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Summary 
The development in biotechnology continues to go forward. One of the most 
controversial areas is research concerning stem cells. Scientists have, in just 
the last decade, developed methods on how to isolate and study stem cells 
derived from human embryos. The most interesting factor regarding stem 
cells is their ability to produce new cells with specific capacities. The results 
of the embryonic stem cell research will hopefully bring scientists one step 
closer to developing cures for, up to now, incurable diseases such as 
Parkinson’s, multiple sclerosis and Alzheimer’s disease. Theoretically, stem 
cells have the potential to cure basically every disease known to man. 
 
In many cases the result of the research is pioneering inventions. To ensure 
that the stem cell research will continue and give incentive to new 
inventions, it is important that the inventions are granted some legal 
protection. Patents can grant such protection, which grants the inventor a 
time-limited sole right to the invention. A patent will also make the 
invention public, facilitating progress of research in the area. The principal 
rule is that any invention, in any technological subject area, is patentable if 
they are novel, involve an inventive step and are suitable of industrial 
application. Regarding patents on human stem cells, specifically embryonic, 
they must also be ethically acceptable. 
 
Patent rights are harmonized to a certain extent in the EU, for example 
through the biotechnology directive. The directive has also influenced some 
regulations in the EPC. There are two provisions in the directive, art 5 and 
6, which concerns the patentability of stem cells. Art 5.2 states that an 
element isolated from the human body may constitute a patentable 
invention. Art 6 states that an invention shall not be granted a patent if its 
exploitation would be contrary to ordre public or morality. The crucial 
question regarding patentability of embryonic stem cells is whether it is 
contradictory to art 6. What constitutes as morally unacceptable is 
exemplified in art 6.2. For example it is not allowed to use human embryos 
for commercial purposes. Considering the various ethical opinions in 
Europe the provision is difficult to interpret. The purpose of the directive is 
to protect human dignity. Does an embryo possess human dignity? The lack 
of a definition of an embryo complicates the interpretation. There are also 
ongoing discussions whether ethics and moral should be a part of the patent 
right regulations. 
 
The WARF-case, which has attracted a lot of attention, was settled by EPO 
in November 2008. The application concerned five stem cell lines derived 
from human embryos. EPO rejected the application on the grounds that in 
order to get the stem cell lines, human embryos inevitably had to be 
destroyed. The method to derive the stem cell lines was considered to be a 
part of a commercial use. The decision shows that EPO have adopted a 
broad interpretation on what constitutes as contrary to ordre public or 
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morality, even though there are those who claim that it should be interpreted 
more narrowly to comply with a common European view on ethics. 

 2



Sammanfattning 
Utvecklingen inom bioteknik går ständigt framåt. Ett av de mest 
omdiskuterade områdena är forskningen kring stamceller. De senaste 10-15 
åren har forskarna tagit fram metoder för att isolera och studera stamceller 
hämtade från mänskliga embryon. Det som gör dessa stamceller speciellt 
intressanta är deras förmåga att producera celler med specifika uppgifter. 
Förhoppningen är att man med hjälp av de embryonala stamcellerna skall 
kunna utveckla botemedel till hittills obotliga sjukdomar såsom Parkinsons, 
MS och Alzheimers. Rent teoretiskt skulle stamceller kunna bota i stort sett 
alla sjukdomar. 
 
Forskningen resulterar i många fall i banbrytande uppfinningar. För att 
forskningen skall kunna fortgå och ge incitament till nya uppfinningar krävs 
att dessa kan åtnjuta ett visst skydd. Sådant skydd kan ges genom patent och 
innebär att uppfinnaren får en tidsbegränsad ensamrätt till uppfinningen. 
Patent medför även att uppfinningen offentliggörs och kan på så sätt föra 
forskningen framåt. Huvudregeln är att uppfinningar inom alla 
teknikområden kan patenteras om de är nya, har uppfinningshöjd och 
industriell tillämpbarhet. Beträffande patent på mänskliga stamceller, 
specifikt de embryonala, uppkommer även krav på att uppfinningen skall 
vara etiskt acceptabel. 
 
Patenträtten är endast till viss del harmoniserad inom EU, bland annat 
genom bioteknikdirektivet. Bioteknikdirektivet har även haft stort inflytande 
på bestämmelserna i EPC. Det är framför allt två bestämmelser i 
bioteknikdirektivet som berör patentering av stamceller, art 5 och 6. Art 5.2 
stadgar att en isolerad beståndsdel av människokroppen kan patenteras. I art 
6 stadgas att en uppfinning vars kommersiella utnyttjande strider mot allmän 
ordning och goda seder inte kan patenteras. Den avgörande frågan om 
möjligenheten att patentera embryonala stamceller är om det kan anses 
strida mot det etiska undantaget. Exempel på vad som inte är etiskt 
godtagbart finns i art 6.2, bland annat får inte mänskliga embryon användas 
för kommersiella ändamål. Med hänsyn till de skilda etikuppfattningarna i 
medlemsländerna är bestämmelsen svårtolkad. Det bakomliggande syftet är 
att skydda människovärdet. Någon definition när det anses uppkomma finns 
dock inte, vilket problematiserar tolkningen av begreppet embryo. Det förs 
även diskussioner kring huruvida etik och moral över huvud taget hör 
hemma inom patenträtten. 
 
Under hösten 2008 avgjordes det uppmärksammade WARF-målet i EPO. 
Patentansökan omfattade fem framtagna stamcellslinjer som var hämtade 
från mänskliga embryon. Trots att det endast var själva stamcellslinjerna 
som WARF sökte patent för avslog EPO ansökan med hänvisning till att 
embryon ofrånkomligt måste förstöras för att frambringa stamcellslinjerna. 
Framtagningen ansågs vara en del i ett kommersiellt användande och stred 
därmed mot regel 23 d (c) EPCI (art 6.2 (c) bioteknikdirektivet). 
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Avgörandet visar att EPO vidhåller en bred tolkning av de etiska 
undantagen, trots att det är många som hävdar att undantagen måste tolkas 
snävt och överensstämma med en gemensam europeisk etisk grund. 
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1 Inledning 
Den medicinska och biotekniska utvecklingen går framåt i rasande takt och 
den ena mer revolutionerande upptäckten efter den andra görs. I många fall 
ger dessa upptäckter upphov till kontroversiella och komplicerade etiska 
debatter. Ett av de mest kontroversiella områdena är förmodligen 
forskningen kring stamceller och gener och vad resultaten av forskningen 
kan leda fram till. Sedan 1960-talet har forskare lärt sig mer och mer om 
livets grundläggande byggsten och vad den är kapabel till.1 
Stamcellsforskningen har gett höga förhoppningar om nya effektiva 
botemedel till hittills obotliga sjukdomar så som MS, leukemi, Alzheimers 
och Parkinsons.2 Stamcellens fantastiska egenskap att kunna bilda såväl 
kopior av sig själv som helt nya celler av den sort som behövs både 
fascinerar och skrämmer. 
 
