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Стручен труд

1. Вовед

Потребата од перманентното усовршување на ме-
ханизмите за поефикасна заштита на правата од ин-
телектуална сопственост, секако дека се наметна како 
еден од позначајните фактори при регулирање на оваа 
материја и тоа пред сè поради развојот на новите со-
фистицирани технологии кои служат за создавање на 
нови интелектуални креации и користење на истите за 
сè побрзиот развој на меѓународната трговија на стоки 
и услуги во кои се инкорпорирани голем број на инте-
лектуални права (Дабовиќ-Анастасовска, 2001). Наци-
оналните закони во областа на правата на интелектуал-
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Апстракт

Постоењето на современа, модерна правна регулатива во одреден сегмент на националниот правен систем, како што е правното 
уредување на правата на интелектуалната сопственост е претпоставка, но не и гаранција за постоењето на ефикасна заштита на 
овие права. Договорот за трговските аспекти на правата на интелектуална сопственост � ���П�  е еден од најзначајните докумен� � ���П�  е еден од најзначајните докумен-
ти кои се однесуваат на трговијата на правата од интелектуална сопственост.  Овој договор е еден од најзначајните акти за хар-
монизација и имплементација на правата од интелектуална сопственост на мултинационално рамниште, преку кој интелектуална 
сопственост добива една нова димензија � светска глобализација на ова поле, кој го промовираат и развојот на технологијата. 

Медицинската технологија е област во којашто е направен огромен напредок кој што не засега сите нас. Да се најде оптимум 
во заштитата на интелектуалната сопственост помеѓу краткотрајните интереси во максималниот пристап и долгорочните интере-
си во промоцијата на креативноста и иноваторството не е секогаш лесно. Обидувајќи се истото да се пренесе на интернационал-
но ниво  е дури уште потешко отколку во национални, домашни услови. Можеби најинтересно и највозбудлива област на дејству-
вање се сигурно фармацевтските пронајдоци каде што тензијата помеѓу потребата да се одреди насочувачот за истражување и раз-
вој кај новите лекови и потребата од овозможување на поголема достапност на веќе постоечките лекови.

Прифаќањето на ���П� договорот значи пат за воспоставување правна и економска соработка со земјите од Европската 
Унија и сите останати земји.

Меѓународните стандарди ја обврзуваат �епублика Македонија континуирано да врши усогласување на нашето право со 
меѓународните конвенции на планот со правата на интелектуалната сопственост.
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ната сопственост можат да бидат многу модерни, хар-
монизирани на регионално и светско ниво�меѓутоа ова 
не е единствена претпоставка за заштита на правата од 
интелектуалната сопственост (Дабовиќ-Анастасовска, 
2001).  Прифаќањето на меѓународните договори како 
основен инструмент во спроведувањето на правото на 
индустриска сопственост и имплементирање во соп-
ственото позитивно право е уште еден чекор во стан-
дардизацијата на нашето право со правото на Европ-
ската Унија (Аќимовска�Поленак и сор., 2000). 

�огласно ���П�1 Договорот, заштитата на инте-

1 Уругвајската рунда одржана на 15.12.1993 год. е назив за мултила-
тералните трговски преговори што се водени во рамките на Општа-
таспогодба за трговија и гарините (GATT). Овие преговори резул-
тираа со �погодбата за основање на �ветската трговска организа-



72

Maced. pharm. bull., 56 (1, 2) 71 - 78 (2010)

Катерина Анчевска Нетковска

лектуалната сопственост треба да допринесе за про-
моција на технолошките иновации и трансфер на тех-
нологијата со заеднички предности за корисниците и 
производителите на технолошките знаења и на начин 
спроводлив за социјален и економски успех и благосо-
стојба, а засновани врз темелите на правото и закони-
те. ���П� Договорот не преставува само обичен дого-
вор, преку кој  ќе се максимизира степенот на заштита 
на интелектуалната сопственост, туку од него уште по-
веќе ќе излезе во преден план, оригиналноста на про-
цесот на усогласувањето.

