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Plausibiliteit

Rutger Kleemans

Lijst met alle zaken van de afgelopen jaren waarin plausibiliteit
aan de orde kwam
•

Hof Den Haag - Novartis v Sun

27 januari 2015

•

Hof Den Haag - Ajinomoto v GBT

26 april 2016

•

Rb Den Haag - Leo Pharma v Sandoz

11 mei 2016

•

Rb Den Haag - MSD v Ono Pharmaceuticals

29 juni 2016

•

Rb Den Haag - Accord v Medac

27 juli 2016

•

Rb Den Haag - Teva v Boeringer

7 september 2016

•

Rb Den Haag – Actelion v Icos

25 obtober 2016

•

Hof Den Haag - Teva v Synthon

25 oktober 2016
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PLAUSIBILITY
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Het is 18 maanden geleden – September 2015
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Waarom plausibiliteit
Het monopolie van de octrooihouder moet worden gerechtvaardigd
door diens toevoeging aan de stand van de techniek.
Plausibiliteit is de remedie tegen speculatieve octrooien:
•

Het moet plausibel zijn dat het octrooi het technische
probleem daadwerkelijk oplost

•

Er moet daadwerkelijk een probleem worden opgelost
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Plausibiliteit is niet in de wet verankerd.
Plausibiliteit vindt haar oorsprong in EPO case law mbt inventiviteit

Veel jurisprudentie inmiddels in Engeland en Nederland
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Oorsprong AgrEvo (T 939/92):
“…it has for long been a generally accepted legal principle that the extent of the patent
monopoly should correspond to and be justified by the technical contribution to the art …
the same legal principle also governs the decision that is required to be made under Article
56 EPC, for everything falling within a valid claim has to be inventive.”

Reasonably predictable en fairly assumed, niet: plausible:
“…in view of the underlying general legal principle set out in point 2.4.2 above, the
selection of such compounds, in order to be patentable, must not be arbitrary but must be
justified by a hitherto unknown technical effect which is caused by those structural features
which distinguish the claimed compounds from the numerous other compounds.”
“It follows directly from these considerations that a technical effect which justifies the
selection of the claimed compounds must be one which can be fairly assumed to be
produced by substantially all the selected compounds…”
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Voorbeeld onvoldoende plausibiliteit bij inventiviteit
Rb Den Haag 11 mei 2016 - Leo Pharma v Sandoz
•

Octrooiconclusie beschermd combinatietherapie van twee bekende stoffen.

•

Verschil met de stand van de techniek: beide stoffen kunnen tegelijk worden
toegediend.

•

Dit leidt tot verbeterde therapietrouw.

•

Octrooihouder stelt dat er tevens een synergetisch effect optreedt. Het octrooi maakt
dit echter niet plausibel (Rb: “Daarvan is evenwel geen spoor”).

•

Omdat het octrooi het synergetisch effect niet plausibel maakt, wordt dit effect niet
meegenomen bij de problem-solution approach.

•

Het samenvoegen van de stoffen als zondanig (zonder dat synergentisch effect
meetelt) voor verbeterde therapietrouw is niet inventief: octrooi voorshands vernietigd
wegens gebrek aan inventiviteit

…
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Uitbreiding naar andere leerstukken in Salk (T 609/02):
Brengt plausibiliteitstest onder bij nawerkbaarheid:
“Where a therapeutic application is claimed […] in the form of the use of a substance or
composition for the manufacture of a medicament for a defined therapeutic application,
attaining the claimed therapeutic effect is a functional technical feature of the claim.
As a consequence, […] unless this is already known to the skilled person at the priority
date, the application must disclose the suitability of the product to be manufactured for the
claimed therapeutic application.”

In haar conclusie heeft de TBA het ook daadwerkelijk over plausibiliteit:
“means that the skilled person is made aware of the structure of the active ingredient
proposed for the pharmaceutical composition as well as, in technical terms, of a definite
link between the ingredient and the mechanism allegedly involved in the disease state.
The presence of a cause/effect relationship is, thus, made plausible.”
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Plausibiliteitstest van toepassing bij:
Inventiviteit

