة غري صاحلة بسبب الافتقار إىل

ه أنه ال ميكن اعتبار ولكهنا رأت، رباءةالالتجاري للمنتج احلاصل عىل ، أقرت احملمكة ابلنجاح يتعلق مبؤرش النجاح التجاري

النشاط يفتقر إىل البياانت اإلضافية األخرى اليت تربهن بشلك اكف عن  إذ إنه، النشاط الابتاكريىل ع ؤرشمكوحده ل

تأثرًيا ليس  اخنفاض األعراض اجلانبية، رأت احملمكة أن ملفاجئا األثرامي يتعلق مبؤرش فو . اميتهالاخرتاع املطالب حب الابتاكري

 .مقارنة حباةل التقنية الصناعية السابقةغري متوقع 

 تصعواب املودعون، فقد جيد ر الاخرتاعييف مرحةل مبكرة من تطو ومبا أن معظم الرباءات ختضع للمالحقة القضائية  .27

اعتباًرا  ذكلقد يكون ف، ئية املتعلقة ابلرباءات. ومع ذكلالقضا اتن املالحقاملرحةل األوىل م خالليف إثبات النجاح التجاري 

 إجراءات املكتب أو أثناء مرحةل التقايض. خالل الحقا النشاط الابتاكري بإثبات فامي يتعلق سديداً 

                                         
، F. VonLangsdorff Licensing ،F.2d 1387 851(إف فونالنغسدروف للرتخيص ) ( ضد رشكةDemacoومع ذكل، يف قضية.رشكة دمياكو ) 35

USPA2d 1222 (Fed. Cir.1988يف ادلعاوى املدنية، ال يتعني عىل صاحب الرباءة إثبات أن النجاح ا ،) لتجاري ال يُعزى لعوامل أخرى. إذ إن " رشط

 إثبات سلبية جيع العوامل املسامهة اليت ميكن تصورها س يكون عبئا غري عادل، ويتعارض مع قواعد األدةل العادية".
 .b(716.03( دليل ممارسات حفص الرباءات، 36

 .1976[ RPC 547[(، Japan Importsللواردات )( ضد رشكة الياابن Molectric Tetraقضية رشكة تيرتا موليكرتيك ) 37

38 ECLI: ES:JMB:2012:1265 09/07/2012، 202/2012، القرار رمق 523/2011. الاس تئناف رمق 2: احملمكة التجارية لربشلونة، القسم. 

39 ECLI: ES:APB:2013:11696 22/10/2013 ،673/2013القرار رمق  ،687/2201ناف رمق . الاس تئ 15: حممكة مقاطعة برشلونة، القسم . 
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 واملنافسة يف السوق قبل الغري نسخ منال 

أو سلوك املتنافسني يف  من قبل الغرينسخ ال  نطاق يعترب، اميتهجاح التجاري لالخرتاع املطالب حبالن عىل غرار .28

رشكة مايرز اتيلور ضد رشكة قضية  فيفالسوق أحد العوامل اليت ميكن أخذها يف الاعتبار يف بعض الوالايت القضائية. 

 اميتهاليا إىل نسخ الاخرتاع املطالب حبأشارت احملمكة العليا يف أسرت  ،239يف  CLR 228( 1977) فيكري للصناعات،

ملثل، يكون دليال قاطعا يف حد ذاته. وابأن ، عىل الرمغ من أنه ال ميكن "البداهةكدليل عىل "حاجة عامة ذات صةل مبسأةل 

األدةل اليت تفيد بأن املنافسني يف  ميكن يف الغالب ملودعي الطلبات أثناء التقايض تقدمي، يف الوالايت املتحدة األمريكية

أكرث وليكتيس هذا اإلجراء أمهية، جيب إثبات . حاةل التقنية الصناعية السابقةبداًل من اس تخدام السوق ينسخون الاخرتاع 

 قدرةالاهامتم مبلكية الرباءة أو ازدراء  غياب، مثل نسخ ميكن أن يعزى إىل عوامل أخرى، نظًرا ألن ال املنتج من جمرد نسخ

 40.براءة اخرتاعهرباءة عىل إنفاذ الصاحب 

، واجلهود اليت ويب للرباءات أن التنفيذ التجاري، رأى جملس الاس تئناف يف املكتب األورT 915/00 القضية يفو .29

مقنعة  إضافية اثنوية بياانت متثلمبزااي اخملرتع األوساط العلمية اعرتاف وق للحصول عىل الرتخيص، و يبذلها املنافسون يف الس

، ولكهنا ال حتتاج النشاط الابتاكرير إجيايب بشأن هذه العوامل إىل اختاذ قرا تفيضقد و . نشاط ابتاكريوجود ثبات إل

، عرض أحد املتنازع علهيا بفرتة وجزيةرباءة طلب القبل اترخي تقدمي و ، T 812/92 القضية فيف. إىل القيام بذكل ابلرضورة

. ورأى اجمللس أن مرحةل املامرسة لالخرتاعاملمزي  احلل التقين دخولدون  تقنياً هجاًزا  أحد الزابئنرباءة عىل المنافيس ماكل 

النشاط  جةل من العنارص من بيهنا ، أكد اجمللس وجودT 252/06 القضية يف. ونشاط ابتاكرييكون مؤرشا عىل هذا قد 

 لرباءة وقدموا طلبات تتعلق به.بديال لاس تخدموا  ماكل الرباءات عىل أساس أن منافيس ، وذكلالابتاكري

 من قبل اخلرباء والرفض ، والتشكيكتقين زيحت جتاوز

حتزي  جتاوزت أنه جيب من خالل إثبا النشاط الابتاكري، ميكن يف بعض األحيان إثبات وفقاً ملامرسات بعض البدلان .30

ويتعلق أي حتزي يف أي جمال بعينه  41عىل نطاق واسع ولكنه غري حصيح بشأن حقيقة تقنية.سائد ، أي وجود رأي معروف

، يشلك التعبري عن عىل نطاق واسع أو عاملي. وابملثل، يف بعض البدلاناجملال  ذكلخرباء يف  يعتنقهابرأي أو فكرة مس بقة 

 42.البداهةعدم التصديق أو الشك من قبل اخلرباء دلياًل قواًي عىل عدم 

ولوية. ووفقاً للمحامك دبيات أو إىل املوسوعات املنشورة قبل اترخي األوجود هذا التحزي ابإلشارة إىل األ يثبتما  وعادة .31

 يف براءة الاخرتاع وال يف الواثئق السابقة.التحزي إن اكن تقنياً، ال  اإلشارة رصاحًة إىل جيب، ال الفرنس ية

أنه ينبغي س نغافورة املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف ، توحض ويف هذا الصدد .32

املمترس ضد الشخص  يتحزي، وكذكل ما ميكن أن ليقوم به املمترسالشخص اكن  يأخذ يف الاعتبار ماعىل الفاحص أن 

                                         
 .716.06دليل ممارسات حفص الرباءات،  40

41 T119/82 ،1984 OJ ،217 ؛T48/86. 

(، رأت احملمكة أن "التشكيك اذلي يعرب عنه خبري In re Dow ChemicalCo. يف قضية رشكة داو كمييلك )716.05 دليل ممارسات حفص الرباءات، 42

 نّه عىل خطأ، جيب أن حيظى بأمهية تعادل أمهية األدةل األخرى.ما، قبل أن يثبت هل أولئك اخملرتعون أ
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وتشمل  43.املهنة تكلإذا تعارض مع اآلراء واملامرسات املقبوةل بشلك عام يف  بدهيييميكن اعتبار الاخرتاع غري و . القيام به

يدرك  ال املمترسالشخص  جتعل( إذا اكنت املعرفة العامة املشرتكة 1ما ييل: ) حمددااألمثةل اليت قد يكون فهيا هذا العامل 

غري مالمئة مواد أو تقنيات معينة أن يعترب  املمترسإذا اكن الشخص و( 2) حاةل التقنية الصناعية السابقة؛وجود مشلكة يف 

عنرص أو  ما ربت خطوة معينة يف طريقةإذا اعتُ و( 3؛ )غري قامئ عىل أساس سلمي التحزيهذا  اخملرتع أن واعترب، لغرض معني

 .من املمكن حذفهاأنه  اعترب، ولكن اخملرتع ةرضورييدخل يف تركيب هجاز ما كعنارص 

 اءة( إلثباتدم طلب الرب عىل صاحب الرباءة )أو مقيقع العبء فإن ، التحزي التقين جتاوزرتع قد وبغية إثبات أن اخمل .33

، فإن السوابق وبوجه عام 44.املناس بة التقنيةإىل األدبيات  عىل سبيل املثال ابإلشارةوذكل ، أن التحزي املزعوم موجود ابلفعل

وجود ب ابإلقرارنظام صارم للغاية عندما يتعلق األمر  تعترب مبثابةلس الطعون التابع للمكتب األورويب للرباءات جملالقضائية 

، اليت أجعوا علهيا، أي اخلربة واملفاهمي اجملال ذكلتعالمي اخلرباء السائدة يف  املقرتح لتجاوز التحزياحلل  خُيالفجيب أن و حتزي. 

