Lord Hoffmann zoekt na flirt nu vaste verkering –
House of Lords uitspraak in Conor/Angiotech brengt UK opnieuw dichter bij EOB
Remco de Ranitz (De Ranitz Advocatuur) en Otto Swens (Vondst Advocaten)1
En daar was gisteren dan vrij plotseling de ‘Opinions’ beslissing2 van de House of Lords in Conor /
Angiotech waar de octrooiwereld reikhalzend naar uitkeek3. Direct kopte de bekende Engelse IE
weblog www.ipkat.com “Breaking news: Angiotech appeal allowed”. Inderdaad: breaking news, want
in eerste en tweede aanleg was Conor in het gelijk gesteld en was het octrooi van Angiotech
vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. De House of Lords legt echter een andere maatstaf aan en
acht het octrooi vervolgens geldig.
Waarom werd er zo naar deze uitspraak uitgekeken? In ieder geval om de volgende redenen:
1. De Lords horen niet zomaar elke zaak, maar alleen die zaken die ze van belang achten voor
de algemene rechtsontwikkeling en waar ze dus wat principieels in zien.
2. De zaak betreft een Europees octrooi dat in Nederland door de rechter in eerste aanleg wat
de voor inbreuk relevante conclusie(s) betreft geldig is bevonden (op basis van de EOB
praktijk) en in Engeland in appel ongeldig (op basis van de Engelse praktijk)4. Saillant detail
was dat de Nederlandse en Engelse uitspraken één dag na elkaar werden gewezen. Deze
timing legde extra de nadruk op het gebrek aan octrooiharmonisatie in Europa.
3. Bij het verzoek aan de Lords om de Conor/Angiotech zaak te behandelen werd aandacht
gevraagd voor de onwenselijkheid dat de Engelse rechter andere maatstaven aanlegt voor de
beoordeling van de geldigheid van Europees octrooien dan de rest van Europa, en dan met
name andere maatstaven bij de beoordeling van inventiviteit.5 De vraag (of: suggestie) aan de
House of Lords was of de Engelse rechtspraak zich wellicht wat meer zou moeten richten op
de EOB of continentale rechtspraak. Met de Lundbeck v Generics UK uitspraak van 10 april
2008 van de UK Appeal Court, waar wij al eerder over berichtten op deze website (b9 6103 en
b9 6044) en in het tijdschrift IER6, werd deze zaak bij de House of Lords extra interessant.
Immers, Lord Hoffmann flirtte in de Lundbeck uitspraak openlijk met de Europese benadering
van inventiviteit en bekritiseerde de Engelse ‘obvious to try’ leer. Lord Hoffmann richtte zich op
de eerste aanleg uitspraak van Kitchin J. en die had in zijn beslissing expliciet verwezen naar
de overwegingen van de Appeal Court in Conor v Angiotech. Daar kwam de UK Supreme
Court uitspraak van 25 mei 2008 in Actavis UK / Merck7 nog bij. De Lords overwogen in die
uitspraak dat bij rechtsvragen over octrooieerbaarheid het EOB standpunt leidend is. De Lords
oordeelden dat Engelse rechters in de regel weliswaar gebonden zijn aan eerdere Engelse
uitspraken, maar dat afwijking toelaatbaar is wanneer dat nodig is om in lijn te blijven (of
komen) met de visie van het EOB, want “generally this court will follow such a view.”
De vraag was dus: grijpen de Lords de Conor v Angiotech zaak aan om het Engelse octrooirecht nog
dichter bij het ‘continentale’, EOB octrooirecht te brengen? Na lezing van de uitspraak kan het
antwoord zijn: ja. De House of Lords, de hoogste rechter in de UK, brengt onmiskenbaar het Engelse
octrooirecht verder in lijn met het ‘Europese’ octrooirecht, zoals met name neergelegd in de uitspraken
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van het EOB. Daarnaast is de uitspraak interessant omdat kritiek wordt geuit op de ‘obvious to try’
test, die een uitvinding snel (te snel?) voor de hand liggend maakt. Verder moet bedacht worden dat
de UK een ‘common law’ land is. Een uitspraak van de House of Lords vormt een autoriteit die direct
navolging zal vinden in de lagere Engelse rechtspraak. Voor ons Nederlanders is ten slotte aardig dat
de Lords zich expliciet aansluiten bij diverse overwegingen in het vonnis van 17 januari 2007 van de
Rechtbank Den Haag in de Nederlandse Angiotech v Conor zaak. Dit is met name aardig, omdat de
Engelse appelrechter nu juist behoorlijke kritiek had geuit op de benadering van ‘onze’ rechtbank.
Dan nu de uitspraak zelf. In feite behandelen de Lords daarin twee vragen:
1.

mag bij de beoordeling van inventiviteit (‘ligt de uitvinding voor de hand?’) een rol spelen of,
althans: de mate waarin, de beschrijving bij het octrooi aantoont dat de uitvinding werkt of
hoe die werkt?