I en värld där kunskap är makt finns ett behov av att kunna skydda kunskap. 
De uppfinningar som härstammar från stamcellsforskningen har ett högt 
immateriellt värde för uppfinnaren (eller det ansvariga företaget) varvid det 
torde finnas incitament att garantera uppfinningen ett immaterialrättsligt 
skydd. För att skydda en uppfinning söks patent, vilket medges om 
uppfinningen uppfyller patenterbarhetskriterierna i patentlagen (1967:836), 
PL. När det gäller patent på gener och stamceller är dock den rättsliga 
problematiken större än så. Både svenska och europeiska regleringar har 
tydliga restriktioner mot genpatent. 
 
Stamceller och deras egenskaper fascinerar mig. Forskningen som bedrivs är 
av yttersta vikt. Rent teoretiskt skulle stamceller kunna bota i stort sett alla 
sjukdomar. Jag anser det vara viktigt att resultaten av sådan viktig forskning 
åtnjuter ett visst rättsligt skydd, framför allt för att säkra att forskningen kan 
fortgå. Frågan om möjligheten att patentera stamceller har varit ett ämne för 
debatt sedan slutet på 1990-talet. Ett fall som har väckt stor uppmärksamhet 
är patentansökan från Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF. Det 
slutliga avgörandet har dröjt men presenterades i höstas efter bedömning i 
EPO:s stora besvärskammare. Patentansökan omfattade fem stamcellslinjer 
hämtade från mänskliga embryon och som odlats under en längre period in 
vitro utan att förlora sin förmåga att kunna utvecklas till vilken slags 
kroppscell som helst.3 Trots att det endast var själva stamcellslinjerna som 
WARF sökte patent för avslog EPO ansökan med hänvisning till att 
embryon ofrånkomligt måste förstöras för att frambringa stamcellslinjerna. 
Framtagningen ansågs vara en del i ett kommersiellt användande och stred 
därmed mot regel 23 d (c) EPCI (art 6.2 (c) bioteknikdirektivet).4

 

                                                 
1 Källa 54: Livets urcell – Fem forskares syn på stamcellsforskning, Vetenskapsrådet, s. 12 
f. 
2 A.a. s. 6. 
3 http://www.epo.org/topics/news/2008/20080617.html. 
4 G 02/06, s. 23 ff. 
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Möjligheten att patentera mänskliga stamceller har behandlats i tidigare 
uppsatser, varför jag har valt att rikta in mig på detta färska avgörande för 
att undersöka vad det kan få för effekter. Avgörandet är det första i sitt slag i 
Europa. WARF innehar sedan tidigare patent på metoden samt cellkulturen i 
USA.5 Avgörandet visar att EPO vidhåller en bred tolkning av de etiska 
undantagen, trots att det är många som hävdar att undantagen måste tolkas 
snävt och överensstämma med en gemensam europeisk etisk grund.6

 

1.1 Syfte och frågeställning 
I min uppsats ämnar jag att granska och analysera WARF-avgörandet som 
avgjordes under hösten av EPO:s stora besvärskammare, EBA. Utgången i 
målet kommer att bli prejudicerande för hur de tillämpliga reglerna i EPC 
skall tolkas och tillämpas. Då bestämmelserna är likalydande med de i 
direktiv 98/44/EG har avgörandet även betydelse för hur direktivet kan 
komma att tolkas och i förlängningen även hur nationella regleringar bör 
utformas. Syftet med uppsatsen blir därmed att undersöka hur avgörandet 
kommer att påverka den rättsliga utvecklingen på området i Sverige och 
Europa och om det medför några effekter för den fortsatta forskningen. 
 

1.2 Avgränsningar 
Forskning kring stamceller och möjligheten till genpatent är ett mycket brett 
och komplicerat område. Att redogöra för alla aspekter inom detta område 
skulle kräva ett arbete med betydligt större omfattning än detta 
examensarbete. Jag har därför valt att avgränsa mitt arbete till att redogöra 
för vad WARF-avgörandet kan komma att innebära och vilka effekter det 
kan få. Fokus kommer att ligga på europeisk rätt, framför allt med inriktning 
på EPC och direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska 
uppfinningar. Med hänsyn till direktivets implementering i PL berörs i 
förlängningen även svensk rätt. I sammanhanget skulle det även vara 
relevant att undersöka förhållandet mellan EPC och bioteknikdirektivet. 
Dessvärre ryms en sådan diskussion inte i detta arbete och kommer endast 
att beröras i liten utsträckning. 
 
Den etiska problematiken som omger frågan om patent på uppfinningar som 
involverar stamceller är ytterst intresseväckande. Det skulle vara intressant 
och utvecklande att göra en djupgående analys av de olika etiska 
uppfattningar som råder när det gäller patent på stamceller och gener. 
Dessvärre kommer det i denna uppsats inte att finnas utrymme för en sådan 
fördjupad diskussion. Den etiska diskussion som förs i kapitel 5 kommer i 
stor utsträckning att begränsa sig till frågan om hur ett embryo skall 
definieras och om moral och etik hör hemma inom patenträtten. 
                                                 
5 USPTO 5,843,780, USPTO 6,200,806, USPTO 7,029,913 Primate embryonic stem cells. 
6 Se bl.a. Levin, Stamceller och patent – omfattningen av undantaget om goda seder och 
allmän ordning, NIR 2006, s. 412. 
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En komparativ studie av utomeuropeiska länders inställning till patent på 
stamceller skulle också vara intressant att undersöka närmare. I USA har 
man traditionellt haft en mer öppen inställning till vad som kan patenteras. 
Samtidigt pågår stora diskussioner kring det moraliskt riktiga att över huvud 
taget forska på stamceller. En sådan jämförelse ryms dock inte i denna 
uppsats. 
 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen kommer i huvudsak att bygga på en klassisk rättsdogmatisk 
metod. Det innebär att jag kommer att redogöra för relevanta rättskällor, 
förarbeten och doktrin för att beskriva hur rättsläget ser ut på det biotekniska 
området och för att utreda och belysa mina frågeställningar. Praxis är 
naturligtvis även en stor del av den rättsdogmatiska metoden, men då det 
varken i Sverige eller i övriga Europa finns mycken praxis att tillgå på 
området kommer jag främst att fokusera på det nyligen avgjorda WARF-
målet. 
 