2. Патентибилност на фармацевтските пронај-
доци согласно ТРИПС Договорот

Главното правило за патентибилноста е дека 
патентите треба да бидат достапни за секој пронајдок, 
без разлика дали станува збор за процес или материја, 
во сите полиња на технологијата без исклучок, 
каде што за сите пронајдоци ќе важат стандардни 
правила и критериуми за патентибилност, а тоа се: да 
преставуваат новина, да содржат во себе пронајдок и 
да се индустриски применливи. �сто така, патентниот 
пронаоѓач треба да ги искористи придобивките од 
соодветната иновација и на најдобар можен начин 
да ја проследи, да го спроведе понатака. Новиот дел 
на иновација, е клучниот момент на договарање за 
придобивките од патентната содржина, сè додека на 
стане јавно достапна важната техничка информација 
која можеби е од значајна корист  во други технологии 
и сфери. За време на патентната заштита, а и по 
истекување на рокот, иновацијата навистина станува од 
интерес за јавноста зошто другите ги имаат неопходните 
информации за нејзиното ефектуирање.

Очекувањата за дозволеноста на патентибилноста, 
гледано низ призма на здравството може да се класи-
фицира во три групи:

ција WTO). во Април, 1994, во Маракеч. Во рамките на Уругвајската 
рунда, меѓу другото е дискутирано за правата на интелектуална соп-
ственост. Заклучокот од овие преговори инкорпориран во Анексот на 
W�О е донесување Договор за трговски аспекти на правата на ин-
телектуална сопственост (���П��Договорот).�погодбата на �вет-
ската трговска организација (WTO) и ���П�� Договорот стапија на 
сила на 1ви Јануари, 1995 година. Претходната спогодба резултира-
ше со основање на нова и постојана институција� �ветска �рговска 
организација.
На земјите членки на WTO им беше даден одреден временски пери-
од пред да започнат со примена на ���П��Договорот. Оврска за при-
мена на договорот настанува:
� на 1ви Јануари,1996 година, односно една година по стапување-

то на сила на Договорот на W�О;
� на 1ви Јануари, 2000 година, односно четири години по стапу-

вањето на сила на Договорот за земјите во развој и за земјите во 
постапка на премин од средно планирано стопанство во пазар-
но стопанство;

� 10 години од почетокот на примената на Договорот за најмалку 
развиените земји при што нема да се бара примена на поголеми-
от дел на одредбите на Договорот.

Заштита за иновациите кои може да бидат еко-- 
номски злоупотребени, и со кои може да се по-
вреди јавниот морал, вклучувајќи ја и зашти-
тата на животинскиот и растителниот свет и 
здравје;
Заштита на дијагностичките, терапевтските и - 
хируршките методи за тертман на луѓе и жи-
вотни;
Заштита на животински и растителн пронајдо-- 
ци.

Минимум права за патентите, според ���П� До-
говорот се содржани скоро во сите  закони кои ја регу-
лираат оваа материја, нагласувајќи ги правата на носи-
телите на патентите и нивната заштита од недозволе-
но користење и злоупотреба на патентираните методи, 
нивно имитирање, продавање и слично.

�поред ���П�, дозволениот рок за заштита на па-
тентите не може да биде покус од 20 години, од денот 
на поднесување на патентната пријава. Меѓутоа, важно 
е да се напомене дека и ако се јави потреба од продол-
жување на овој рок кај фармацевтските пронајдоци за-
ради сложеноста, специфичноста и траењето на нивна-
та регистрација2 ���П� не предвидува продолжување 
на рокот заради ваквите обврски.3 Заради тоа, многу од 
земјите во развој воведоа систем со кој ќе се продолжи 
периодот на заштита најмалку за време кое што е по-
требно дури од истиот произлезат релевантни ефекти � 
дополнителна патентна заштита.

3. Значење на ТРИПС Договорот и фармацевт-
ските пронајдоци

Ако го разгледуваме значењето на ���П� Догово-
рот во однос на фармацевтските пронајдоци,  најголем 
придонес има таму каде што патентната заштита тре-
ба да биде проширена врз новите подрачја како што е 
фармацевтското, агрохемиското и подрачјето за пија-
лоци и храна. �сто така важни економски ефекти мо-
жат да произлезат од обврската да се прошири време-
то на заштита, на 20 години од пријавувањето, особе-
но за фармацевтските производи. Бидејќи,  патентната 
заштита во фармацијата преставува приоритетна зада-
ча. за фармацевтските патенти ќе се менува зависно од 
неколку фактори:

должината на транзициониот период кој се - 
применува кај секоја земја членка поединечно
датата на признавање и постоење на екслузив-- 
ните маркетиншки  права
условите според кои патентите се признаени - 
со особено расположивоста на присилни ли-