2.

is de ‘obvious to try’ test nog steeds8 een passende test voor de beoordeling van
inventiviteit?

Van groot belang is dat de Lords als vertrekpunt bij de beantwoording van deze vragen tot
uitgangspunt bepalen dat er in het Europese octrooirecht een eenheid in ‘principle’ dient te bestaan bij
de beoordeling van de geldigheid van octrooien. Lord Hoffmann formuleert dit als volgt:
3. There is still no European Patent Court. A European patent takes effect as a
bundle of national patents over which the national courts have jurisdiction. It is
therefore inevitable that they will occasionally give inconsistent decisions about the
same patent. Sometimes this is because the evidence is different. In most
continental jurisdictions, including the European Patent Office (“EPO”), crossexamination is limited or unknown. Sometimes one is dealing with questions of
degree over which judges may legitimately differ. Obviousness is often in this
category. But when the question is one of principle, it is desirable that so far as
possible there should be uniformity in the way the national courts and the EPO
interpret the European Patent Convention (“EPC”). In this case, as Pumfrey J made
clear in his judgment, there is a question of principle at stake. It is about how you
identify the concept embodied in the invention which may constitute the “inventive
step” (…).

Vraag 1
Bij de eerste vraag gaat het feitelijk om de geldigheid van conclusie 12 in het Angiotech octrooi,
waarin een taxol stent wordt geclaimd voor het behandelen of voorkomen van restenose. Bij de
beoordeling van de inventiviteit lijkt de vraag dan ook (zie r.o. 14) “whether it was obvious at the
priority date to coat a stent with taxol to prevent or treat restenosis”. Conor betoogde echter dat het
Angiotech octrooi niet bewees dat de taxol stent werkte en stelde daarom dat de octrooihouder niets
meer had gedaan dan bedenken dat taxol de moeite van het proberen waard was. Volgens Conor was
het op de prioriteitsdatum voor de vakman duidelijk dat taxol, naast talloze andere geneesmiddelen,
het proberen waard was. Dat lag dus voor de hand en daarmee was conclusie 12 niet inventief. Lord
Hoffmann zegt hierover het volgende:
17. I shall say at once that in my opinion this argument was an illegitimate
amalgam of the requirements of inventiveness (…) and either sufficiency (…) or
support (…). It is the claimed invention which has to involve an inventive step. The
invention means prima facie that specified in the claim (…). In the present case, the
invention specified in claim 12 was a stent coated with taxol. There was no dispute
that this was a new product. The question should therefore simply have been
whether it involved an inventive step. As in the case of many product claims, there
was nothing inventive in discovering how to make the product. The alleged
inventiveness lay in the claim that the product would have a particular property,
namely, to prevent or treat restenosis. (…) So the question of obviousness was
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whether it was obvious to use a taxol-coated stent for this purpose. And this, as I
have said, was the question to which the experts addressed themselves.
18. Mr. Thorley, however, sought to avoid this question by watering down the
claimed invention by reference to what he said were inadequacies in the
specification. It did not contain information about human or animal tests which
showed that it would work or provide enough information about doses and so forth
to enable the skilled person to work it. It was therefore nothing more than an idea
that taxol might work and any skilled person would have known that.
19. In my opinion, however, the invention is the product specified in a claim and the
patentee is entitled to have the question of obviousness determined by reference to
his claim and not to some vague paraphrase based upon the extent of his
disclosure in the description. There is no requirement in the EPC or the statue that
the specification must demonstrate by experiment that the invention will work or
explain why it will work.(…)
27. (…) In my opinion, it is absolutely clear that the teaching of the specification, so
far as it supported claim 12, was that a taxol-coated stent would prevent or treat
restenosis. I agree with the opinion of the Dutch court (at paragraph 4.17) (…)
Oftewel: in dit geval is duidelijk wat conclusie 12 claimt. Dan moet dát ook worden onderzocht bij de vraag
naar inventiviteit. Er bestaat geen wettelijke regel die bepaalt dat de beschrijving moet aantonen via
testresultaten dat de uitvinding werkt of hoe die werkt. De vraag of de beschrijving voldoende gegevens
bevat voor de vakman speelt in feite slechts een rol bij de vraag naar nawerkbaarheid en ‘clarity’.
Onder verwijzing naar, onder andere, de bekende Agrevo uitspraak van het TKB (T 0939/92), erkent Lord
Hoffmann dat geen monopolie kan worden gegeven op een octrooi dat een puur speculatief idee betreft
dat door niets in de beschrijving wordt gesteund. Een uitvinding moet wel ‘waarschijnlijk’ (‘plausible’) zijn.
Lord Hoffmann zegt echter dat van een puur speculatief idee hier geen sprake is:
”36. These cases are in my opinion far from the facts in this case. The specification
did claim that a taxol coated stent would prevent restenosis and Conor did not
suggest that this claim was not plausible. That would have been inconsistent with
the evidence of its experts that taxol was just the thing to try. It is therefore not
surprising that implausibility was neither pleaded nor argued. The same was true
for the proceedings in the Netherlands (see paragraph 4.17 of the judgment)”
En in dit verband weerlegt Lord Hoffmann ook de kritiek van de UK appelrechter op de
Haagse rechtbank:
38. The issue in the Court of Appeal appears to have been whether the teaching of
the patent was that a taxol-coated stent would prevent or treat restenosis. Jacob LJ
disagreed with the vies of the Dutch Court, which I have already quoted, that that
was precisely what the patent said. He said that the Dutch court had formed its
view “with the hindsight knowledge that taxol stents work”. I do not think that this is
a fair criticism. The Dutch court was not addressing itself to whether taxol worked,
or whether the specification taught that it would work, but to whether the
specification taught that it should be used. And it did so by reference to the
disclosure of the success of taxol in the CAM assay and the specific references to
taxol in the claims. (…)”