أن  T 1989/08 القضية الحظ اجمللس يفو 45.خمتصني من األفراد والرشاكتبداًل من اإلشارة فقط إىل رفضها من قبل 

 .يف حاةل التقنية الصناعية السابقةاملطلوب للمعرفة العامة  تقريبا املعيار يناهزيعين أن معيار اإلثبات اكن  ذكل

، ال جيوز رفض حباميتهاحلل املطالب العامة  املعرفةالسابقة أو  تنقض حاةل التقنية الصناعية عندما، يف بعض البدلانو .34

من  اوميكن تصحيحه ةخاطئ اعىل أهن ة السابقةاعتبار حاةل التقنية الصناعي، ابس تثناء احلاالت اليت ميكن فهيا نشاط ابتاكري

 46.ابحث ممترس قبل

 غري متوقعة أو مزااي غري متوقع أو نتيجة تقين أثر

 .نشاط ابتاكريعىل  ينؤرشمك نيتوقعامل نتيجة غري ال أو  التقين ثراأل، ميكن اعتبار الوالايت القضائيةيف بعض  .35

ال و. املطالب حباميهتااخلصائص املمزية لالخرتاع، إىل جانب السامت املعروفة  إىلغري املتوقع  األثر يستندجيب أن و  .36

 أثراً إضافيا، فإن ذلكلو. حاةل التقنية الصناعية السابقةابلفعل يف  املرتاكبة فامي بيهنا واملوجودةاملزيات  إىلميكن أن يستند فقط 

حاةل التقنية للشخص املاهر أن جيمع بني تعالمي  البدهييين من إذا اكو. ضفي نشاطاً ابتاكراًي عىل حل بدهيييال ي غري متوقع

جزء آخر من ل إضايف غري متوقع يسمح حب أثر، فإن وجود من أجل حل جزء أسايس من املشلكةالصناعية السابقة 

 47.نشاط ابتاكريوجود  مبدئياً ال يعين  نفسه املشلكة الوقت

بشلك عام نتيجة أكرب من  املطالب حباميتهع إذا حقق الاخرتا ،املتحدةبق القضائية يف الوالايت لسوال ، ووفقاً وابملثل .37

من  هومبا أن 48املعنية. املطالب بداهةعاماًل من عوامل األدةل املتعلقة ابلنتيجة القانونية لعدم  ذكل ميكن أن يكونف ، املتوقع

 النتاجئاكنت أكرب من  احملققة يثبتوا أن النتاجئأن  املودعني، فيجب عىل األثر اإلضايفأكرب من  أثرع املمكن توقع أو عدم توق

                                         
 .2001[ RPC 26[( Hoover( ضد رشكة هوفر )Dyson Appliancesقضية رشكة دايزون للتجهزيات ) 43

44 T 60/82 ،T 631/89 ،T 695/90 ،T 1212/01. 

 املهنة.يف  املمترسالشخص  إىل واسع الانتشار مبا يكفي ألن يُنسب التحزيحيث جيب أن يكون انظر أيضا املامرسة يف س نغافورة  45

 انظر أيضا ممارسات أسرتاليا وجهورية كوراي والوالايت املتحدة األمريكية. 46

47 T170/06. 

 )أ(716.02، دليل ممارسات حفص الرباءات 48
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عىل  وادلليل 49، وأن النتاجئ ذات فائدة معلية كبرية.بدهيييإىل مدى غري و حاةل التقنية الصناعية السابقة يفتوقعة امل 

مع  اميتهاملطالب حب، مثل التفوق يف خاصية يشرتك فهيا املركب ذات منفعة بدهييةوجود خصائص غري متوقعة أو غري  (1)

توجد يف حاةل التقنية ال  اميتهري متوقعة يف الاخرتاع املطالب حبوجود خاصية غأو ( 2، )حاةل التقنية الصناعية السابقة

حاةل بناء عىل تعالمي  اميتهالاخرتاع املطالب حبن يمتزي هبا اليت اكن من املتوقع أ اخلاصيةغياب  (3) ، أوالصناعية السابقة

 50.البداهة، قد يكون مؤرشا عىل عدم السابقةالتقنية الصناعية 

حاةل ، ابملقارنة مع التقين غري املتوقع األثرأن  كتب الصني للملكية الفكريةم  للفحص يفتوحض املبادئ التوجهيية و  .38

ا "مكًيا" غري ، أو تغيريً اجديد اً "نوعياً"، أي أداءً ري ميثل تغياذلي لالخرتاع  يُقصد به األثر التقين، ةالسابقالتقنية الصناعية 

 توقعه أو اس تنتاجه مقدما. للشخص املمترس يف املهنة املعنية هذا التغيري النوعي أو المكي ال ميكنو متوقع. 

حاةل التقنية  مع أخذ، الطلبيقع مضن رشوط التوصل إىل حل  املمترسلشخص ابلنس بة إىل ا البدهيييإذا اكن من و .39

، فإن مما جيعل السبيل حنو ذكل احلل قطعياً ، أخرىبدائل  لغياب سبيل املثالوذكل عىل ، يف الاعتبار الصناعية السابقة

إذا اكن عىل الشخص و 51.املطالب حباميتهعىل املوضوع يضفي أي نشاط ابتاكري ال  إضايفغري املتوقع هو جمرد أثر  األثر

غري املتوقع  األثر يفيض، وقد غري قطعيمما جيعل الس بل حنو ذكل احلل ، تأن خيتار من بني مجموعة من الاحامتال املمترس

 .نشاط ابتاكريإىل الاعرتاف ب 

اخلاصية اليت ، ميكن اعتبار األثر املفاجئ )األثر أو يف املكتب األورويب للرباءات ااملعمول هب للسوابق القانونيةووفقاً  .40

 نشاط ابتاكريارات املقارنة إلثبات إذا اختريت الاختبف. نشاط ابتاكريعىل  ؤرشمك( يف اختبار مقارن متنح مزية إضافية

أو األثر  املزعومة أن املزيةبشلك مقنع  تقنية صناعية سابقةطبيعة املقارنة مع أقرب  تُبنّي ، جيب أن أثر حمّسنعىل أساس 

غري  ملزااي املزعومة ولكنال ميكن أخذ او 52.تقنية صناعية سابقةمقارنة بأقرب لالخرتاع السمة املمزية  ينبثق عناملزعوم 

 53يف الاعتبار فامي يتعلق بتحديد املشلكة اليت يقوم علهيا الاخرتاع. ومةاملدع

 حاةل التقنية الصناعية السابقة، نتيجة تدهور متوقع يف حمصةلاكن الاخرتاع  وإن، حىت يف بعض الوالايت القضائيةو .41

النشاط ، ميكن أن تكون مجموعة من احللول املمكنةبني السابقة أو جمرد اختيار من  التقنية الصناعيةاةل حل وظيفيلتعديل غري 

 54إذا اكن هذا التعديل أو الاختيار مصحواًب مبزية غري متوقعة. موجودة الابتاكري

 ينبغي جتاوزهاصعوابت معلية 

، براعة مبتكرةالصعوابت  جتاوز، ويتطلب هصعوابت معلية يف تنفيذ مثة، ولكن بدهييايكون احلل  عندما، يف أسرتاليا .42

بتنفيذ  تتعلقمشلكة يف التصممي ... ] ة"أي ت هناك، إذا اكنيف املقابلو. نشاط ابتاكري ظهور ميكن أن يؤدي ذكل إىلف 

                                         
 املرجع نفسه. 49

 املرجع نفسه. 50

51 T 231/97 وT 192/82 أسرتاليا واألريبو.. انظر أيضا ممارسات 

52 T 197/86 ،1989OJ  ،371 ؛T 234/03 ؛T 378/03. 

53 T 20/81 ،OJ 1982 ،217 ؛T 561/94. 

54 T 72/95 وT 939/92.انظر أيضا ممارسات س نغافورة واململكة املتحدة وقسم "اخرتاعات الانتقاء" من هذه الوثيقة . 
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وابملثل،  55".بدهيية الرتكيبةكون ت... جيب أن  ممترس من أهل تكل املهنةكن حلها بسهوةل من قبل أي خشص احلل[ ... مي

اذلي  املسارالصعوابت اليت قد تنشأ عىل طول طبيعة  يف الاعتبار، من بيهناجيب أن تؤخذ جةل من العوامل  ،يف أملانيا

غري قابل  أو بلوغ الهدف أكرث صعوبةهذه الصعوابت  وخطر أن جتعل، هاوآاثر  هاونطاق إىل احلل للتوصل ينبغي اتباعه 

 56حلل املشلكة. الالزمةالوقت والتلكفة واجلهود  إضافة إىل، للتحقيق

 مدهش عىل حنوحل بس يط 

إلنتاج مقاةل  حالّ ،  تقدمي الطلب أو اترخي األولوية، قبل اترخيه إذا مل جيد أي خشص ممترسويف أملانيا، رأت احملمكة أن .43

 افرتاض فإن ذكل يربر الطلب، ، مت الكشف عهنا يفقل تلكفةوأ وأكرث بساطة جديد عىل حنو)معروفة(  واسعة النطاق

خلاصة ابملكتب وفقاً للسوابق القضائية او ، وابملثل 57ود حاجة طويةل إىل حل.وج، عىل الرمغ من نشاط ابتاكري وجود

 عىل وجودبساطة احلل املقرتح  تدل، قد ويُوىل هل الكثري من الاهامتمأمهية جتارية  يكتيسفي جمال فين ف، األورويب للرباءات

غري أن هذا يفرتض  58.شاط ابتاكرين قد تكون صعوبة تطوير حل بس يط دون التضحية ابجلودة وذلكل . نشاط ابتاكري

 .غياب ما يشري إىل احلل املقرتح يف حاةل التقنية الصناعية السابقةمس بقا 

 اخرتاعات الانتقاء

 مسائل عامة

عات الفرعية أو اختيار العنارص الفردية أو اجملمو عىل ، ، عىل سبيل املثالانتقاءاخرتاع  ينطوي، قد بشلك عام .44

، ولكن مل يمت الكشف عهنا بشلك حاةل التقنية الصناعية السابقةيف  أكرب نطاقوعة أو مجم تنمتي إىلاليت النطاقات الفرعية، 

اخلاصة ابملكتب األورويب للرباءات عىل أن "موضوع  التوجهييةالفحص مبادئ تنص و . حاةل التقنية الصناعية السابقةحمدد يف 

، وفقاً ". وابملثلمنتقاةفرعية  نطاقاتنه ميثل مجموعات فرعية أو سابقة أل تقنية صناعيةخيتلف عن أقرب  الانتقاءاخرتاع 

 األصناف انتقاءهو اخرتاع يتضمن  الانتقاءاخرتاع فإن كتب كوراي للملكية الفكرية، م  يفالرباءات للمبادئ التوجهيية لفحص 

اليت مل يمت الكشف عهنا مبارشة يف املادة  انتقاء، مبا يف ذكل مرجع حلاةل تقنية صناعية سابقةمت الكشف عنه يف  موردمن 

 59.املرجع كعنرص أسايسذكل 

ف تقنية صناعية سابقةعىل الرمغ من وجود و  .45 ، براءة مبوجب الانتقاءاخرتاعات  حامية، ميكن أكرث أمع بشلك ةمعرَّ

أنه إذا اكنت جيع األنواع املوجودة مضن  إىل ذكليُعزى ، صفة عامةلرباءة للك حاةل عىل حدة. وبل األهليةحتليل  ابالستناد إىل

                                         
 .1976[ RPC 541, 581[(، Japan Importsرشكة الياابن للواردات )( ضد Tetra Molectricقضية رشكة تيرتا موليكرتيك ) 55
56 PNGase F, IBRRS  -Stahlblech, GRUR 2008, 145; (12) BGH, X ZR 141/10 (2013)  –BGH, X ZR 27/04 (2007) 

2014, 0612; (13) BGH, X ZR 148/11 (2016) – Zöliakiediagnoseverfahren, GRUR 2016, 
57 Polstersessel, GRUR 1957, 543 –56/54 (1957) BGH, I ZR 1. 