2 Постапка за пуштање на лек во промет.
3 Ефективниот период за патентна заштита на хемиските пронајдоци 
и многу помала од 20 години, затоа што најголемиот дел од тој период 
ќе истече пред да се видат пазарните придобивки од истиот.
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ценци и начинот на кој законот за конкурен-
ција се применува
делот од пазарот за патентираните производи, - 
еластичноста на нивните цени, применливоста 
на производите, разликите помеѓу структура-
та на пазарот пред и после ���П� Договорот, 
постоење на контрола на цените како и зна-
чењето на локалното производство на фарма-
цевти, големината и технологијата на домаш-
ните фирми и др. 

�сто така важно е како се применуваат транзици-
ониот период и признавањето на екслкузивните права 
на пазарот. Зголемениот период за патентна заштита и 
јачината на екслузивните прзава го ограничуваат ими-
тирањето од страна на домашните фирми. Заради тоа 
кога пронајдокот ќе стане јавно добро, технологијата 
веќе ќе биде заменета со некоја понова заштитена тех-
нологија. Меѓутоа и домашните пронаоѓачи ќе добијат 
подолг период во кој ќе можат да го покријат својот ин-
вестиционен проект, иако овој износ нормално ќе биде 
понизок во земјите во развој.

Недостигот на емпиријата секако дека ќе ги нама-
ли економските ефекти на патентните одредби кои се 
различни зависно од општиот став на истражувачите. 
Гледано од еден полош агол, доаѓа до зголемување на 
плаќањето на правото на странските пронаоѓачи, соод-
ветни загуби во инвестираните можности во домашни-
те истражувања и развој, до повисоки цени на произво-
дите кои се предмет на монополското право за потро-
шувачите и до поголема зависност на увозот воопшто.

Од посветлата страна, заради универзалните па-
тентни стандарди ќе има повеќе и подобри патентни 
пронајдоци во светот и дека тоа ќе ја стимулира еко-
номската активност дури и во оние земји кои сметаат 
само на неколку пробивања во покус или среден вре-
менски период. �сто така, слободното превземање на 
странската технологија може да ја ослаби домашната 
индустрија и да има тенденција на зависност, на при-
мер домашната фармацевтската индустрија од стран-
ските вложувања во истражување и развој (Дуковски,   
2000).

За да се реализираат и имплементираат целите од 
���П� Договорот поврзани со стандардите на патент-
ната заштита од областа на фармацијата  треба да се со-
гледаат следниве аспекти:

Заедно со други  25 законски текста ���П� - 
преставува интегрален дел на Договорот за ос-
новање на �ветската �рговска Организација, и 
како таков има важна улога;
���П� ги покрива не само патентите туки и - 
останатите области од правата на интелектуал-
на сопственост;
се заснова не само на минимум стандарди за - 
заштита на интелектуалната сопственост, туку 
ја опфаќа и процедурата и потсетува дека заш-
титата треба да е достапна и да се ефектуира  

за сите носители  на правата од интелектуал-
на сопственост. 

4. Фармацевтски пронајдоци

Кога пронајдокот се применува во областа на леко-
вите, важат посебни услови, кои произлегуваат од од-
редбата на Европската конвенција за патенти, каде се  
вели дека „пронајдокот на метод на лечење на човечко-
то или животинското тело со операција или терапија, 
или пак на метод на дијагноза коишто се применуваат 
на човечкото или животинското тело не се смета дека 
може да се примени индустриски“ (�. 4 (2), ПА 1977; 
Чл. 52 (4), ЕКП), а пак индустриската примена е еден 
од условите за патентирање. Меѓутоа, јасно е наведе-
но дека тоа не спречува една супстанција или состав 
да може да се примени индустриски, едноставно по-
ради тоа што е пронајдена за употреба во кој било та-
ков метод (�. 4 (3), ПА 1977; Чл. 52 (4), втора речени-
ца, ЕКП).

Новите соединенија коишто се употребуваат како 
лекови можат да се патентираат сами по себе во сите 
земји коишто ја спровеле ���П� (Чл. 27.1, ���П�).