Jag har använt mig av både juridisk och medicinsk litteratur och övrigt 
material. I mitt val av juridiska källor har jag lagt stor vikt vid förarbeten när 
det gäller den svenska lagstiftningen och rapporter från diverse EU-organ 
vad gäller tolkningen av det aktuella EG-direktivet7. Dessa rapporter har 
även till viss del legat till grund för tolkning av EPC och dess 
tillämpningsförordning. Det finns många artiklar och texter som berör 
patentering av stamceller. Jag har funnit att många av artiklarna kommer 
fram till liknande slutsatser, varför jag endast har valt att använda ett mindre 
urval i uppsatsen. 
 
Frågan om möjlighet att patentera stamceller väcker en hel del etiska 
spörsmål varför en rättsfilosofisk metod skulle kunna vara aktuell. Denna 
del är dock inte huvudsyftet med uppsatsen och kommer därför inte att 
behandlas i någon större utsträckning. 
 
Till viss del kommer jag att använda en rättspolitisk metod för att på ett 
effektivt sätt analysera vilka konsekvenser WARF-avgörandet kan få och 
om det kan eller bör leda till några förändringar i lagstiftningen. 
 

1.4 Disposition 
Examensarbetet är indelat i en deskriptiv och en analyserande del. Den 
deskriptiva delen innehåller en genomgång av den naturvetenskapliga och 
juridiska problematiken kring stamceller. Den analyserande delen fokuserar 
framför allt på WARF-avgörandet och vad det kan ha för betydelse för 

                                                 
7 Direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. 
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utvecklingen framöver. För att fullt ut förstå problematiken kring genpatent 
krävs en tydlig genomgång av dels den naturvetenskapliga biotekniken, dels 
de juridiska rättsreglerna.  
  
Bioteknik: För att förstå den rättsliga problematiken kring genpatent krävs 
en genomgång av den naturvetenskapliga biotekniken. I kapitel två 
presenteras hur en stamcell är uppbyggd och vilken betydelse den har för 
den medicinska utvecklingen. 
 
Patent på biotekniska uppfinningar: I kapitel tre behandlas pantenträtten 
generellt och vad som krävs för att få ett patent. Vidare belyser jag de 
regleringar, både svenska och europeiska, som är av betydelse för 
patentering av stamceller och för utgången i WARF-avgörandet. Forskning 
och lagstiftning kring stamceller har gett upphov till en rad etiska dilemman 
som till viss del kommer att undersökas – vad är till exempel ett embryo? 
Sist i den deskriptiva delen kommer jag att presentera WARF-målet. 
 
Vart är utvecklingen på väg? I den analyserande delen ligger fokus på att 
undersöka vad WARF-avgörandet kan få för effekter på svensk och 
europeisk lagstiftning. Kommer avgörandet att påverka den kommande 
lagen? Hur kommer avgörandet att påverka den medicinska forskningen? 
Som en del av analysen för jag även ett de lege ferenda-resonemang. 
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2 Stamceller 

2.1 Vad är stamceller? 
En människa består, liksom alla andra levande varelser, av celler. I cellernas 
kärna lagras vårt genetiska arv och all den information, i form av DNA, som 
bestämmer cellens specifika uppgift. Alla cellkärnor har en komplett 
uppsättning av samtliga gener men en cell använder enbart de gener och den 
information som är nödvändig för cellens specifika uppgift.8 För att vi ska 
kunna växa och må bra förökar sig våra celler och byts kontinuerligt ut mot 
nya. Detta sker genom celldelning, vilket innebär att cellerna genom delning 
bildar kopior av sig själva. En stamcell har större potential vid celldelning 
än en vanlig cell. Det är framför allt två egenskaper som definierar vad en 
stamcell är; de är odifferentierade (omogna) och kan förnya sig själva 
genom celldelning under en längre period samt har potential att utvecklas 
till celler med specialfunktioner. Det brukar därför hävdas att stamcellen är 
en dubbelnatur.9  
 
Stamcellens potensgrad avgör i vilken utsträckning cellen kan differentieras. 
Den ultimata stamcellen är det befruktade ägget som kan utvecklas till en ny 
människa. En sådan stamcell kallas totipotent och har potential att utvecklas 
till alla sorters celler. Den befruktade äggcellen är inte totipotent under 
någon längre period om den utvecklas i normal takt. Efter ca fem dagar har 
en blastocyt, dvs. ett tidigt embryo, skapats och stamcellerna som finns däri 
är pluripotenta. Pluripotenta stamceller kan bilda i stort sett alla typer av 
celler men saknar förmåga att skapa en ny människa. I takt med att embryot 
utvecklas till ett foster och senare till en människa differentieras cellerna 
ytterligare. I olika delar av kroppen bildas stamceller som är multipotenta, 
vilket innebär de kan utveckla nya celler inom ett begränsat område.10 Ett 
exempel på det är de långlivade hematopoetiska stamcellerna (blodceller) i 
benmärgen. Dessa stamceller ligger mest vilande och delar sig bara någon 
gång då och då. Då celldelning sker bildas en ny långlivad stamcell och en 
kortlivad. Den kortlivade fortsätter att dela sig mycket fort och de nya 
cellerna som uppstår differentieras i form av olika slags blodceller.11

 

2.1.1 Embryonala stamceller 
Ett befruktat ägg delar sig flera gånger under de första dagarna och alla 
celler är under den perioden fortfarande odifferentierade. Efter ungefär fem 

                                                 
8 SOU 2008:20, s. 77. 
9 Källa 54: Livets urcell, s. 17. 
10 SOU 2008:20, s. 83. 
11 Brändén, Andersson, Grundläggande immunologi, tredje upplagan, Studentlitteratur 
2004, s. 97 ff . 
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dagar bildar cellerna en s.k. blastocyt och cellernas differentiering börjar.12 
Embryonala stamceller kan isoleras från cellmassan i blastocyten och 
därefter odlas i laboratorium där de fortsätter att dela på sig regelbundet 
samtidigt som de behåller sin förmåga att differentiera sig. Odlingar som 
utgår från samma blastocyt kallas för stamcellslinje. De isolerade 
stamcellerna är pluripotenta och anses därför vara speciellt intressanta ur 
forskningshänseende med anledning av dess differentieringsmöjligheter.13 
Embryonala stamceller hämtas endast från ägg som har blivit fertiliserade in 
vitro, dvs. provrörsbefruktning.14 Det är viktigt att skilja mellan embryonala 
stamceller och stamceller i ett embryo. Stamceller finns i alla embryon och i 
embryots alla stadier. Embryonala stamceller däremot isoleras på teknisk 
väg av forskare ur blastocytens cellmassa.15