58 T 106/84, OJ 1985, 132; T 229/85, OJ 1987, 237; T 9/86, OJ 1988, 12; T 29/87, T 44/87, T 528/89, T 73/95 

يث يكون من الصعب التنبؤ إىل جمال فين ح هو اخرتاع ينمتي  الانتقاءيف الياابن عىل أن "اخرتاع  للرباءات ومناذج املنفعة التوجهييةالفحص  مبادئتنص  59

عنه معرب  (لفاخرتاع )أمن  انتقاؤه( يمت ابءاخرتاع )" 1": " التاليني2" و"1، واذلي يس تويف العنرصين "ميكن احلصول عليه من خالل بنية مادة مااذلي ثر ألاب

الاخرتاع ال يمت نفهيا من قبل ( ابءالاخرتاع )أن جدة ، حيث املفهوم األوسع مضن إطارمفهوم أضيق يف عنه  ويُعرّب ، ، وما إىل ذكلمنشوريف مفهوم أوسع يف 

 ( يمت التعبري عنه خبيارات متعددة. "لفاخرتاع )أمن  انتقاؤه( يمت ءاخرتاع )اب" 2"( املعرب عنه يف املفهوم األوسع للمنشورات وما إىل ذكل ؛ ألف)
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أقل للبحث يف مزيد من التحسينات يف اجملال  حوافز، فقد يكون للباحثني للحامية مبوجب براءةمعروف غري قابةل  مورد

فرعية أو مجموعة فرعية من نطاق  تشكيةلمثل احلاالت اليت يكون فهيا ل  ،ظروف معينةظل يف والتقين املعروف بشلك عام. 

براءة لهذه اجملموعة مبوجب اية امحل، ميكن تربير السابق يتوقعها النطاق األوسع املعروفيكن مزية مدهشة مل معروف أوسع 

ولويج. ويف املزيد من التقدم التكن إحراز الفرعية أو النطاق الفرعي هبدف حتفزي البحث والتطوير بشلك حصيح مما يسامه يف

 للتشكيالتبراءات مبوجب اية امحلوجتنب  معروف جمال يفزن بني تشجيع الابتاكر ، جيب أن يكون هناك تواهذا الصدد

 .املعروف اجلال يفوالشائعة  البدهيية

عات. قيود من حيث اجملال التقين لالخرتا ةجد أيتو ال إذ موجودة يف أي جمال تقين:  الانتقاءقد تكون اخرتاعات و  .46

موجودة بشلك أسايس يف جمال الكميياء والتكنولوجيا  الانتقاء، يبدو أن أمثةل اخرتاعات من الناحية العمليةو ومع ذكل، 

ها خصائص مفيدة معينة ال متتلك  اليت لهاعىل مجموعة معينة من املركبات  انتقاء، قد يش متل اخرتاع عىل سبيل املثالفاحليوية. 

طاق معني من العوامل العددية )مثل درجة احلرارة( اليت حتدد ، أو مجموعة خمتارة من نعروفة من املركباتاملواسعة الفئة ال 

من املركبات البديةل املنصوص  تشكيةل خمتارةقد يكون أيضا يف و عىل معلية كمييائية معروفة. اليت تنطبق  وحتد من الظروف

، حيث التقنيةث يف هذه اجملاالت األحبا لنتاجئذكل إىل الطبيعة التجريبية وغري املتوقعة  يُعزىقد و . ماركوشعلهيا يف مجموعة 

صاً ممترساً يف اجملال املعين يراعي مجموعة من الاعتبارات دلى الب حباميته، سواء اكن بدهيياً أم ال، فإّن خشإن الاخرتاع املط

 60بقة.حاةل التقنية الصناعية السا إزاءاميته، الخرتاع املطالب حبابدرجة قابلية التنبؤ النظر يف الاخرتاع، من بيهنا 

من الوثيقة  8يف قطاع املواد الكمييائية هو أحد املواضيع املقرتحة يف الفقرة  النشاط الابتاكريمبا أن تقيمي و  .47

SCP/24/3 )عن، مبا يف ذكل أمثةل يف قطاع الكميياء الانتقاء، فإن الوصف املتعلق ابخرتاعات )اقرتاح من وفد إس بانيا 

تقدم هذه الوثيقة  ومن مّث،ىل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف دورة الحقة. يف وثيقة منفصةل لتقدميها إ ، سرتدذكل

 .الانتقاءابخرتاعات  املرتبطتقيمي النشاط الابتاكري الوصف العام فامي يتعلق ب 

 تقيمي النشاط الابتاكري

يبدو أن املعلومات اليت مت جعها من بعض الوالايت القضائية تشري إىل عدم وجود قواعد خاصة مصممة لتحليل  .48

هو يف لك والية قضائية  الابتاكري النشاط، أي أن املبدأ العام لتحليل الانتقاءفامي يتعلق ابخرتاعات  الابتاكري النشاط

اإلدارية والسوابق القضائية لبعض البدلان إرشادات حول كيفية تطبيق مثل ، توفر املبادئ التوجهيية . ومع ذكلاذلي يُطبق

 الانتقاء.هذا املبدأ العام عىل اخرتاعات 

  

                                         
( )"إذا اكن F.3d 553 ،1353 ،1359 (Fed. Cir. 2008(، s labs’Dr. Reddyور ريدي )( ضد خمتربات ادلكتEisaiانظر قضية رشكة أيساي ) 60

ول احملددة اليت ميكن عىل هذه احلل (KSRمجموعة اكي.أس.آر )، فإن تركزي الكمييائية يف كثري من األحيان اجملاالت، كام هو احلال يف غري ممكن ما جالالتنبؤ مب

 .عىل األرحجة للتنبؤ يأقل قابل  املمكنة تكونن احللول قد ميثل عقبة صعبة أل ،التنبؤ هبا
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الابتاكري  النشاطيبدو أن العنارص التالية غالباً ما يمت أخذها يف الاعتبار عند تقيمي  يف بعض البدلان، بصفة عامة .49

 :الانتقاءالخرتاعات 

التقنية الصناعية مقارنة مع  تقنية خاصة مزاايأو خصائص أو  أاثراً  الانتقاء حيققرتاع اخ إذا اكنما  "1"

 السابقة؛

 التقنيةاخلصائص أو املزااي اآلاثر أو  ما إذا اكن اس تعىص عىل خشص ممترس من أهل املهنة توقع تكل "2"

 التقنية الصناعية السابقة.من انطالقاً  التنبؤ هبااخلاصة أو 

غري املتوقع  األثر، فإن (مماثل من اجلانب النوعي) نفسه من النوع األثر، يمت توضيح أنه إذا اكن الوالايت القضائيةيف بعض و

 61أمهية تقنية. أن يكون بدرجة ابرزة مكًيا أو ذاجيب  الانتقاءاذلي حققه اخرتاع 

التجربة الروتينية  يستند إىل وانتقاء 63،من البدائل جمرد اختيارو  62،تعسفي انتقاءجمرد  فإن هذه اخللفية،و يف إطار  .50

يستند إىل  وانتقاء 65،ممترس من أهل املهنةخشص  اليت يعمتدهااملعتادة  التقينإجراءات التصممي  وانتقاء يتوىخ 64،واخلطأ

 عروفة.من بني عدد من الاحامتالت امل بدهييةغري  خياراتتعترب معوما  66حاةل التقنية الصناعية السابقة،جمرد اس تقراء من 

 ،رصاحة أو مضنا، سواء املعرفة العامة املشرتكةو السابقة  التعالمي املنبثقة عن اإلشارة إىل حاةل التقنية الصناعيةحتديد و  .51

فامي  الابتاكري النشاطيف تقيمي  همام اأمر  اميته يُعدّ ال الختيار الاخرتاع املطالب حبيف اجمل املمترسالشخص  اليت يس تفيد مهنا

 صوب من أهل املهنة ممتّرساخشًصا  توجهكلك  سواء اكنت حاةل التقنية الصناعية السابقة، . وذلكلالانتقاءيتعلق ابخرتاعات 

، إذا اكن رتاليا عىل سبيل املثال. وابملثليف أس سديداً  عامال فإن ذكل يعترب، ذكل الانتقاءعن  تُبعده، أو احملدد الانتقاء

 ممترسا من أهل املهنةعل خشًصا جي مما حاةل التقنية الصناعية لسابقةالتطورات يف  عنحمتًا  ينبثق اميتهحب الاخرتاع املطالب

الفئة اليت تنمتي ، فإن جحم وابملثل 67.لنشاط ابتاكري فال وجود، املطلوب )طريق ابجتاه واحد( الانتقاءبطبيعة احلال  جُيري

، وفقًا للسوابق القضائية البداهةقد يكون ذا صةل مبسأةل تيار تشكيةل مهنا، إلهيا التقنية الصناعية السابقة، واليت مت اخ 

 للمملكة املتحدة.