4.1. Хемиски пронајдоци

Постојат различни категории на пронајдоци во об-
ласта на хемијата; на пример, нови соединенија, нови 
состави, нови процеси на производство и нови употре-
би. Во наједноставниот случај се работи за ново хе-
миско соединение со позната структура, синтетизира-
но во истражувачка лабараторија. Едно ново соедине-
ние не може да биде пронајдок подобен за патентирање 
доколку не е индустриски применливо. Можеби стоти-
ци илјади нови соединенија се создаваат во универзи-
тетските лаборатории, но најголемиот дел од нив се од 
користат за теоријата. За да може едно соединение да 
се патентира, не е доволно тоа да се користи за разре-
шување на некој проблем во механизамот на реакција 
или да има интересен спектар за апсорпција на ултра-
виолетови зраци, меѓутоа, ако на пример втората карак-
теристика укаже дека соединението би било корисно 
како стабилизатор на УВ кај пластика, тогаш тоа би мо-
жело да се патентира.

�оединенијата можат да се патентираат дури и ако 
се употребуваат само како посредници во подготовката 
на други соединенија. �поред правилото, ако крајни-
те производи се индустриски применливи, истото важи 
и за посредниците, и тоа не само за директниот прет-
ходник на финалниот производ, туку и за производи-
те од претходните чекори во низата реакции. Затоа, тие 
посредници можат да се патентираат ако ги исполнува-
ат другите критериуми на новитет и неоочигледност. 

�е разбира, обично пронајдокот не се состои од 
едно соединение, туку опфаќа група соединенија ко-
ишто имаат одредени заеднички структурни каракте-
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ристики и иста крајна употреба. Пронаоѓачот во истра-
жувачката лабораторија ќе има задача да синтетизира 
доволно соединенија за да дознае кои соединенија ќе 
функционираат, а кои не, а пак застапникот за патенти 
ќе има задача во консултација со пронаоѓачот да одре-
ди каков треба да биде опфатот на бараниот пронајдок, 
земајќи ги предвид наодите на пронаоѓачот, но и прет-
ходните сознанија. 

4.1.1.Очигледност 

�оединението може да биде ново и корисно, а да 
не може да се патентира бидејќи е толку слично со пре-
тходните сознанија, што при неговото создавање не е 
содржан никаков инвентивен чекор, или со други збо-
рови тоа е очигледно. При проучувањето колку едно 
соединение е слично на некое соединение опишано 
во претходните сознанија, не треба да се проучат само 
структурните формули на соединенијата, туку и сами-
те соединенија заедно со нивните својства.4

Не постои општ услов дека пронајдокот мора да 
биде подобар од претходниот за да може да се патен-
тира. Некогаш, се бара пронајдокот да покажува ,,те-
хнички напредок“, но тоа барање сега е укинато. �еш-
ко дека големото подобрување на својствата може да 
биде доказ за присуство на инвентивен чекор, ако по-
ради сличноста со претходните сознанија постои соме-
нение за тоа.

Постои голема несигурност во ситуациите кога но-
вото соединение со слична структура на претходните 
сознанија има подобри својства, од коишто некои мо-
жат да се предвидат, а некои не. Од друга страна, може 
да се тврди дека непредвидливите предности даваат 
можност за патентирање; тоа што одредени предности 
можеле да се предвидат, подготвувањето на новото сое-
динение било очигледно и тогаш утврдувањето на дру-
гите предности е само откривање на својствата на суп-
станца којашто не може да се патентира.5 Бидејќи тие 
биле објавени, стручното лице можело да ги создаде 
сличните комплекси без инвентивен обид, а поттик за 
тоа биле нивните предвидени подобри својства. Друго-
то неочекувано својство коешто било пронајдено „не 
било значајно за издавањето на патент“.

4 �ака, да претпоставиме дека пронајдокот се состои од одредена гру-
па на бромирани ароматски соединија коишто се користат како ре-
дуктори на пламен, а најсличното претходно сознание е соединение 
коешто би спаднало во истиот опфат, освен што е хлорирано намес-
то бромирано. Ако ова хлоро�соединение беше опишано во академ-
ска публикација каде што немаше да се препорача никаква употреба 
за него или ако тоа имаше поинаква употреба од онаа како редуктир 
на пламен, тогаш пронајдокот ќе требаше да се патентира и покрај 
многу големата структурна сличност, едноставно поради тоа што не-
маше да биде очигледно дека соединенијата на бромот би можеле да 
се користат како редуктори на пламен.
5 �ехничкиот апелационен одбор во Европската служба за патенти 
постапи според вториот став кога се сметаше дека еден пронајдок 
во врска со сепулкрат комплекси е очигледен поради  тоа што 
пронаоѓачот имал објавено слични комплекси

Може да се постави прашањето како ова се разли-
кува од нормалната ситуација на пронајдок којшто е 
сличен на претходните сознанија; навистина може да 
се каже дека пронајдокот со селекција е нормална си-
туација бидејќи сите класи на соединенија се веќе по-
знати и во тој смисол секое ново соединение е селекци-
ја од некоја претходно претставена група, како што се 
,,стероидите“ или „азо� боите“.