 
Embryonala stamceller kan under rätt omständigheter odlas under en längre 
period. Cellerna förblir odifferentierade och har potential att bilda alla olika 
celltyper givet att de hålls separerade från varandra. Tillåts cellerna att 
klumpa ihop sig kommer de att spontant börja differentieras. Genom att 
påverka de embryonala stamcellerna med kroppens egna signalsubstanser 
kan forskarna få stamcellerna att utvecklas till olika slags kroppsceller.16 
Möjligheten att odla stamcellslinjer under längre perioder har även medfört 
ett stort intresse för genmanipulering.17

 
I Sverige är det tillåtet att använda överblivna befruktade ägg från 
provrörsbefruktningar i forskningssyfte. Enligt lagen (2006:351) om 
genetisk integritet m.m. får befruktade ägg förvaras i fryst tillstånd i högst 
fem år (4§) och försök som utförs i forsknings- eller behandlingssyfte får 
inte pågå längre än fjorton dagar (3§). Efter dessa fjorton dagar måste 
embryot förstöras. Lyckas forskarna under denna tid att få stamceller att 
växa från embryots celler anses de inte längre vara en del av embryot och 
odlingen får fortsätta. Vidare måste det donerande paret ge sitt tillstånd till 
att det befruktade ägget används till forskning.18

 

2.1.1.1 Alternativa metoder för framställning av 
embryonala stamceller 

Forskare försöker ständigt att hitta nya metoder att framställa embryonala 
stamceller då flera länder anser det omoraliskt att använda och förstöra 
embryon för att odla stamceller. Två metoder som utvecklas mer och mer är 
somatisk cellkärnöverföring (se kap 2.2.2.1) och partenogenes. 
Partenogenes, eller jungfrufödsel, innebär att ett ägg utvecklas utan att bli 
befruktat. Försök med mänskliga omogna ägg har visat sig framgångsrika. 

                                                 
12 Brändén, Genteknik, kloning och stamceller, andra upplagan, Vetenskapsrådet 2004, s. 
113. 
13 SOU 2008:20, s. 306. 
14 http://stemcells.nih.gov/info/basics/basics3.asp. 
15 Källa 54: Livets urcell, s. 20. 
16 Brändén, Genteknik, kloning och stamceller, s. 114 f. 
17 Reece, Analysis of genes and genomes, John Wiley & Sons Ltd, 2004, s. 384. 
18 Prop. 2003/04:148, s. 36 ff. 
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Ägget modifieras till att tro att det är befruktat varvid det börjar dela sig och 
kan på så vis uppnå blastocytstadiet. De stamceller som har utvunnits har 
dessvärre inte varit speciellt livskraftiga. Forskningen fortgår dock och 
positiva bedömare menar att partenogenes kan vara ett möjligt alternativ till 
att framställa embryonala stamceller, framför allt med hänsyn till att inga 
embryon förstörs genom förfarandet.19

 

2.1.2 Adulta stamceller 
En adult stamcell är odifferentierad till den grad att den kan skapa flera 
olika typer av celler inom den vävnad eller organ som stamcellen finns i. De 
är med andra ord multipotenta. Huvudsyftet för en adult stamcell är att 
upprätthålla och reparera vävnaden som den befinner sig i. Stamcellerna kan 
återfinnas på olika ställen i kroppen, t.ex. i benmärgen, muskler och hjärnan. 
Forskare har på senare år upptäckt att adulta stamceller finns i fler vävnader 
i kroppen än vad man tidigare trott. Det är däremot inte klarlagt hur många 
typer av adulta stamceller det finns eller var i kroppen de kan hittas. Det är 
även oklart hur adulta stamceller uppstår och varför de förblir 
odifferentierade när alla celler runt omkring differentieras. Förhoppningarna 
är dock stora om att forskningen på adulta stamceller ska kunna resultera i 
botemedel till flera svåra sjukdomar såsom Parkinson och diabetes. Adulta 
stamceller har fördelen att de inte är lika etiskt ifrågasatta som forskning på 
embryonala stamceller i och med att donatorn ofta är densamma som 
mottagaren.20 Att givaren och mottagaren är samma person minskar även 
risken för att immunförsvaret ska uppfatta de modifierade cellerna som 
något främmande och på så sätt försöka stöta bort dem.21

 
Användningsområdet för adulta stamceller är begränsat i jämförelse med de 
embryonala genom att de inte kan producera lika många olika slags celler. 
Dessutom delar sig adulta stamceller mycket långsammare och bara ett 
begränsat antal gånger. I kroppen sker detta främst om vävnaden eller ett 
organ blivit utsatt för skada eller sjukdom. Forskarna står således inför en 
utmaning att påverka de adulta stamcellerna så att de delar sig snabbare och 
under en längre period. 22 Det finns förhoppningar om att vissa adulta 
stamceller kan vara pluripotenta efter att forskare upptäckt en ny sorts adulta 
stamceller i benmärgen, s.k. mesenkymala stamceller. Forskningen tyder på 
att dessa stamceller är pluripotenta.23

 

2.1.3 Fetala stamceller 
Fetala stamceller kan odlas fram ur vävnader från aborterade foster. Fostrets 
könsceller är pluripotenta och är likvärdiga med embryonala stamceller, 
                                                 
19 SOU 2008:20, s. 328. 
20 http://stemcells.nih.gov/info/basics/basics4.asp. 
21 Brändén, Genteknik, kloning och stamceller, s. 117. 
22 A.a. s. 122 ff. 
23 SOU 2008:20, s. 302. 

 13

http://stemcells.nih.gov/info/basics/basics4.asp


medan de övriga fetala stamcellerna endast är multipotenta.24 
Användningen av fetala stamceller är begränsad med anledning av att den är 
starkt etiskt ifrågasatt och omgärdad av strikta regler.25 Hjärnceller från 
aborterade foster har använts som ett led i behandling mot Parkinson låt 
vara i liten utsträckning. De transplanterade cellerna återställde i de flesta 
fall en normal dopaminsignalering hos patienterna. Behandlingen är dock 
problematisk och ifrågasatt då det bl.a. krävs vävnad från sex-åtta foster för 
att lindra symptomen.26

 