Nawerkbaarheid

Nieuwheid

Prioriteit
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Inventiviteit
Rb Den Haag in Leo Pharma v. Sandoz:
“Leo Pharma heeft aangevoerd dat er tevens een synergetisch effect is dat
bijdraagt aan het technische effect en aldus aan de inventiviteit van het octrooi. Die
stelling wordt voorshands verworpen. Volgens (inmiddels) vaste jurisprudentie van
deze rechtbank en hof is immers dan wel benodigd dat dit synergetische effect in
het octrooi (of beter: in de (prioriteits)aanvrage) plausibel of aannemelijk is
gemaakt.”
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Nawerkbaarheid
Rb Den Haag in MSD v. Ono Pharmaceuticals
R.o. 5.9:
“De rechtbank is met Ono van oordeel dat voorbeelden 4 en 5 […] het geclaimde
therapeutisch effect voldoende plausibel maken.”
R.o. 5.43:
“De rechtbank constateert met Ono dat MSD niet bestrijdt dat de vakman aan de
hand van het octrooi en zijn algemene vakkennis in staat zou zijn een anti-PD-1antilichaam te maken dat werkzaam is bij de behandeling van kanker. Voor de
nawerkbaarheid van het octrooi is dat voldoende.”
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Nieuwheid
Rb Den Haag in MSD v. Ono Pharmaceuticals
“De rechtbank is het voorts eens met Ono dat het therapeutisch effect van het
gebruik van een anti-PD-1-antilichaam tegen kanker in WO 557 niet plausibel wordt
gemaakt, ook niet door voorbeeld 18.
Ono trekt in twijfel of deze [de in het vermeend nieuwheidsschadelijke document
geopenbaarde] stof aan PD-1 bindt en zulks is door MSD niet aangetoond, zodat
moet worden aangenomen dat dit niet het geval is. Voorbeeld 18 maakt al om die
reden het therapeutisch effect van een anti-PD-1-antilichaam in de zin van het
octrooi bij de behandeling van kanker niet aannemelijk.”
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Nieuwheid
Maar: aan de vraag of een document slechts nieuwheidsschadelijk kan zijn indien
het therapeutisch effect plausibel wordt gemaakt komt de rechtbank niet toe:
“In de jurisprudentie van de technische kamers van beroep van het EOB is
aangenomen dat een document uit de stand van de techniek, in geval van
zogenaamde medical use claims, alleen dan nieuwheidsschadelijk is, indien het
therapeutisch effect dat daarin wordt geopenbaard plausibel is. Ook de oppositieafdeling is hiervan bij de beoordeling van het octrooi uitgegaan. In haar
dagvaarding heeft MSD niet aangevoerd dat deze jurisprudentie onjuist zou zijn.
Dat deze jurisprudentie desondanks niet gevolgd zou moeten worden, is een
geheel nieuw gezichtspunt dat door MSD pas bij pleidooi naar voren is gebracht.”
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Prioriteit
Hof Den Haag in Novartis v. Sun
“De geclaimde uitvinding dient in het prioriteitsdocument nawerkbaar te zijn
geopenbaard, in die zin dat aannemelijk dient te zijn dat de geclaimde uitvinding
werkt, of in andere woorden: het probleem oplost.”
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Casus

Eind 2015, nieuwe werkzame stof wordt
ontwikkeld

Haast geboden
• Octrooiaanvrage zsm indienen:
onderzoeksgroep voelt hete adem van
concurrentie in de nek
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Casus

Eind 2015, nieuwe werkzame stof wordt
ontwikkeld

Interne omstandigheden:
• Onderzoeksgroep wil publiceren
(publish or perish)
Externe omstandigheden:
• Lancet belt: online publiceren?
Alleen Abstract?
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Casus
Bespreking met octrooigemachtigde: kan er
succesvol een aanvrage worden opgesteld en
ingediend?
Welke bescherming wordt gezocht?
• Stofbescherming

• Markush formule
• Tweede medische indicatie
• Doseringsregime
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Casus

Beslissing moet genomen worden:

Gekozen beschermingsvorm:
• stofbescherming
Beschikbare data:

• In vitro resultaten: de stof bindt aan de
relevante receptor waardoor de opname
van noradrenaline – althans in theorie –
gestimuleerd zou moeten worden.
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Casus – stemronde 1

Indienen op basis van de in vitro resultaten?

• Ja, in vitro resultaten voldoende voor plausibiliteit
• Nee, in vitro resultaten onvoldoende voor plausibiliteit:
wachten tot er meer data beschikbaar is
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Casus – stemronde 1

Resultaten
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Casus

In vitro voldoende?

Voor

Tegen

• Aannemelijk maken voldoende

• Zijn de in vitro resultaten wel
representatief over de gehele breedte van
de conclusie?

• drempeltoets
• Lage toets

• Labmeting in vitro geeft geen uitsluitsel
over werking in vivo
• Geen data mbt toxiciteit
• Hoe effectief is de stof
(metabolisme/halfwaardetijd)?
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Casus

Prior art duikt op

De stof blijkt bekend uit de stand van de techniek
• Hierdoor slechts nog bescherming 2e medische indicatie mogelijk
• Prior art speculeert over effecten: lange waslijst aan mogelijke effecten
(en aan ziekten waartegen de stof eventueel ingezet zou kunnen
worden)
Uitvinder wil zo snel mogelijk aanvrage indienen
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Casus – stemronde 2

Welke beschikbare data leidt voor het eerst tot
een succesvol beroep op plausibiliteit?

• geen data
• In vitro (er is binding)
• Cam-assay

• Zelfbedacht diermodel
• Algemeen aanvaard diermodel
• Klinische data
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Casus – stemronde 2

Resultaten
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Meer prior art duikt op

Welke prior art is voldoende plausibel om nieuwheidsschadelijk te
zijn?
• Congres waar eigen onderzoeksgroep verhaalt over haar onderzoek
naar de stof in verband met de ziekte?
• Posterpresentatie met resultaten onderzoek op knock-out muizen?
Is Abstract voldoende, of moet het hele prior art document
beschikbaar zijn?
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Goed nieuws voor de uitvinder: de prior art
blijkt niet voldoende plausibel om
nieuwheidsschadelijk te zijn

Maar…
34
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Het middel redt het niet…
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Thank you
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