امً إلظهار عاماًل هم خرتا الانتقاء املتوقعة اليت حيققها اأو اخلصائص أو املزااي التقنية غري اآلاثرعترب فهيا ت يف البدلان اليت و .52

وضوح أو جعلها مقبوةل ينبغي حتديدها ب اتأو اخلصائص أو املزي  تكل اآلاثر، غالباً ما يُشار إىل أن قدرهتا عىل الابتاكر

األاثر أو الطلب أدةل لتربير  مودع، ميكن أن يقدم بصفة عامةو ، ومع ذكل 68.اإليداعوقت  عند الطلبيف  بشلك معقول

                                         
 انظر عىل سبيل املثال ممارسات الصني والياابن وجهورية كوراي واململكة املتحدة. 61

 انظر عىل سبيل املثال ممارسات أملانيا واململكة املتحدة وس نغافورة. 62

 األورويب للرباءات.انظر عىل سبيل املثال ممارسات الصني وأملانيا واملكتب  63

 انظر عىل سبيل املثال ممارسات الصني واملكتب األورويب للرباءات. 64

 املرجع نفسه. 65

 املرجع نفسه. 66

 انظر عىل سبيل املثال ممارسات س نغافورة واململكة املتحدة واملكتب األورويب للرباءات. 67

 ملكة املتحدة.انظر عىل سبيل املثال ممارسات س نغافورة وجهورية كوراي وامل 68
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 البياانتقد تكون بعض و بعد اترخي اإليداع.  حىت بشلك معقول ة اليت جعلها مقبوةلغري املتوقع ةالتقنياخلصائص أو املزيات 

 .الانتقاءاخرتاعات ابلنس بة إىل يف هذه الوثيقة ذات أمهية خاصة  الثانوية اليت مت وصفها سابقًا

ىل جيب أن تنطبق ع الانتقاءاخرتاع زااي غري املتوقعة اليت حققها أو امل اآلاثر، يُنظر معوًما إىل أن عالوة عىل ذكلو  .53

 69، وليس عىل جزء مبفرده.املطالب حباميتهالاكمل  النطاق

، مع الاخرتاعات األخرىعىل حنو خيتلف عن  الانتقاء خرتاعاتا بداهة، يمت حتليل مريكيةألاملتحدة ا ايتالويف الو .54

عىل أنه ينبغي عىل الفاحصني  وفامي يتعلق ابخرتاعات الانتقاء، ينص دليل إجراءات حفص الرباءات تطبيق عوامل غراهام.

 واخلصائص( 2) ؛وحاةل التقنية الصناعية السابقة اميته( هيلك الاخرتاع املطالب حب1النتاجئ املتعلقة مبا ييل: ) خيلصوا إىلأن 

اةل التقنية مورد ح ية السابقة وأي مشالك يُزمع أناليت مت الكشف عهنا يف حاةل التقنية الصناع  واملنافع الفزيايئية والكمييائية

 .املورد يشملهاعدد األنواع اليت و ( 4)القدرة عىل التنبؤ ابلتكنولوجيا؛ و ( 3؛ )يعاجلها الصناعية السابقة

، يقوم ذات الصةل حاةل التقنية الصناعية السابقةيتعني عىل الفاحصني النظر يف جيع تعالمي  وإذ، عالوة عىل ذكلو  .55

مورد ( جحم i: )إذا اكنت متوفرة، يف اجلوانب غري الشامةل التالية صني للنظربتوجيه الفاحدليل إجراءات حفص الرباءات 

الختيار  حمدد بسبب احةرص  تفيد اإلشارة إىل حاةل التقنية الصناعية السابقةما إذا اكنت و ( 2) حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

أوجه تعالمي و ( 3؛ )اميهتاالفرعية املُطالب حب ملوارد الفرعيةااألنواع أو  ترفضأو  اميهتاالفرعية املُطالب حب املوارداألنواع أو 

 مضن إطار"المنوذجية" أو "املفضةل" أو "املثىل" أو املوارد الفرعية األنواع  بشأن)أي تعالمي  التشابه والاختالف الهيلكي

( 5؛ )هيلكيا املامثةل الصناعية السابقةحلاةل التقنية  أو املوارد الفرعية نواعاأل وخصائص( 4؛ )(املورد اذلي مّت الكشف عنه

 القدرة عىل التنبؤ ابلتكنولوجيا.و 

تحدة األمريكية يف الوالايت امل  الانتقاء مبوجب براءة اخرتاع حامية لقابلية، يستند التحديد الهنايئ وفقاً للمبدأ العامو  .56

قد يمت و  70أي جحج وأي دليل اثنوي. إقناعملدى ، مع إيالء الاعتبار الواجب رحجان األدةل من خالل، إىل السجل بأمكهل

أو إعالانت يف  شهادات، أو عن طريق تقدمي اإليداعلطلب عند اب تُرفق، واليت ةل يف املواصفات اليت مت تقدميهاتضمني األد

طالب ادلليل هو أن الاخرتاع امل، قد يكون هذا الانتقاءالخرتاعات ابلنس بة و. ادلعوىالوقت املناسب يف مرحةل أخرى من 

قد و . موجودة يف حاةل التقنية الصناعية السابقةأو خصائص غري  حمس نة خصائصعىل حنو غري متوقع  ترتتب عنه اميتهحب

 .املوردالانتقاء من  حرجيةمدى  ايشمل أيضً 

 الفقرات التالية ممارسات بعض البدلان. وترد يف .57

 71أسرتاليا

 ،293يف  CLR 253 144( 1980ابيرسدورف )أسرتاليا( )ضد رشكة  رشكة التعدين والتصنيع مينيسواتقضية يف  .58

ابلرضورة عىل رفض تنطوي س ، ويه معلية مكوانت انتقاء، س يمكن الاخرتاع يف اتبراء امجلع بنيقيل أنه "يف حاةل 

                                         
لرباءات. انظر أيضا انظر عىل سبيل املثال ممارسات الرنوجي وس نغافورة وجهورية كوراي واململكة املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية واملكتب األورويب ل 69

 .امجلهورية ادلومينيكيةدليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى و 
 .2142ل إجراءات حفص الرباءات، دلي 70

 أسرتاليا إىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات. الوثيقة اليت قدمهتاانظر  71
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 ومكوانت، عنارص منفصةلبصفهتا ، كوانتللمنشورات اليت تكشف عن تكل امل الوجود املس بقو األخرى.  املمكنة املكوانت

العديد من من بني  انتقاء املكوانت، بل جيب إثبات أن. املزعوم بدهييا عمن الاخرتايف حد ذاته  جيعل، ال ىحممتةل أخر 

ز خاص أو سبب ، وليس هناك حافأحد البدائل املتعددة احلل هو يعترب بدهييا". وإذا اكن، املمكنة عىل األرحج الاحامتالت

 يُوجهلن  الباحث املمترس، حيث أن ال يعترب بدهييا، فإن احلل غري متوقعةمفاجئة أو  مزيةاكنت هناك للمطالبة هبذا احلل، و 

 72إىل الاخرتاع". ة"مبارش 

، التشكيةل اخلاصة، أو اختار ل اخلاصيف هذا اجملال قد اعمتد احل املمترس، إذا اكن الشخص وعىل العكس من ذكل .59

 فإن الطلب، اميتهاخليار املطالب حب انتاجصعوبة معلية يف تنفيذ احلل اخلاص، أو يف ، ومل تكن هناك خاص دافععىل أساس 

حافز خاص عندما  ويكون هناك 73يف الطريق ... العادي". عقبة" يعترب. وذكل ألن احلل املطالب ابتاكري نشاطيفتقر إىل 

ليس و و عندما تكون احللول األخرى غري معلية. ؛ أاحللول األخرى تنقض، أو تفيض حاةل التقنية الصناعية السابقة إىل احلل

 من الرضوري إظهار أن النجاح مؤكد أو "ميكن التنبؤ به بوضوح".

 74الصني

، فإن العامل الرئييس اذلي يتعني النظر فيه هو ما إذا اكن الانتقاء الانتقاءخرتاع بتاكري الالا النشاطعند حتديد  .60

يف احلاالت  ابتاكري نشاطعىل  الانتقاء، ال تنطوي اخرتاعات النقيض من ذكل عىلو ميكن أن حيدث أثرا تقنيا غري متوقع. 

 التالية:

د ، أو جمرد الاختيار من بني عدبني عدد من الاحامتالت املعروفة جمرد الاختيار من يفالاخرتاع  يمتثل "1"

 ؛غري متوقع أثر، وال ينتج عن احلل اخملتار أي من البدائل املتساوية احملمتةل

من مجموعة حمدودة من  املعايرياحلرارة أو غريها من  اتدرج مدىيمكن الاخرتاع يف اختيار أبعاد معينة أو  "2"

ذا الاختيار من خالل القيام هب ميكنه املمترس من أهل املهنةالشخص ، يف حني ميكن أن الاحامتالت

 ؛تقين غري متوقع أثر أي يرتتب عن ذكل دون أنإجراءات التصممي العادية 

 املعروف. اجملال يفبس يط بطريقة مبارشة كن الوصول إىل الاخرتاع مبجرد اس تقراء مي "3"

 75أملانيا

عىل ف، نطاق املعروفمة مقارنة ابل قيّ خصائص ميكل لنطاق اخملتار حتديداً اأن  يف لالنتقاء الابتاكري النشاط يمتثلقد  .61

، ال ميكن أن يتوقعه. ومن انحية أخرى املمترسن الشخص مل يك أكربغري معروف أو سابق هل أثر  قد يكون ،سبيل املثال

 من بنيعىل الاختيار  يف الوقت نفسه تنطبقو  76،ابتاكري نشاطقاعدة إلثبات اإلرادة  مبلء املتخذيكون اخليار التعسفي 

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

73 Elconnex Pty Ltd v Gerard Industries Pty Ltd 105 ALR 247 at 262. 

 .4.3، 4املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات، اجلزء الثاين، الفصل  74

 والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات الثامنةالوثيقة اليت قّدمهتا أملانيا إىل ادلورة انظر  75

76 Injizierbarer Mikroschaum, GRUR 2008, 56 –BGH, X ZR 56/03 (2007) . 
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القمي عىل أنه لتعممي جملموعة من ، ال ميكن اعتبار مؤرش اعالوة عىل ذكلو  77اختيار أحد البدائل العديدة.و نطاق أوسع 

 حاةل من خالل املمترسللشخص  بدهييابشلك موحد  حباميته ، إذا اكن اختيار القمي الفردية من النطاق املطالبابتاكري

، واذلي ميكن حلل املشلكة التقنية، ال ميكن اعتبار اختيار أحد البدائل العديدة وعالوة عىل ذكل 78التقنية الصناعية السابقة.