2.2 Forskning och utveckling 

2.2.1 Pågående forskning 
De senaste 30 åren har den biotekniska utvecklingen gått i snabb takt 
framåt. Från att man tidigare endast har kunnat kartlägga genernas struktur 
eller enskilda gener är det i dag möjligt att isolera enskilda gener i en cell 
för att på industriell väg framställa t.ex. läkemedel.27 Genom att på detta sätt 
isolera gener kan forskarna fastställa vilket protein som genen ”kodar” för 
och vad det innebär för vilken funktion den specifika cellen har.28 Extensiv 
forskning pågår på både mänskliga celler och djur- och växtceller. 1981 
lyckades forskare för första gången att isolera embryonala stamceller från en 
mus och odla fram en stamcellslinje. Trots att metodiken i stort sett är 
densamma dröjde det ända till 1995 innan James A Thomson vid University 
of Wisconsin i USA lyckades beskriva och odla mänskliga embryonala 
stamcellslinjer i sitt laboratorium.29 Mycket teoretisk forskning har gjorts på 
just möss, men för att kunna tillämpa forskningen på människor för t.ex. 
farmakologisk utveckling krävs även försök med mänskliga celler och 
kliniska läkemedelsprövningar. Än så länge är steget långt innan forskarna 
når den kunskap som krävs för klinisk användning.30 Förhoppningen är att 
en djupare kunskap om stamceller och gener och vilka processer som styr 
dess funktioner skall kunna leda till effektiva behandlingar av i dag obotliga 
sjukdomar.31  
 
En av de sjukdomar som man hoppas kunna bota är diabetes. 
Diabetespatienter har en defekt i bukspottkörteln som gör att inget, eller för 
lite, insulin produceras. Forskare har i försök med möss lyckats få 
embryonala stamceller att differentieras till insulinbildande celler. Då 
cellerna transplanterades in i en mus med diabetes började de tillverka 

                                                 
24 Brändén, Genteknik, kloning och stamceller, s. 114. 
25 SOU 2008:20, 306. Se även EGE Opinion No 15, s. 5 f. 
26 Källa 54: Livets urcell, s. 34 f. 
27 SOU 2008:20, s. 87. 
28 A.a. s. 79. 
29 Källa 54:Livets urcell, s. 14. Rättigheterna till Thomsons metod att isolera mänskliga 
embryonala stamceller tillkommer WARF, som sedermera sökte patent på metoden. 1998 
beviljades de patent i USA. 
30 Prop. 2003/04:148, s. 32. 
31 SOU 2008:20, s. 100. 
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insulin. I teorin torde tillvägagångssättet fungera även på mänskliga 
embryonala stamceller (hESC) och på så sätt kunna bota diabetessjuka 
människor.32 Forskning pågår både på embryonala och på adulta stamceller, 
då båda typerna i test på djur har visat sig ha potential att utvecklas till 
insulinbildande celler.33 Det finns även förhoppningar om att det skall bli 
möjligt att bota den neurologiska sjukdomen Parkinson med hjälp av 
stamceller. Patienter med Parkinson har problem med motorik och 
muskelstelhet pga. låg dopaminhalt i hjärnan. Som beskrivits ovan har man 
vid några tillfällen hjälpt parkinsonpatienter genom transplantation av 
dopaminceller från aborterade foster. Det är dock ingen långsiktig lösning 
då det krävs väldigt mycket vävnad. Skulle man kunna använda odlade 
stamceller torde det problemet kunna lösas. Försök på möss visar att 
embryonala stamceller kan bilda dopaminceller men att dessa tenderar att dö 
kort tid efter transplantationen. Adulta stamceller förefaller inte kunna bilda 
dopaminproducerande celler.34

 
Då forskarna spekulerar om vilka sjukdomar som stamceller i framtiden 
potentiellt skulle kunna bota, kvarstår det faktum att stamceller redan under 
lång tid har använts inom vården för behandling av patienter med olika 
sjukdomar i blodet och benmärgen, t.ex. leukemi.35 Med hjälp av 
benmärgstransplantationer får patienterna adulta stamceller som kan 
differentieras till olika slags blodceller. Tanken är att de sjuka cellerna slås 
ut och ersätts med friska stamcellerna som förökar sig för att på så sätt 
stärka immunförsvaret. Det är därför viktigt att den som donerar benmärg 
har samma vävnadstyp som mottagaren för att inte transplantationen skall 
stötas bort.36

 
Forskare undersöker även stamcellernas komplexa natur och försöker reda 
ut hur odifferentierade celler specialiseras. Man vet redan i dag att det har 
att göra med att gener ”slås av och på”. Det finns sjukdomar, såsom cancer, 
som beror på abnormal celldelning. Med fördjupad kunskap om hur cellerna 
fungerar skulle botemedel och förståelse för sådana sjukdomar kunna 
förbättras.37

 

2.2.1.1 Privat eller statlig forskning? 
Grundforskningen, som syftar till att öka den teoretiska förståelsen inom ett 
visst område, bedrivs oftast i statlig regi vid universitet och högskolor. Den 
tillämpade forskningen, som bygger vidare på grundforskningen och som 
kan leda fram till att resultaten omsätts i en uppfinning, sker framför allt i 
kommersiella företag. Det är dock inte ovanligt att företag och universitet 
samarbetar. Patentsystemet spelar en viktig roll när det gäller att stimulera 

                                                 
32 Brändén, Genteknik, kloning och stamceller, s.115. 
33 Källa 54:Livets urcell, s. 48 ff. 
34 A.a. s. 35 ff. 
35 EGE Opinion No 15, s. 100. 
36 Källa 54:Livets urcell, s. 54 ff. 
37 http://stemcells.nih.gov/info/basics/basics6.asp. Se även SMER, Yttrande on embryonal 
stamcellsforskning, 2002-01-17, s. 3 f. 
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forskningsarbetet. Patent bidrar till möjligheten att kunna kommersialisera 
en uppfinning och ger incitament till att utveckla nya produkter. 38

 

2.2.2 Genterapi 
Genterapi innebär att man för in nya gener i en cell för att bota eller 
förhindra genetiska sjukdomar.39 Nedan beskrivs några olika former av 
genterapi. 
 

2.2.2.1 Somatisk cellkärnöverföring 
Somatisk cellkärnöverföring, eller terapeutisk kloning, innebär att den 
genetiska uppsättningen i en cell byts ut. Terapeutisk kloning är dock en 
missvisande benämning då det inte i egentlig mening är fråga om att 
framställa en klon. Vid förfarandet används befruktade eller obefruktade ägg 
vars cellkärna tas bort. Den ”tomma” cellen injiceras sedan med cellkärnan 
från en kroppscell (somatisk cell). Används ett obefruktat ägg prepareras det 
att tro att det är befruktat, varvid celldelning uppstår. Då ägget bildat en 
blastocyt kan de embryonala stamcellerna isoleras och odlas vidare. De 
odlade stamcellerna är pluripotenta och kommer att ha samma genetiska 
arvsmassa som den individ vars cellkärna fördes in i ägget. Det är en klar 
fördel om förfarandet används som ett led i behandling av en sjuk patient då 
risken är mindre för avstötning.40