Vraag 2
Met betrekking tot de ‘obvious to try’ test uit de Johns-Manville uitspraak uit 1967, overweegt Lord
Hoffmann dat deze nog steeds kan worden gehanteerd. Daarbij merkt hij wel op dat in die uitspraak
wel wordt overwogen dat die test alleen werkt in zaken waarbij er een ‘fair expectation of success’ is.
Hoeveel ‘expectation’ nodig is om van een ‘fair expectation’ te kunnen spreken hangt af van de feiten
en omstandigheden van de zaak zelf. Volgens Lord Hoffmann kan uit de uitspraken in eerste en
tweede aanleg worden afgeleid dat het in dit geval voor de vakman niet voor de hand lag om taxol te
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kiezen met “an expectation of success sufficient to induce him to incorporate taxol in a drug eluting
stent” (zie r.o. 40 – 43).
Lord Walker besteedt meer aandacht aan de vraag of ‘obvious to try’ test nog wel past in de huidige
tijd. Hij laat doorschemeren dat dit eigenlijk niet meer het geval is, met name niet als het gaat om
uitvindingen op het gebied van farma en biotechnologie:
47. Johns-Manville was decided over forty years ago, and was concerned with
a fairly low-tech process. During the last forty years the volume of high-tech
research has increases enormously, especially in the fields of pharmaceuticals
and biotechnology. The resources committed to research are enormous,
because the potential rewards in world-wide markets are so great. Competition
is fierce. In this climate ‘obvious to try’ has tended to take on a life of its own as
an important weapon in the armoury of those challenging the validity of a
patent.”
Lord Walker citeert vervolgens Sir Hugh Laddie die in “Patents – what’s invention got to do with it?”
(Chapter 6 in Intellectual Property in the New Millennium, p. 93) schrijft:
”When patents and patent applications succumb to invalidity attacks,
obviousness is the most common cause. This inevitably generates friction
between the community of patentees and applications on the one hand and
offices and national courts on the other. A company that has spent millions of
dollars on research and has produced a valuable new drug will be
understandably irritated when, say, a court declares the patent invalid for
obviousness, thereby opening up the market for competitors who are free to
copy. The irritation is likely to be particularly acute when the raison d’être of the
patent system is said to be the economic encouragement of research and
development.
The problems can be approached by considering first the concept of ‘obvious
to try’. (…) On its face, this produces and unworkable or irrational test. If the
reward for finding a solution to a problem and securing a monopoly for that
solution is very high, then it may well be worthwhile for large players to
examine all potential avenues to see if one gives the right result, even though
the prospects of any one of them succeeding are much less that 50/50. What
makes something worth trying is the outcome of a simple risk to reward
calculation. Yet, if the reward is very large, the avenues worth trying will be
expanded accordingly. So, the more commercially attractive the solution and
the more pressing the public clamour for it, the hardier it will be to avoid an
obviousness attack. In those circumstances a solutions which is quite low down
a list of alternatives, all of which are more of less worth trying, will fail for
obviousness (…)”
Lord Walker wijst in dit verband ook op de uitspraak van Sir Hugh Laddie dat “as technology advances
rapidly, this is a serious and growing problem”.
Een duidelijke conclusie verbindt Lord Walker echter niet aan zijn overwegingen en ook de andere
Lords laten de ‘obvious to try’ test verder onbesproken. De Lords besteden ook geen aandacht aan de
Europese maatstaf voor de beoordeling van inventiviteit, de ‘problem-solution’-methode. Van een
definitieve keuze voor de Europese inventiviteitsbenadering kan dus ook (nog?) niet worden
gesproken. Feit blijft dat de Lords met de sterke nadruk op de ‘expectation of success’ en de kritiek op
de ‘obvious to try’ test wel weer verder opgeschoven zijn naar het EOB en ‘het continent’.
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