 ابتاكري جملرد أن نشاط عىل أنه يستند إىل، الصناعية السابقةعرف عليه ابلنظر إىل حاةل التقنية الت املمترسللشخص 

 79احللول األخرى أكرث مالءمة أو فائدة. يرى أن املمترس العادي الشخص

 80، ميكن اس تخدام املعيار الثانوي "للتوقع املناسب للنجاح".احللول البديةل بداهةابلنس بة ملسأةل و .62

 81الياابن

ينطوي  ءالانتقاالفاحص أن اخرتاع  جيزم، "3"إىل  "1من "جيع البنود التالية  الانتقاءاخرتاع  آاثرعندما تس تويف  .63

 :ابتاكري نشاطعىل 

 ؛اخل، واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقةهو أثر مفيد ال يرد يف  الانتقاءأثر اخرتاع  "1"

أثر ، أو عنه يف مفهوم أوسع أو خيارات متعددة معرباخرتاع عن  خمتلف أثر الانتقاءاخرتاع  ينبثق عن "2"

 ؛عىل أثر الاخرتاع الثاين ولكنه متفوق بشلك ابرز مماثل

انطالقا من حاةل التقنية الصناعية يف اجملال من  ممترسمن قبل خشص  الانتقاءاخرتاع  أثرال ميكن توقع  "3"

 .السابقة

الاخرتاع  وأنلتعبري عهنا بواسطة صيغة عامة معينة لها خاصية مبيدة للحرشات. املركبات اليت يمت ا أن لنفرتضمثال: 

، اس تنتاج مفاده أن مركًبا معينًايستند إىل  اميتهالاخرتاع املطالب حب ولكنالصيغة العامة.  تكل يفيندرج  اميتهاملطالب حب

أقل مسية بشلك ملحوظ ابلنس بة للبرش من املركبات األخرى  هو ،املبيدة للحرشات ابلرضورة خلصائصهغري معروف و 

ال يوجد أي دليل وحرشي. ملبيد  نشطاختيار املركب احملدد مككون عهنا الصيغة العامة، ويمت تصمميه من خالل  املعرب

 .انتقاء خرتاعابتاكري اك نشاطعىل  اميتهاع املطالب حبالاخرت  ينطوي، في هذه احلاةلفالتنبؤ ابملركب.  من خالهل ميكن

، فإن العددي النطاقالسابقة يف حتديد  التقنية الصناعية حاةللفرق بني الاخرتاع املطالب به و ا يمكن، عندما وابملثل .64

حاةل واذلي مل يمت الكشف عنه يف  اميته،الاخرتاع املطالب حب اكن أثر( 1إذا: ) ابتاكري نشاطالاخرتاع قد ينطوي عىل 

بطبيعته  اميته خمتلفاالاخرتاع املطالب حب واكن أثر( 2؛ )مضن نطاق حمدود من القمي العددية اً ، مفيدةالتقنية الصناعية السابق

ألثر حاةل التقنية بشلك ملحوظ ابلرمغ من أنه مماثل عنه أو متفوقًا  حاةل التقنية الصناعية السابقةالناجت عن  األثرعن 

حاةل التقنية الصناعية السابقة دلى يف  من أهل املهنة توقع األثرممترس خشص ومل يكن بإماكن ؛ )ج( الصناعية السابقة

 نطاق إجاميل من القمية العددية.مضن إذا اكن موجوًدا  اابرز أثرا ويعترب األثر ذو الفائدة اإليداع.

                                         
77 Blasenfreie Gummibahn I, GRUR 2004, 47 – BGH, X ZR 7/00 (2003). 

78 Feinabtastung, IBRRS 2014, 0122-Laser –BGH, X ZR 100/10 (2013) . 

79 Rauchgasklappe, GRUR 1996, 857 –BGH, X ZR 49/94 (1996) . 

80 Monohydrat, -riolCalcipot –BGH, X ZR 98/09 (2012)  Ebastin, IBRRS 2012, 1491; –2) BGH X, ZR 50/09 (201

GRUR 2012, 803. 
 .7.2، البند 4، اجلزء الثاين، الفصل الثاين، القسم مبادئ الفحص التوجهيية للرباءات ومناذج املنفعة يف الياابن 81
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املذكورة  اميته وحاةل التقنية الصناعية السابقةالاختالف بني الاخرتاع املطالب حب يمكن، عندما ابإلضافة إىل ذكلو .65

ي ملحوظ يف اختالف مك يكون هناك، جيب أن مشلكة شائعة ، وتكون هناكقيود عددية غيابفقط يف وجود أو  مس بقا

، حىت مع ذكلمفيد ممزي واألمهية احلامسة للقيد العددي. و  أثر وجوددود القيود العددية من أجل إثبات حاألثر خارج وداخل 

يف وجود أو  سوىال يمكن  املذكورة سابقا اميته وحاةل التقنية الصناعية السابقةلب حبالاختالف بني الاخرتاع املطاإذا اكن 

 ذا، ال يشرتط أن يكون القيد العددي يف طبيعته األثر ذو الفائدةتكون املشلكة غري شائعة وخيتلف و ، قيود عددية غياب

 أمهية حامسة.

 82جهورية كوراي

يشمل  عىل أنه دلى امجلهورارب املس متدة من التكنولوجيا املعروفة التج خاللاختيار وس يةل حمس نة من  يعترب ال .66

يف نطاق ممارسة إبداع  يندرج دلى امجلهورمن التكنولوجيا املعروفة  أنس هبااختيار أفضل الوسائل أو  نأل، ابتاكراي نشاطا

حلاةل التقنية الصناعية مفيًدا ابملقارنة مع مرجع  أثراً  الانتقاءاخرتاع  حقق، إذا يف هذا اجملال. ومع ذكل ممترسعادي لشخص 

، جيب أن يكون للك الوسائل احملددة يف هذه احلاةلو. الانتقاءالخرتاع  ابلنشاط الابتاكري، فميكن الاعرتاف السابقة

 الناحية المكية. مننوعياً ولكهنا ابرزة  أو متشاهبة مفيدة خمتلفة آاثر الانتقاءاملتضمنة يف اخرتاع 

حلاةل التقنية الصناعية بدقة أن الاخرتاع حيقق أثراً مفيداً ابملقارنة مع مرجع  الانتقاءب أن يوحض وصف اخرتاع جيو  .67

 يف اجملال الصيدالين، الانتقاءفامي يتعلق ابخرتاعات و ، يبية لتأكيد بروز األثر. ومع ذكل، وال حيتاج إىل توفري مواد جتر السابقة

بأنه أثر الخرتاع  املمترس من أهل املهنةلشخص يعرتف ال  بوضوح قدر اإلماكن الصيدالين أثرهاجيب أن يُذكر  عىل األقل

 .انتقاء

إذا ُرفض الاخرتاع بسبب الشك يف األثر، ميكن ملقدم الطلب أن يؤكد األثر بشلك ملموس بتقدمي مواد تتعلق و .68

 مبقارانت جتريبية.

 83جهورية مودلوفا

 تتسم مبعايريميثل اختياراً يف معلية اكن ( 1ابتاكري إذا: ) نشاطترب الاخرتاع مبثابة ، يع الانتقاءفامي يتعلق ابخرتاعات  .69

غري متوقعة يف تشغيل العملية أو خصائص املنتج الناجت؛ أو  آاثر يُفيض إىلمضن نطاق معروف، مما  تندرجتقنية معينة 

زااي غري متوقعة. وعىل العكس، ال يعترب الاخرتاع اخملتار من مجموعة كبرية جدا من املركبات اليت لها م اميثل اختيار أو اكن  (2)

يف مجموعة خمتارة من  تمتثلإىل مشلكة يف جمال الكميياء أو البيولوجيا  أن يفيض اكن من املمكن( 1ابتاكري إذا: ) نشاطمبثابة 

، رشيطة أال تؤدي هذه احلاةل اخملتارة إىل صفات أو نتاجئ خاصة ابملقارنة احاةل معينة من بني مجموعة من املكوانت احملمية سابق

حل املشلكة يتعلق ابختيار مادة معروفة و/أو إجراء بعض أو إذ اكن ( 2مع مجموعة املكوانت اليت مت اختيارها مهنا؛ )

 التغيريات البناءة وفقًا للقواعد املعروفة حبد ذاهتا.

                                         
 .6.4.1املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف مكتب كوراي للملكية الفكرية،  82

 والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات الثامنةإىل ادلورة  جهورية مودلوفاالوثيقة اليت قّدمهتا انظر  83
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 84إس بانيا

من مجموعة من الاحامتالت املعروفة )مثل ظروف تشغيل معينة )درجة  البدهيييأو الاختيار غري  الانتقاءقد ينطوي  .70

، إذا اكن لهذا الاختيار آاثر غري متوقعة عىل ابتاكري نشاط( أو مضن نطاق معروف( عىل عىل سبيل املثال احلرارة والضغط

، قضت احملمكة بأن ما هو ECLI: ES: APM: 2013: 4725 القضية يفوأو عىل خصائص املنتج.  اإلنتاج أداء معلية

 85خمتلف. أثر، أو ؤدي إىل تغيري جوهري حقيقيتأن هو  الانتقاءمتوقع من براءة 

 87وس نغافورة 86اململكة املتحدة

حاةل ، إذا اتضح من حاةل التقنية الصناعية السابقة أن اختاذ خطوة من املعمول هبا يف اململكة املتحدة وفقاً للمامرسة .71

حداً من ادلورات ، فقد يكون هناك اخرتاع إذا مل يكن ذكل إال واس يحقق عىل األرحج جناحاقنية الصناعية السابقة الت 

. أكرث من غريه مرحًبا من احملمتل أن يكون ذكل، وال يوجد سبب لالس تدالل من حاةل التقنية السابقة عىل أن العديدة املمكنة

، تمتزي ورقة النسخ اخلالية Bayer AG (Baatz’s) European Application [1982] RPC 321رشكة  ويف قضية

، واذلي اكن معروفًا ابلفعل بتشكيل الطالء عىل املنسوجات املصغرة املصنوعة من بولمير معنيمن الكربون ابلكبسوالت 

احلصول عىل نتاجئ  ، فال يوجد سبب لتوقعجماورةت هذه اجملاالت تعترب جماالت حىت لو اكنو واجللود والصوف واملعادن. 