 
Somatisk cellkärnöverföring är problematiskt på så sätt att forskningen 
kräver tillgång till befruktade eller obefruktade ägg, vilket det i dag råder 
brist på. Ytterligare problem är att man framställer befruktade ägg och 
embryon enbart i forskningssyfte. Något förbud mot sådan framställning 
finns inte, men forskningen måste då godkännas enligt lagen (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor.41 Det diskuteras härvid om 
somatisk cellkärnöverföring är att likställa med ett befruktat ägg som kan 
utvecklas till en individ. Rent teoretiskt skulle ju blastocyten kunna föras in 
i en kvinnas livmoder. Sverige tydliggjorde vid FN:s generalförsamling 
våren 2005 att man anser att somatisk cellkärnöverföring har en stor 
betydelse för den medicinska forskningen och att man därför inte bör 
förbjuda den.42 Stamcellsforskning och somatisk cellkärnöverföring är 
underkastade samma begränsningar som gäller vid forskning på befruktade 
ägg (se kap 2.1.1).43

 
Det är troligt att somatisk cellkärnöverföring kommer att ha en betydande 
roll inom stamcellsforskningen med sikte på att ta fram välfungerande 
botemedel. I praktiken innebär det ju att man hjälper kroppen att bota sig 

                                                 
38 SOU 2008:20, s. 88 f. 
39 Brändén, Molekylär biologi, s. 201. 
40 SOU 2008:20, s. 306 f. 
41 Prop. 2003/04:148, s. 39. 
42 SOU 2008:20, s. 326 f. 
43 Prop. 2003/04:148, s. 1. 
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själv. Tillvägagångssättet är även fördelaktigt, eftersom de förändringar som 
görs i generna endast berör kroppscellerna, vilket betyder att förändringen 
inte kan gå i arv. En genetisk förändring kan gå i arv men då krävs att de 
genetiska förutsättningarna i könscellerna ändras. Det kallas zygotisk 
genterapi och skulle kunna användas för att förhindra att en avkomma får en 
sjukdom som föräldrarna bär anlag för. Zygotisk genterapi har dock aldrig 
använts på människor och är dessutom förbjuden i de flesta västländer.44 
Det är även förbjudet att patentera uppfinningar vars förfaringssätt ändrar 
den genetiska uppsättningen i mänskliga könsceller.45 Förutsättningen för 
att stamcellsforskningen skall kunna fortgå är att denna sker under etiskt 
acceptabla former.46

 

2.2.2.2 Reproduktiv kloning 
Reproduktiv kloning syftar till att skapa en levande exakt genetisk kopia av 
en individ. När det gäller människor är detta förbjudet i de flesta länder och 
regleras även i flera internationella regelverk47. Flera försök, både lyckade 
och misslyckade, har gjorts på djur. 
 
Det finns olika metoder att framställa kloner. Ett tillvägagångssätt innebär 
att man in vitro fertiliserar ett ägg som börjar dela på sig. När ägget består 
av fyra celler skiljer man cellerna åt och låter dem börja delas på nytt. 
Cellerna är kopior av varandra och samtliga har potential att utvecklas till en 
levande individ. När cellerna har nått embryostadiet planteras de in i fyra 
olika surrogatmammor. Detta tillvägagångssätt användes under 1980- och 
1990-talen i Frankrike för att få äggen från lämpliga avelskor att räcka 
längre.48

 
När man pratar om reproduktiv kloning menar man för det mesta kloning av 
en redan levande individ. Världens mest kända får, Dolly, skapades som en 
klon av ett redan levande får. De första stegen i detta tillvägagångssätt 
sammanfaller med hur somatisk cellkärnöverföring går till. Forskarna tog 
bort cellkärnan i ett obefruktat ägg och förde sedan samman ägget med en 
juvercell från en levande tacka. När ägget utvecklats till ett embryo fördes 
det in i en surrogatmamma där det utvecklades till ett lamm. När Dolly 
föddes kunde forskarna konstatera att hon verkligen var en genetisk kopia 
av fåret som donerat juvercellen. Trots att forskare vid några tillfällen har 
lyckats klona djur är tekniken fortfarande osäker. De flesta embryon dör 
under fosterstadiet, blir missbildade eller får andra allvarliga skador. 
Klonade möss tenderar dessutom att dö i förtid, men varför det sker är 
fortfarande ovisst.49

 

                                                 
44 Brändén, Molekylär biologi, s. 201 f. 
45 1c § tredje stycket andra punkten PL och art 6.2 b bioteknikdirektivet. 
46 Prop. 2003/04:148, s. 31. 
47 Kloning av människor förbjuds i art 6.2 a bioteknikdirektivet och i regel 23 (d) a EPCI. 
48 Brändén, Genteknik, kloning och stamceller, s. 104 f. 
49 A.a. s. 108 f. 
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Den vanligaste rädslan kring stamcellsforskning är att forskarna skall börja 
klona människor. Rent teoretiskt skulle det förmodligen gå, men med tanke 
på de faror som kloning innebär är det inte realistiskt att några försök skulle 
göras inom en snar framtid. Det är även viktigt att tydligt definiera vad som 
menas med kloning. I direktivet 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska 
uppfinningar art 6.2 (a)50 föreskrivs att förfarande för kloning av mänskliga 
varelser inte kan patenteras. Den något vaga formuleringen har gett upphov 
till diskussioner kring huruvida bestämmelsen även omfattar somatisk 
cellkärnöverföring. Inför implementeringen av direktivet tolkade den 
svenska regeringen begreppet kloning som reproduktiv kloning, dvs. en 
teknik som syftar till att skapa en mänsklig varelse.51

                                                 
50 Motsvaras av 1c § tredje stycket första punkten PL. 
51 SOU 2008:20, s. 326. 
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3 Patent 
Forskning och utveckling är både kostsamt och tidskrävande. Därför är 
möjligheten att kunna patentera uppfinningar en viktig förutsättning för att 
kunna föra utvecklingen framåt genom det ekonomiska incitament som 
patentskyddet ger under patenttiden. Ett grundläggande syfte med 
patentsystemet är just att stimulera och ge incitament till vidare utveckling. 
Patentsystemet ser även till att nya uppfinningar sprids och kan genom 
licensförfarande nyttjas av fler än bara uppfinnaren.52

 
I patentlagen (1967:837), PL, regleras vad för slags uppfinningar och under 
vilka förutsättningar de kan patenteras i Sverige. Sverige lyder även under 
flera internationella regelverk på patenträttens område, som t.ex. EPC. Den 
största andelen svenska patent är numer europapatent som beviljas av 
EPO.53 Skyddstiden för patent är maximalt 20 år54 och räknas från 
ansökningsdagen. Patent på läkemedel kan dock åtnjuta ett tilläggsskydd på 
fem år.55

 
Med anledning av att EU ansett det angeläget att i viss mån harmonisera 
reglerna angående patentering på bioteknikområdet är bestämmelserna i 
stort sett likalydande inom Sverige, EU och EPO. Jag har dock valt att kort 
behandla de regleringar,56 som är av betydelse för avgörandet av WARF-
ansökan, för att förtydliga vad som kan komma att gälla uppfinningar som 
involverar stamceller. 
 