4.1.2 Пролекови и активни метаболити

Утврдено е дека кога фармаколошки активно сое-
динение се аплицира на човечкото или животинското 
тело, дел од соединението може да се излачи како не-
променето, но наместо тоа, на дел од него или на цело-
то соединение можат да настанат хемиски промени ко-
ишто резултираат во низа метаболити коишто поната-
му се излачуваат или разграничуваат. Често се случу-
ва еден или повеќе метаболити исто така да бидат ак-
тивни и не е невообичаено да се утври дека активноста 
на соединението коешто се аплицира целосно се дол-
жи на активниот метаболит. Ако се знае дека едно сое-
динение е фармаколошки активно, тоа се смета за лек, 
а соединението коешто самото по себе не е активно, 
но кое се хидролизира или метаболизира на друг начин 
во телото, за да го формира активниот лек се смета за 
„пролек”.  Ако активноста на соединението се должи 
на фактот што тоа е метаболизирано од друго соедине-
ние, дали соединенијата поврзани на овој начин се сме-
таат за пролек и лек или лек и активен метаболит е пра-
шање на случајност.

Ако прво е измислена вистинската активна суп-
станца, соединението коешто е пронајдено по неа и 
метаболизирано од неа (пролек) може да има некаква 
фармаколошка предност (на пр. споро ослободување) 
или може да се смета едноставно како начин да се од-
бегне заштитата со патент (Bent, 2000).

4.2  Природни производи

Голем број на природни производи од растител-
но и животинско потекло имаат корисни фармаколош-
ки својства. Често слушаме дека природните произво-
ди не можат да се патентираат. Барањето за новооткри-
ен природен производ може да биде валидно ако е со-
ставено така да прави разлика помеѓу производот за кој 
што се поднело барањето и производот којшто се наоѓа 
во природата.6 �ака во еден дамнешен случај во �АД 
беше одобрен патент за чист адреналин изолиран од 
ткивото на надбубрежната жлезда (Grubb, 1999; Parke�
Davis против Mulford, 196 F. 496); чистата супстанца 
беше медицински корисна, додека пак суровиот екс-
тракт од жлездата не беше. Во повеќето земји беа одо-

6  Ова на пример, може да се направи со поднесување на барање за 
чистата форма на производот или со дефинирање на физичките ка-
рактеристики коишто укажуваат на одреден степен на чистота.
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брени такви патенти за новоизолирани хормони, цито-
кини и други супстанци коишто постојат во човечкиот 
организам. �сто така треба да се потсетиме дека мно-
гу антибиотици се природни производи бидејќи тие пр-
вично биле изолирани од култури на габи коишто се 
наоѓаат во природата; никогаш немало сериозни про-
блеми за поднесување на барање за тие антибиотици 
како за нови соединенија. Навистина, можеби не е по-
требно да се вклучи ограничување на чистотата во ба-
рањето ако се толкува дека барањето не го опфаќа про-
изводот така како што е пронајден во природата. Ако 
производот во неговата природна состојба не претста-
вува повреда на барањето, тогаш тоа не треба да биде 
ни неговата претпоставка.

Друг начин е да се употреби техниката за комби-
наторна хемија со којашто стотици или илјадници раз-
лични соединенија можат истовремено да се синте-
тизираат со комбинирање на различни почетни мате-
ријали, чекори од реакција и реагенси, за да се создаде 
„библиотека” на соединенија коишто тогаш можат да 
се скенираат. �е разбира, не е логично да создаде обич-
на смеса од сите соединенија заедно: за да се добијат 
логични резултати од скенирањето мора да може да се 
утврди кои соединенија се активни. 