 بني من البدهييي انتقاؤها، وابلتايل مل يكن من  أظهرت نتاجئ التجارب املقارنة(حمس نة من خالل اس تخدام هذه املادة )كام

 مكن.املالعدد الهائل 

ابس تخدام هنج  الابتاكري األويل النشاط، ينبغي رفع الاعرتاض عىل انتقاءقد تتعلق ابخرتاع  مطالبمواهجة وعند  .72

اكن الابتاكر يمكن يف إذا و، ما مل يكن الاختيار واّضا حبيث جيعل ذكل غري رضوري. بوزويل/القوارب الرشاعيةركوب 

هو ما إذا اكن الاخرتاع يقدم مسامهة تقنية غري معروفة لغاية اآلن أم أنه  طرحه جيب اذلي اللسؤا نفإ، اخرتاع الانتقاء

 .بدهييي، فإن الاخرتاع ذا اكن جمرد اختيار عشوايئإو 88.جمرد اختيار اعتباطي

 Yeda Researchضد رشكة ييدا للبحث والتطوير ) ]اململكة املتحدة[ (Genericsقضية رشكة جينرييكس )يف  .73

and Development) [2013] EWCA Civ 925 ،حاةل التقنية من  الانتقاءبأن  قرارحممكة الاس تئناف إىل  خلصت

، س يكون بدهييا عىل األرحج يعترب تعسفًا حبتًا وال ميكن تربيره بواسطة بعض اخلصائص الفنية املفيدة اذليالصناعية السابقة 

أن جتعهل  واصفات الرباءةأن ملاذلي ال ميكن  األثر التقين أن رصحت احملمكة، ا فنًيا حقيقيًا. وعالوة عىل ذكلتقدمً  حيرزألنه ال 

. والحظت احملمكة أيضاً أنه إذا اكنت املسامهة املزعومة أثراً تقنياً الابتاكري النشاطقيمي عند ت  قد ال يؤخذ يف الاعتبارمعقوال 

يف مثل هذه الظروف، جيب أن و. البداهةألغراض احلمك عىل  ا، فال ميكن اس تخداهمما يشمهل الطلبشائعاً يف لك  ليس

 .كلك للطلبمسامهة خمتلفة مشرتكة عىل العثور عىل ، أو التقنيةاملسامهة  يفيض إىلوضوع اذلي امل إما عىل الطلبقترص ي 

                                         
 والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات الثامنةإىل ادلورة  إس بانياالوثيقة اليت قّدمهتا انظر  84

85 ECLI: ES:APM:2013:4725 708/2012، الطعن رمق 04/03/2013القرار: ، اترخي 71/2013. القرار رمق 28: حممكة مقاطعة مدريد، القسم. 

 .3.93و 3.92و 3.91.1و 3.91و 3.89و 3.88دليل ممارسات الرباءات،  86

 .4.88و 4.85و 4.83ة، املبادئ التوجهيية لفحص طلبات الرباءات يف مكتب امللكية الفكرية يف س نغافور 87

 .RPC 9 ]2010[ضد رشكة إييل لييل  (s labs’Dr. Reddyريدي ) خمتربات ادلكتورالهنج املعمتد يف حممكة الاس تئناف يف قضية  88
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، فقد يكون ذا اخرتاع اختيار جّدةال يتعلق مبسأةل  مهنااليت مت اختيار عضو أو أعضاء  الفئةعىل الرمغ من أن جحم و  .74

يف  ،Du Pont de Nemours &c (Witsiepe’s) Application, [1982] FSR 303) البداهةصةل مبسأةل 

 اليت يمت اختيار املنتج أو العملية من خاللها. للمعايري، ينبغي النظر يف األمهية التقنية ابإلضافة إىل ذكلو(. 310 الصفحة

اليت مت تفادهيا( اذلي يُعمتد عليه لتربير  املساوئاملكتس بة أو  املزاايال بد من حتديد األثر التقين غري املعروف )أي و .75

، يف املواصفات عن الاختبارات املقدمة يف الطلب(، ميكن متيزيه عىل سبيل املثالو جعهل معقواًل )بوضوح أ الانتقاءاخرتاع 

ما يشمهل أو كونه شائًعا يف لك  األثروجود مثل هذا مع دلة يف وقت الحق علب. وميكن اس تخدام األدةل املود  تقدمي الط دلى

اخرتاع امية حب لطلب صاحليف املواصفات األساس  مل ترداإلضافية غري املتوقعة اليت  اآلاثر، ولكن ال ميكن أن تشلك الطلب

عند تقدمي الطلب، فقد ال يمت إضافته الحقًا، نظًرا ألنه يف س ياق  الوصفإذا مل يكن هناك بيان عن املزااي يف  و 89.انتقاء

 تساعد يف إثباتن من خالل التجارب اليت أجريت بعد اترخي براءة الاخرتاع ال ميكن أ“ أم ال ، سواء مت توضيح املزيةالتآزر

 90”املعدل. الطلب بعد لتربير ... وس يكون من اخلطأ متاماً اس تخدام املعرفة املكتس بة فامي البداهةأو عدم  البداهة

دلى  الوصفاذلي مت الاعامتد عليه يف  التقنية أو األثر اخلاصيةبني عدم وجود ي ي األخري اذل ادلليل، فإن ومع ذكل .76

 91النشاط الابتاكري أو غيابه. وجود، وال حتدد ببساطة ما هو الاخرتاع حتدداألدةل  ، ألن مثل هذهاإليداع مقبول

ن بني العديد من البدائل ، إذا اكن الاخرتاع واحداً مرسة املتبعة يف اململكة املتحدة، يف س نغافورةوعىل غرار املام .77

، فيجوز اعتبار رث فائدة من اآلخربديل معني أك السابقة إىل أن أي حاةل التقنية الصناعية، وليس هناك ما يشري يف املمكنة

فين غري  بأثر( أال يكون الاختيار تعسفياً ولكن جيب تربيره 1) الاخرتاع غري بدهييي جيب:ليك يعترب و . بدهيييالاخرتاع غري 

بأنه يرتتب  فرتاضالاميكن  أثراً  اميهتايربر اختيار اجملموعة املطالب حبالتقين اذلي  األثرأن يكون و ( 2؛ )معروف حىت اآلن

 .ةاخملتار  العنارصجيع  عنبشلك كبري 

، ال ميكن أخذ األثر التقين يف الانتقاءتنص املبادئ التوجهيية اإلدارية لس نغافورة عىل أنه فامي يتعلق ابخرتاعات و  .78

يف وقت الحق  املودعة ميكن اس تخدام األدةلو . دلى اإليداعيف املواصفات  ورداحلس بان إال إذا اكن ميكن قبوهل عىل أنه قد 

اآلاثر ، فإن طلوب. ومع ذكلامل عىل النحوفين غري متوقع عىل النطاق الاكمل  أثرالفين غري املعروف أو لتطبيق  األثرلتربير 

  .الانتقاءاخرتاع  لطلب صاحل حبامية ايف املواصفات ال ميكن أن تشلك أساس الواردةغري و غري املتوقعة  اإلضافية

                                         
 .581يف  2004[ RPC 568[( Glaxo Group Ltdانظر براءة جوعة غالكسو ) 89

 .581يف  1995[ RPC 568[( Vicks Inc-Richardsonفيكس )-بترصحي من جاكوب ج يف قضية براءة رشكة ريتشاردسون 90

91 .v Yeda Research and Development co. LTD & Anor [2013] EWCA Civ 925 Generics [UK] LTD (t/a Mylan) 
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 92حدة األمريكيةالوالايت املت

 يتناوهل مورد حاةل التقنية الصناعية السابقة فرعيمورد مركب معني، أو نوع ما، أو  لطلبينبغي حتليل قابلية الرباءة  .79

بناًء عىل  ا ينبغي حتليلهيتالو ، (البداهة)رشط عدم   U.S.C. 103 35البندألغراض  طلب آخرخيتلف عن أي ال  بشلك

املطالب حباميته يندرج يف إطار مورد يف  نوع أو املورد الفرعيالظروف. وحقيقة أن ال  اكفةوقائع احلاةل اخلاصة ابلنظر إىل 

 .فامي خيص البداهةالوجاهة  ظاهرةال تكفي حبد ذاهتا إلثبات  حاةل التقنية الصناعية السابقة

، ينبغي عىل عىل معلية من ثالث خطوات. أوالً  واحضال البداهةيل ، ينطوي حتل ليل إجراءات حفص الرباءاتوفقا دلو  .80

حلاةل التقنية الصناعية يف حاةل وجود مرجع وحاةل ظاهرة الوجاهة لعدم القابلية للنظر يف عوامل غراهام.  إقامةالفاحصني 

 ةالسابق ورد حاةل التقنية الصناعيةم( بنية 1النتاجئ التالية: )إىل  يتوصلوا، ينبغي عىل الفاحصني أن موردعن  يكشف السابقة

فزيايئية أو كمييائية مت  منافعخصائص أو  ةأيو ( 2؛ )املورد مضنفرعي حمدد رصاحة  موردأي نوع أو و ، املكشوف عنه