3.1 Viktiga regelverk 

3.1.1 Europapatentverket och europeiska 
patentkonventionen 

EPO är en fristående patentorganisation. Förutom EU-medlemmarna är även 
Island, Liechtenstein, Monaco, Schweiz och Turkiet anslutna. Förfarandet 
hos EPO berör endast den formella patenträtten medan den materiella rätten 
är nationell. Den formella patenträtten berör själva patenteringen och 
avgränsar det skyddsbara området, medan den materiella rätten omfattar 
patentets rättsverkningar. För att få ett giltigt patent i Sverige kan ansökan 
göras antingen hos Patent- och registreringsverket (PRV) eller hos EPO. 
                                                 
52 A.a. s. 149. 
53 Bernitz m.fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, tionde upplagan, Stockholm 
2004, s. 123 f. 
54 40 § PL och art 63.1 EPC. 
55 105 § PL med hänvisning till rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om tilläggsskydd för 
läkemedel. 
56 EPC, direktiv 98/44/EG och TRIPs-avtalet. Jag har även valt att, i viss utsträckning, 
behandla patentlagen för att tydliggöra de ändringar som gjordes i och med 
implementeringen av direktiv 98/44/EG. 
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Oberoende av om det är PRV eller EPO som meddelar patentet, är det alltid 
underkastat svensk rätt.57 Sedan Sverige tillträdde EPC gäller att EPO:s 
praxis även påverkar nationell praxis kring meddelande av patent.58

 
Utgångspunkten inom EPO är enligt art 52(1) EPC att alla typer av 
uppfinningar kan beviljas patent så till vida de uppfyller kraven på 
industriell tillämpbarhet (industrial application), nyhet (new) och 
uppfinningshöjd (inventive step). 
 

3.1.2 Bioteknikdirektivet 98/44/EG 
Direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar är av 
central betydelse för patenträtten inom EU och övriga Europa. Direktivet är 
ett svar på den omfattande utvecklingen på bioteknikens område.59 Trots att 
patenträtten inte genomgått någon större harmonisering inom EU har man 
ansett det nödvändigt att i viss mån försöka harmonisera bioteknikområdet. 
Syftet bakom direktivet var att försöka undanröja de hinder (skillnader i 
nationell lagstiftning) som fanns för att främja den inre marknadens 
funktion. De nationella reglerna skall dock förbli den huvudsakliga 
rättskällan.60 Några av de viktigaste bestämmelserna i direktivet har även 
motsvarigheter i EPC och EPCI (tillämpningsförordningen för EPC). Detta 
är av stor betydelse med hänsyn till att det inte finns någon gemensam EU-
patenträtt. 
 
Patentlagen ändrades 1 maj 2004 för att tillgodose bestämmelserna i direktiv 
98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. 
Implementeringen av direktivet innebar inte någon utvidgning av 
möjligheten till patent på biotekniska uppfinningar, men gjorde gränserna i 
lagstiftningen tydligare.61 I propositionen framhålls att det finns ett behov 
av ett tydligt patenträttsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Huvudsyftet 
med de förtydliganden som gjordes var att människovärdet skulle värnas, 
varför det ansågs motiverat att införa etiska gränser för när patent kan 
beviljas.62 Inför implementeringen diskuterades om det inte var mer 
ändamålsenligt med en separat lag för biotekniska uppfinningar. I 
propositionen framhålls dock att biotekniska uppfinningar redan sedan 
tidigare omfattas av patentlagen och att det finns ett väsentligt värde i att 
hålla samman den patenträttsliga lagstiftningen.63

 

                                                 
57 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 221. 
58 A.a. s. 225. 
59 Prop. 2003/04:55, s. 41. 
60 Ds 2001:49, s. 43. 
61 Prop. 2003/04:55, s. 1. 
62 A. prop. s. 59. 
63 A. prop. s. 49. 
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3.1.3 TRIPs-avtalet 
TRIPs-avtalet (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights) omfattar i princip alla former av immateriella rättigheter och binder 
alla medlemmar i Världshandelsorganisationen.64  De patenträttsliga 
bestämmelserna återfinns i art 27-34. I art 27.1 stadgas de grundläggande 
patenterbarhetskriterierna, att en uppfinning skall vara ny, ha 
uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt. Dessa kriterier gäller 
samtliga teknikområden. Undantag från huvudregeln tillåts i nationell 
lagstiftning om en uppfinning skulle strida mot allmän ordning eller goda 
seder, enligt art 27.2. Genom bioteknikdirektivet har undantagen, som är 
möjliga enligt art 27.2 TRIPs, harmoniserats inom EU.65

 

3.2 De grundläggande 
patenterbarhetsvillkoren 

För att en uppfinning skall kunna patenteras krävs att tre grundkrav är 
uppfyllda. Dessa krav, patenterbarhetsvillkor, framgår av PL och innefattar 
att uppfinningen är ny (2 § PL), har uppfinningshöjd (2 § PL) och kan 
tillgodogöras industriellt (1 § första stycket PL). Kraven är i stort sett 
likalydande i PL, EPC66 och bioteknikdirektivet67. Även det som är 
undantaget patentering bidrar i viss mån till att definiera 
uppfinningsbegreppet. Till undantagen hör upptäckter, vetenskapliga teorier 
och matematiska metoder, 1 § andra stycket PL. Patenterbarhetskriterierna 
är tillämpliga även då det är fråga om patent på bioteknik, med vissa 
reglerade undantag. När det gäller biotekniska uppfinningar kan det dock 
vara mer komplicerat att klargöra om grundkraven för patentering uppfylls. 
 