�нтересен проблем е до кој степен може да се до-
бие заштита на патент за библиотека на соединение ко-
ешто се разликува од групата соединенија содржани во 
библиотеката. �ако е познато кои структури ќе ја сочи-
нуваат групата и постои можност да се направи гене-
ричка формула којашто ги опфаќа, ако едноставно се 
поднесе барање за соединенијата, обично ќе претста-
вува проблем тоа што некој од нив 

4.3  Комбинирани препарати

За разлика од повеќето хемиски области каде што 
може да се патентираат едноставни смеси на позна-
ти соединенија ако се нови и ако може да се покаже 
инвентивниот чекор со одредено подобрено својство, 
практиката во областа на фармацијата во �АД е мно-
гу построга; барањата за смесите од две или повеќе 
фармацевтски активни состојки секогаш се сметаат за 
очигледни на прв поглед и во принцип се одбиваат ос-
вен ако не може да се покаже дека постои синергија 
или „суперадитивен“ ефект.

Меѓутоа нема причина за построг приод кон па-
тентирањето на смеси од фармацевтската област од на 
пример, оној во областа на детергентите. �екој може да 
пласира на пазарот детергент којшто се состои од сме-
са на состојки поединечно одобрени како сигурни за 
таква употреба. Од друга страна пак, никој не може да 
пласира на пазарот комбиниран производ од два стари 
лека, без да добие одобрение од националните регула-
торни органи коешто во принцип нема да се даде, ос-
вен ако не се покаже дека комбинацијата има вистинска 
предност пред посебните компоненти. Меѓутоа компа-

нија којашто ќе успее да ја убеди ФДА дека новиот про-
извод има доволно предности за да се пласира на паза-
рот може да не успее да ја убеди �лужбата за патенти 
на �АД дека има доволно предности за да се патенти-
ра но дури и да го стори тоа судовите можат да не се 
сложат (Grubb, 1999; Richardson � Vicks Inc против The 
Upjohn Co., 44 USPQ2d 1181 (сојуз. Цир. 1997). Многу 
тешко, а дури и невозможно, е да се докаже синергија-
та помеѓу двата лека, главно поради тоа што е практич-
но невозможно да се предвиди што може да се очеку-
ва доколку не постои ефектот на синергија. Ова може 
да биде долга и тешка практика дури и за едноставна 
измерлива мерка како крвниот притисок; кога ефектот 
кој што треба да се мери е стапка на зачестеност на не-
која ретка појава, како на пример, процентот на паци-
енти кои доживуваат срцеви напади во одредено вре-
ме а посебно, пак, кога резултатите треба да се добијат 
од клинички студии на луѓе поради тоа што не постојат 
соодветни тестови за животни, тогаш станува практич-
но невозможно да се докаже синергијата.

Ова не треба да значи дека тие состави не можат 
да се патентираат. Ако може да се покаже синергија-
та тогаш комбинацијата треба да може да се патентира, 
но дури и кога нема синергија треба да можат да се ис-
користат и други подобри и неочигледни резултати за 
да се утврди присуството на инвентивен чекор. Да пре-
тпоставиме дека соединенијата А и Б го имаат истиот 
фармацевтски ефект при доза од 100 мг, но при таа доза 
и двете предизвикуваат одредени несакани странични 
појави; исто така да претпоставиме дека комбинација-
та од 50 мг А и 50 мг Б го дава точно истиот посакуван 
ефект, но со редуцирани странични појави. Не постои 
доказ за синергијата помеѓу А и Б, но сепак предноста 
на помалите странични појави, ако се претпостави дека 
не можела да се предвиди, треба да биде доволна за да 
може да се патентира комбинацијата.

На пример, често е пожелно да се имаат мали но 
релативно стабилни концентрации на лек во телото во 
релативно долг временски период. 7 

4.4 Прва фармацевтска употреба

При истражувањето може да се утврди дека сое-
динението коешто било направено, тестирано и за кое 
е утврдено дека е корисно како лек претставува нови-
тет. �огаш не постои проблем за патентирање на са-
мата супстанца (ако се претпостави дека не е очиг-
ледна). Меѓутоа, со истражувањето може да се открие 
дека супстанцата е веќе позната, на пример таа може да 
биде спомената во патент којшто повеќе не важи, а во 
којшто се опишани фотографски сензибилизатори, или 
пак може да биде дадена како пример во научен труд во 

7 На пример, замена за честото редовно голтање на таблети се лепен-
ките од коишто лекот полека се апсорбира преку кожата или инјек-
ции за складирање од ситни честички на биолошки распадлив поли-
мер коишто го ослободуваат лекот во текот на недели или месеци.
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којшто не е откриена никаква употреба на соединение-
то. � во двата случаи е исклучена заштитата на произ-
водот и треба да се најде друго решение.