القدرة عىل و ( 3؛ )حيلها املورد ، وأي مشالك يُزمع أن املورد، وكذكل أي قيود مقرتحة عىل فائدة يف املوردالكشف عهنا 

 .يف الاعتبار أخذ جيع املتغريات املمكنةمع  املوردعدد األنواع اليت يشملها و ( 4) ابلتكنولوجيا؛ التنبؤ

رصاحة  معرب عنهفرعي  مورداملكشوف عنه وأي نوع أو  مورد حاةل التقنية الصناعية السابقةومبجرد حتديد بنية  .81

 مجيب علهيو لتحديد الاختالفات.  املطالب حباميهتافرعية ال املوارد، ينبغي عىل الفاحصني مقارنته ابألنواع أو املوردمضن 

 اميتهاملطالب حب إىل الاخرتاعذي الصةل  اجملالملهارة العادية يف اب يتوصل خشص ممترس يمتتعأن  البدهيييحتديد ما إذا اكن من 

ينبغي و . عنه املكشوف عية السابقةمورد حاةل التقنية الصنامن  املطالب حباميهتاالفرعية  املوارد، أي اختيار األنواع أو كلك

إذا ، ذكل اجلوانب غري الشامةل التالية، مبا يف ذات الصةل حاةل التقنية الصناعية السابقةعىل الفاحصني النظر يف جيع تعالمي 

 :اكنت متوفرة

 ؛مورد حاةل التقنية الصناعية السابقةجحم  -

املوارد رصاحة إىل سبب معني الختيار األنواع أو شري ي  مرجع حاةل التقنية الصناعية السابقةما إذا اكنت  -

 ؛اميهتااملطالب حباملوارد الفرعية األنواع أو  ينقضأو  اميهتااملطالب حب الفرعية

أو  ”يةالمنوذج “ أو املوارد الفرعية الهيلكي )أي تعالمي من األنواع أوجه التشابه والاختالفتعالمي  -

 ؛(املكشوف عنهمضن املورد  ”املثىل“أو  ”املفضةل“

 ؛من حيث البنيةالسابقة املامثةل  أو املوارد الفرعية يف حاةل التقنية الصناعية األنواع ومنافع خصائص -

 القدرة عىل التنبؤ ابلتكنولوجيا. -

 .البداهةرفض لوحده واحد من تكل اجلوانب أن يدمع جلانب ال ميكن و

مت نطاقات  تندرج يف إطارأو متداخةل  اميهتاات املطالب حبالنطاق اكنتحاةل  يفو، فامي يتعلق ابلنطاقات العدديةو  .82

، ال تدمع الاختالفات معوًماو . فامي يتعلق ابلبداهة حاةل واّضة الوجاهة فمثة،  حاةل التقنية الصناعية السابقةكشف عهنا يفال 

                                         
 .2144.08و 2144.05ت، دليل إجراءات حفص الرباءا 92
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، ما مل يكن هناك دليل مبوجب براءة قةالساب حباةل التقنية الصناعيةملوضوع املشمول ا حاميةيف الرتكزي أو درجة احلرارة أهلية 

إذا مت اإلفصاح “احملمكة عىل أنه  ترىعىل سبيل املثال ، فاألمهية.  اابلغ انأمر هام يشري إىل أن هذا الرتكزي أو درجة احلرارة 

 بةالتجر األمثل أو العميل من خالل  النطاقاكتشاف  فإن، صناعية السابقةيف حاةل التقنية ال  للطلبعن الرشوط العامة 

من خالل إظهار  فامي يتعلق ابلبداهةدحض دعوى ظاهرة الوجاهة  للمودعني، ميكن ومع ذكل 93.”ال ميثل ابتاكرا الروتيين

الاخرتاع  تنقض،  فامي يتعلق بأية مادة، حاةل التقنية الصناعية السابقةمدى أمهية النطاق أو من خالل إظهار أن 

 .اميتهحب املطالب

فامي يتعلق إذا مت إثبات حاةل الوجاهة  94.الانتقاء اخرتاعاتلقواعد العامة أيضاً عىل ، تنطبق االطعنوفامي يتعلق بأدةل  .83

عند تقدميها يف و . دعوى حاةل الوجاهةأو أدةل لدلحض يف قل إىل مقدم الطلب ليقدم جحًجا و/، فإن العبء ينتابلبداهة

ألدةل عىل ، مبا يف ذكل ايف الاعتبارت اليت حتتوي عىل أدةل ، ميكن أن تؤخذ الشهادات اخلطية أو اإلعالانالوقت املناسب

أدةل عىل أن  ، قد تتضمن أدةل الطعنالانتقاءخرتاع ابفامي يتعلق و ، تايل، كام هو موحض أعاله. وابل ”الاعتبارات الثانوية“

ن واردة يف حاةل التقنية مل تكأو خصائص  حمس نة عىل حنو غري متوقع، ينتج خصائص اميته يفيض إىلالاخرتاع املطالب حب

 .اخملتارالنطاق  حرجيةأيًضا  ذكل وقد يشمل الصناعية السابقة.

، أو عن طريق تقدميها يف الوقت هلطلب عند تقدمياب مرفقة، دلى اإليداعقد يمت تضمني األدةل يف املواصفات و  .84

يتطلب و  95لك حاةل عىل حدة.ل وفقادليل موضوعي  وختتلف األمهية اليت يكتس هيااملناسب يف مرحةل أخرى من املرافعات. 

جيب أن يكون ادلليل املوضوعي لعدم و أن تكون األدةل أكرث إقناعا من األدةل املقدمة ضدها.  ”لغلبة األدةل“املعيار القانوين 

ب مراجعة عرض النتاجئ عىل سبيل املثال، جيف 96واذلي يمت تقدمي األدةل دلمعه. اميتهمتناس ًبا مع الاخرتاع املطالب حب البداهة

 ابلاكمل. اميتهغري املتوقعة ملعرفة ما إذا اكنت هذه النتاجئ حتدث عرب النطاق املطالب حب

 97يةهورية ادلومينيك امجل جامعة دول األنديز وأمرياك الوسطى و 

ركبات اليت س بق سع للمواألو  العاممجموعة فرعية من املركبات اخملتارة من النطاق مثل ، الانتقاءيف حاةل اخرتاعات  .85

غري  تقنيةأو خاصية  أثرإذا اكنت جيع املركبات يف اجملموعة الفرعية لها  فإن النشاط الابتاكري يكون موجودا، الكشف عهنا

اجملموعة  عنارصيف هذه احلاةل، جيب عىل جيع و، واليت يه أيضا غري متوقعة. حاةل التقنية الصناعية السابقةموصوفة يف 

ينبغي ملوظفي املكتب تقدمي نتاجئ رصحية بشأن و غري املتوقعة.  التقنيةأو اخلاصية  األثرمثل هذا  تُظهرين أن الفرعية اخملتار 

، مبا يف ذكل النتاجئ املطالب حباميهتاالفرعية  املواردواألنواع أو  تقنية صناعية سابقةأوجه التشابه والاختالف بني أقرب 

 .واملنافعواخلصائص املتعلقة بتشابه البنية 

 98رباءاتللاألورويب كتب امل 

                                         
93 Aller, 220 F.2d 454, 456, 105 USPQ 233, 235 (CCPA 1955) In re. 

 .2145و 716.01انظر عىل وجه اخلصوص دليل إجراءات حفص الرباءات  94

 .2041ت حفص الرباءات، دليل إجراءا 95

 )د(.716.02دليل إجراءات حفص الرباءات،  96

 امجلهورية ادلومينيكيةدليل حفص الرباءات مجلاعة األنديز ودليل حفص الرباءات ألمرياك الوسطى و  97
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، واكن هذا سابقة صناعية إذا اكن الاخرتاع املطالب به ميثل مجموعات فرعية حمددة أو نطاقات فرعية من أقرب تقنية .86

يمت قبول ، عندئذ إىل هذا الاختيار املمترس، وإذا مل تكن هناك تلميحات تقود الشخص معني بأثر تقينالاختيار مرتبطاً 

النطاق  يف حيدثاذلي  هنفسقد يكون التأثري التقين اذلي حيدث داخل النطاق احملدد هو التأثري و . النشاط الابتاكري

، يتعني النظر يف ما إذا اكن الابتاكري للنشاط، ولكن جيب أن يكون بدرجة غري متوقعة. وابلنس بة املعروف األوسع

األساس ية أو توقع بعض  التقنيةق املتداخل عىل أمل حل املشلكة النطااختار أو  قد قام ابالنتقاء املمترسالشخص 

 ابتاكري. نشاطتنطوي عىل  اميهتااملسأةل املطالب حبوعندئذ فإن ، املزااي. إذا اكنت اإلجابة سلبيةالتحسينات أو 

فقط من  يف جزءإذا حدث ذكل والتقين غري املتوقع عىل النطاق ابلاكمل كام هو مطلوب.  األثر أن ينطبقجيب و  .87

 ال حيل املشلكة احملددة اليت يتعلق هبا األثر. اميته، فإن املوضوع املطالب حباميتهالنطاق املطالب حب

من وغري ابتاكري  بدهييياخلاصة ابملكتب األورويب للرباءات األمثةل التالية اكختيار التوجهيية الفحص  مبادئتوفر و  .88

 بني عدد من الاحامتالت املعروفة:

 جمرد الاختيار من بني عدد من البدائل اليت من احملمتل أن تكون متساوية. يفالاخرتاع  يمتثل -

نطاق  بني أخرى من معايريأو  معينة رارةح اتختيار أبعاد معينة أو نطاقات درجيمكن الاخرتاع يف ا -

طأ أو من من خالل التجربة الروتينية واخلتتجىل  املعايريهذه  حمدود من الاحامتالت، ومن الواحض أن

 خالل تطبيق إجراءات التصممي العادية ؛

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

 ؛ا يف ذكل الس بائك( من جمال واسعيتألف الاخرتاع من جمرد اختيار مركبات أو تركيبات كمييائية معينة )مب -

، حبيث ال يكون هناك خيار بني عدة حاةل التقنية الصناعية السابقةحمتًا التطورات يف  يتبع الاخرتاع -

 (.”واحد جتاهطريق اب“ حاةلاحامتالت )

 اخرتاعات املشالكت

سائد يف الوالايت القضائية حيث يشلك حتديد املشلكة إحدى هو مفهوم  ”تاخرتاعات املشالك“يبدو أن مفهوم  .89

يتعلق املفهوم ابحلاالت اليت تمكن فهيا املسامهة التقنية لالخرتاع يف حتديد و  99الابتاكري. النشاطاخلطوات يف حتليل 

 .اوحدهل حاةل التقنية الصناعية السابقةمن  بدهييامبجرد حتديد املشلكة ولكن ال يكون  بدهييايكون احلل و املشلكة، 

 السوابق القضائية من قبل املكتب األورويب للرباءات. يف من وفامي يتعلق مبثل هذه الاخرتاعات، مت تطوير مجموعة .90

اكتشاف مشلكة غري معرتف هبا قد يؤدي يف ظروف معينة إىل موضوع “جملس الاس تئناف أن  ورصح، T 2/83 القضية

                                         
 3.7.15لفحص التوجهيية لألريبو، القسم . انظر أيضا مبادئ ا12مبادئ الفحص التوجهيية للمكتب األورويب للرباءات، القسم زاي، الفصل السابع، البند  98

 والوثيقة اليت قدهما الرنوجي إىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
ا بواسطة الاخرتاع. انظر وضوعية" يتعني حلهم"مشلكة تقنية  إقامة، تمتثل إحدى اخلطوات األساس ية يف هنج حل املشلكة يف عىل سبيل املثال 99

 .SCP/22/3 الوثيقة
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لس، فإن ووفقاً ملا ذكره اجمل 100.”يف حد ذاته وبدهيييقابل للحامية عىل الرمغ من حقيقة أن احلل املطالب به هو أمر اتفه 

 ما بلمثل هذا التعديل،  قد أجرى الشخص املمترس بإماكن اكن ال يتناول مسأةل ما إذاالابتاكري  ابلنشاطالسؤال املتعلق 

 ابتاكراي نشاطا، ومشل التعديل املطال ب به تكن نتيجة التعديل قابةل للتنبؤ . وملمن قيامه بذكل أو فائدة يتوقع حتس ناإذا اكن 

حاةل التقنية الصناعية منتج  القصور يفأيضا إىل أن تكل الاعتبارات مرشوطة حبقيقة أن  اجمللس وخلصعىل هذا األساس. 

 101.ابلنس بة للطلبيف اترخي األولوية  الصناعية مل يكن يف حاةل التقنية السابقة

ض احلاالت إىل ، أكد اجمللس أن صياغة مشلكة مل يمت التعرف علهيا حىت اآلن قد تؤدي يف بعحديث العهد قرارويف  .91

 102موضوع قابل للحامية.

 ، أوّضت جمالس الاس تئناف ما ييل:املشالكت خرتاعاتاب ت أخرى تتعلقويف حاال .92

لشخص العادي املمترس يف هذا ل اكرية للحل إذا اكن من املمكن ال ميثل طرح مشلكة جديدة إسهاما يف املزااي الابت .93

 103.أن يقوم بذكل اجملال

ابس مترار بإزاةل أوجه القصور والتغلب عىل  ينشغليه أن  املمترسأن املهمة العادية للشخص  مراعاةجيب  -

 104أو املنتجات املعروفة.حتسينات يف األهجزة و/ العوائق وحتقيق

البحث عن طرق للتغلب عىل الصعوابت الناش ئة يف س ياق العمل  من خاللاجلة مشلكة ببساطة مع -

 106 105.ابتاكراالروتيين ال تشلك 

املشالك التقنية التقليدية اليت شلكت أساس  أن، عىل وابإلضافة إىل ذكل، أكد اجمللس، يف حاةل أخرى -

يف هذا اجملال، مثل إزاةل أوجه القصور، أو حتسني املعايري  أنه ممترساألنشطة العادية للشخص املفرتض 

، فإن تقدير مشلكة تقنية ايلوابلت 107.ابتاكري نشاط، ال ميكن أن تنطوي عىل أو توفري الطاقة أو الوقت

ابلرمغ من ، إذا رغب مقدم الطلب ومع ذكل يف ظروف اس تثنائية للغاية. الابتاكري النشاطقد يسهم يف 

                                         
100 T2/83 ،OJ 1984 ،265 انظر أيضا .T225/84 ،السوابق القضائية جمللس الاس تئناف التابع للمكتب األورويب للرباءات، اجلزء األول، الفصل دال ،

 .9.10البند 
101 T 2/83 8، الفقرة. 

102 T 1641/009 ،22  بدهييا، فإن حل املشلكة ال ميكن أن يكون بدهييا مبا أن حتديد املشلكة ليس: "أنه ، ذكر اجمللس أيًضاالقضيةويف هذه . 2014يوليو 

 .3.2.7و 3.2.6 اتناملشلكة اليت مت حتديدها". الفقررجعي يف ضوء  إن اكن بدا اتفها عىل حنوأيًضا، حىت 
103 T 109/82, OJ 1984, 473. 

104 T 15/81, OJ 1982, 2; T 195/84, OJ 1986, 121. 

105 T 532/88. 

واليت  T 1417/05و  T 805/97و  T 610/95و  T 578/92و  T 798/92و  T 630/92 القضااي اجملالس يف قررتهذه السوابق القضائية ، ل  وفقا 106

اب )أبو  T 135/94  ،T 540/93تفيد بأن طرح املشلكة ال ميكن أن مينح أي مزية ابتاكرية عىل موضوع املطالبة. ومع ذكل مت الاعرتاف ابخلطوة املبتكرة يف 

عىل األرض )أيضا( أن تطرح املشلكة مل يكن واّضا. انظر قانون السوابق القضائية الصادر عن املكتب األورويب للرباءات  T 1236/03احليواانت األليفة( و 

(EPO ، يف جمالس الاس تئناف ، اجلزء األول ، الفصل دال )10-9. 
107 T 971/92. 
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اكن من الواحض أن  تقنيةيف الاعامتد عىل تأكيد أن النشاط الابتاكري اكن يمكن يف الاعرتاف مبشلكة  ذكل

ت هو أن هذه املشلكة التقنية سيمت الكشف عهنا بوضوح ، فإن احلد األدىن من املتطلباحلّها بدهييي

 108.الطلب دلى اإليداعوبشلك ال لبس فيه. 

شلكة معروفاً يف اترخي ، ومل يكن سبب امل : اكنت املشلكة معروفةإذا الابتاكري النشاط ينبثقويف أسرتاليا، ميكن أن  .94

لقضية رشكة والكوم فاوندايشن ضد ووفقًا  109مشلكة.لل  ”الطبيعة احلقيقية“، أي األولوية، وحدد اخملرتع سبب املشلكة

اكن مفهوم الطبيعة احلقيقية “ 110،(Wellcome Foundation Pty Ltd v VR Laboratories) خمتربات يف .آر

 النشاط وهكذا، إذا اكن. ”ارب املبارشة س توفر احللأن التج ي كشف مبجرد اختاذهالابتاكري اذل النشاطللمشلكة هو 

يف توفري حل  ابتاكري الحق نشاط، فال هيم ما إذا اكنت هناك حتديد الطبيعة احلقيقية للمشلكة مكن يفيالابتاكري 

 ه عندما يمتثلنأ رصحت احملمكة، Winner & Anor v Ammar Holdings Pty Ltd قضية يفو 111للمشلكة.

كام رأت احملمكة أنه إذا اكنت  112اصفات.املو  حيث يجب أن يكون واّضا منف ، حتديد الطبيعة احلقيقية للمشلكة الاخرتاع يف

عالوة عىل و  113مكن يف اكتشاف املشلكة.يالابتاكري ال ميكن أن  النشاط، فإن للباحث املمترسطبيعة املشلكة واّضة 

، فال ميكن أن يمكن أي اخرتاع يف الاكتشاف املزعوم طبيعة املشلكة تتناول حاةل التقنية الصناعية السابقة ت، إذا اكنذكل

 114مشلكة.لل 

إذا مت حل املشلكة الناش ئة حديثًا عن طريق ]…[ عىل أنه  ممارسات الرباءات، ينص دليل يف اململكة املتحدةو .95

(. ولكن إذا حّدد املشلكةأول من ابتاكري )ما مل يكن اخملرتع هو  نشاطوجد ي، فال بدهييةاس تخدام املوارد املتاحة بطريقة 

مل اكن اخملرتع قد حل مشلكة معرتف هبا منذ فرتة طويةل عن طريق الوسائل اليت اكن ميكن لآلخرين اس تخداهما ولكن ذكل 

 115فإن ذكل قد ينطوي عىل نشاط ابتاكري.، حيدث

 ]هناية الوثيقة[

                                         
108 T 43/97, T 1417/05. 

 .، دليل ممارسة اإلجراءاتديد" الطبيعة احلقيقية "للمشلكة"خرتاع يف حتالا، 2.5.3.6القسم  109

110 .Wellcome Foundation Pty Ltd v VR Laboratories (Aust) Pty Ltd (1981) 148 CLR 262 at 281 (Aickin J) 

 .، دليل ممارسة اإلجراءاتديد" الطبيعة احلقيقية "للمشلكة"الاخرتاع يف حت، 2.5.3.6القسم  111

112 24 IPR 137 at 141Winner & Anor v Ammar Holdings Pty Ltd  

 .295يف  IPR 273املرجع نفسه ،  113

 .، دليل ممارسة اإلجراءاتديد" الطبيعة احلقيقية "للمشلكة"الاخرتاع يف حت، 2.5.3.6لقسم ا 114

115 (UK) Ltd [1992] RPC 33 Minnesota Mining and Manufacturing Co v Rennicksمن دليل ممارسات  3.47يف القسم  ، ورد

 الرباءات ملكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية.
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