Како што веќе беше споменато, една можност е да 
се поднесе општо барање за фармацевтските состави 
коишто ја содржат активната состојка. Предноста на 
тие барања е тоа што тие не се ограничени на одре-
дена фармацевтска индикација; тие подеднакво би го 
опфаќале соединението во сируп против кашлица или 
во супозиториј за хемороид. Друг приод е да се подне-
се барање за употребата на соединението како за лек. 
�ука треба да се надминат одредени проблеми пора-
ди тоа што употребата на супстанца како лек е еднак-
ва на методот на медицински лечење којшто, како што 
видовме, е посебно исклучен од патентирање со ЕКП и 
Законот за патенти од 1977 година.

Меѓутоа и ЕКП и Законот за патенти од 1977 годи-
на содржат одредба во којашто се вели дека за „пронај-
док којшто се состои од супстанца или состав за упо-
треба во методот на лечење на човечкото или животин-
ското тело со операција или терапија“, фактот што суп-
станцата или составот се стари не спречува пронајдо-
кот да се смета за нов ако нема позната претходна фар-
мацевтска употреба. 

5. Заклучок 

���П� � договорот се смета и како договор со 
кој се хармонизира правото на конкуренција во свет-
ски рамки, и тоа во обем поголем од било кој  друг во 
системот на �ветската �рговска Организација, со што 
се  покажува дека воведувањето на светското право на 
конкуренција ќе биде долг процес.

Отсекогаш постоела посебна врска помеѓу патен-
тите и фармацевтските пронајдоци. Патентирањето на  
медицинските методи, односно методите за лечење со 
операција, терапија или со дијагностички методи отсе-
когаш било контроверзна тема според сите закони за па-
тенти или пак предмет на различни судски практики.

Заштитата за пронајдокот којшто се состои од тоа 
што познато хемиско соединение може да се користи 
како лек, логично следи прашањето каква заштита со 
патент може да се добие за пронајдокот којшто се со-

стои од тоа што соединението за коешто е веќе позна-
то дека имало една или повеќе фармацевтски употреби, 
има нова фармацевтска намена којашто не е поврзана 
со ниедна претходна употреба. 

Ако  може да се добие патент за боење на најлон со 
средство за боење кое што претходно се користело за 
боење на волна и истите можат да се патентираат (под 
услов да се нови и неочигледни), зошто да не може да 
се направи тоа и со новите употреби на лековите?

Не постои суштинска причина зошто пронајдок од 
овој вид би можел помалку да се заштити со патент от-
колку некој друг. �аботата која што е вложена за да се 
направи пронајдокот, потенцијалната корист за јавнос-
та и потенцијалното комерцијално значење, можат да 
бидат исто толку големи како за пронаоѓањето на нов 
хемиски ентитет којшто има фармацевтска намена.
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Summary

Тrips Agreement and Pharmaceutical Inventions

Кaterina Ancevska Netkovska*
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Existence of contemporary, modern legal regulations in a certain segment of the national legal system, such as legal regulation of 
intellectual property rights is an assumption, but not a guarantee for the presence of efficient protection of these rights. The Agreement on 
Trade�Related Aspects of Intellectual Property Rights�TRIPS is one of the most important documents related to the trade of intellectual 
property rights. This Agreement is one of the most important acts on harmonization and implementation of intellectual property rights 
at multinational level, whereby the intellectual property is assigned a new dimension�world globalization of this field, also promoted by 
technology development.

Medical technology is an area of huge progress of concern to all of us. Finding an optimum in intellectual property protection among 
short�term interests in the maximum approach and long�term interests in promoting creativity and innovation is not always easy. Trying 
to transfer that at international level is even harder than in national, domestic conditions. Maybe the most interesting and exciting field of 
activity is definitely that of pharmaceutical inventions, where tension exists between the need to determine the landmark for research and 
development of new pharmaceuticals and the need for allowing greater availability of the existing pharmaceuticals.

The acceptance of TRIPS Agreement means a way to establish legal and economic cooperation with European Union countries and 
all other countries.

International standards oblige Republic of Macedonia to continuously harmonize our law with international conventions in the field 
of intellectual property rights.
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