3.2.1 Nyhet 
Patent kan endast meddelas på en uppfinning som är ny i förhållande till vad 
som är känt dagen före patentansökan. Nyhetskravet är objektivt och 
absolut, vilket innebär att uppfinningen måste vara ny för alla i hela 
världen.68 Vad som anses vara känt framgår av 2 § andra stycket PL där det 
står ”Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett 
genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt”.69 Motsvarande 
bestämmelse finns i art 54 EPC. Det räcker med att en enda utomstående 
person fått vetskap om uppfinningen och fritt kan förfoga över denna 
information för att nyhetskravet skall anses ha gått förlorat. Genom avtal om 
tystnadsplikt kan dock uppfinnaren berätta om sin uppfinning för en 
                                                 
64 A. prop. s. 32. 
65 A. prop. s. 50. 
66 Art 52(1) EPC. 
67 Art 3.1 bioteknikdirektivet. 
68 Levin, Lärobok i immaterialrätt, nionde upplagan, Norstedts Juridik 2007, s. 279 f. 
69 2 § PL. 
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bestämd grupp utan att nyhetsvärdet påverkas.70 Utan en sådan möjlighet 
skulle arbetet med uppfinningar bli stelt och mycket komplicerat.  
 
I praktiken avgörs en uppfinnings nyhetsvärde genom en jämförelse med 
redan utfärdade patent, ingivna patentansökningar och facklitteratur på 
området. EPO:s praxis visar att nyhetsbedömningen är formalistisk och 
snäv. En uppfinning anses sakna nyhet om en fackman anser att den 
väsentligen är identisk med en redan sökt eller patenterad uppfinning, eller 
om den i sin helhet motsvarar vad som finns i litteratur eller på 
marknaden.71

 

3.2.1.1 Tillämpningen på biotekniska uppfinningar 
Gällande nyhetskravet skiljer sig biotekniska uppfinningar inte nämnvärt 
från andra uppfinningar. Kravet på nyhet påverkas heller inte av 
bioteknikdirektivet. För att uppfinningen skall anses ny får den inte ha gjorts 
allmänt tillgänglig före prioritetsdagen. Mycket inom biotekniken 
förekommer naturligt runt omkring oss och det hävdas ibland att det torde 
vara ett nyhetshinder. Det anses vara felaktigt. Det finns ingenting som 
hindrar att en uppfinning utnyttjar redan kända företeelser så länge 
uppfinningen i sig är ny.72

 

3.2.2 Uppfinningshöjd 
Det räcker inte att en uppfinning enbart är ny för att kunna patenteras, den 
måste även skilja sig väsentligen från vad som tidigare är känt.73 Kravet på 
sådan särskiljning kallas inom patenträtten för uppfinningshöjd. 
Uppfinningshöjden kompletterar kravet på nyhet och fyller nyheten med ett 
reellt innehåll. Det är således inte tillräckligt att uppfinningen beskrivs på ett 
sådant sätt att den kan uppfattas som ny, den måste även reellt skilja sig från 
andra allmänt tillgängliga uppfinningar. Att en uppfinning måste skilja sig 
väsentligen från vad som tidigare är känt hindrar även att patent beviljas på 
alla små förbättringar som görs, vilket annars skulle kunna hindra utövandet 
av den allmänna fackkunskapen.74

 
Det problematiska med uppfinningshöjd är hur kravet skall definieras och 
användas i praktiken. Kravet brukar uttryckas att en ny uppfinning, för en 
fackman, inte får vara näraliggande.75 Det framgår uttryckligen av lydelsen i 
art 56 EPC:  
 

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having 
regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. 

                                                 
70 SOU 2008:20, s. 150. 
71 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 280 f. 
72 SOU 2008:20, s. 156 f. 
73 2 § PL. 
74 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 285 f. 
75 SOU 2008:20, 152. 
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Fackmannen är en fiktiv person och anses inte vara en uppfinnare eller 
besitta kreativitet, men en person som har total kunskap om allt som var 
känt vid ansökans inlämnande.76 Kravet på uppfinningshöjd kan utan tvekan 
ge upphov till en subjektiv bedömning, något man i doktrinen försöker 
motverka genom objektiva bedömningskriterier. Någon större enighet har 
inte nåtts.77 Viss vägledning kan dock hittas i EPO Guidelines C IV 9.4: 
 

Thus the question to consider, in relation to any claim defining the invention, 
is whether at the priority date of that claim, having regard to the art known at 
the time, it would have been obvious to the person skilled in the art to arrive 
at something falling within the terms of the claim. If so, the claim is bad for 
lack of inventive step. The term ’obvious’ means that which does not go 
beyond the normal progress of technology but merely follows plainly or 
logically from the prior art i.e. something which does not involve the 
exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person 
skilled in the art. 

 

3.2.2.1 Tillämpningen på biotekniska uppfinningar 
För att en uppfinning skall anses ha uppfinningshöjd krävs att den skiljer sig 
väsentligen från vad som tidigare är känt. Prövningen görs, som nämnts 
ovan, genom en hypotetisk bedömning utifrån vad en fiktiv fackman skulle 
kunna utveckla.78 Denna bedömning kan ibland vara mer komplicerad inom 
biotekniken i och med att det i många fall kan handla om områden som 
aldrig förr har undersökts. På 1980-talet utvecklades DNA-tekniken och de 
forskarna övervann hinder som en normal fackman kanske inte hade tagit 
sig an.79

 
Det är även möjligt att allt fler biotekniska metoder blir rutin och förlorar i 
uppfinningshöjd i takt med den tekniska utvecklingen. Med anledning härav 
kan det bli allt svårare att patentera substanser isolerade från naturen. Inom 
EPO är det redan i dag svårt att patentera gener, eftersom identifiering och 
sekvensbestämning anses vara standardprocedurer. Målet torde vara att 
balansen mellan ensamrätt, fri användning och fortsatt utveckling skall 
vidmakthållas.80

 

3.2.3 Industriell tillämpbarhet 
Enligt 1 § PL måste en uppfinning kunna tillgodogöras industriellt. Ett 
sådant krav framgår även av art 57 EPC. Då det inte är helt uppenbart vad 
begreppet innefattar har det preciserats i praxis och doktrin. Där framhålls 
krav på teknisk karaktär, teknisk effekt och reproducerbarhet. Teknisk 
karaktär knyter an till lagtextens formulering. I första hand kan konstateras 
                                                 
76 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 286 och Bernitz m.fl., s. 149. 
77 Bernitz m.fl., s. 149. 
78 A.a. s. 161 f. 
79 A.a. s. 163. 
80 A.a. s. 157. 
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att punkterna i 1 § andra stycket PL inte har teknisk karaktär. En upptäckt 
kan således inte patenteras, men en uppfinning som bygger på en upptäckt 
och omsätter den i praktisk teknik kan beviljas patent.81 I de flesta fall är det 
inte särskilt svårt att avgöra vad som är en upptäckt och vad som är en 
uppfinning. En mer komplicerad gränsdragning uppstår dock när patent söks 
på kemiska föreningar eller biotekniska företeelser.82 Inom praxis har det 
ansetts att det som inte faller under undantagen i 1-1 d §§ PL har teknisk 
karaktär.83

 
Teknisk effekt innebär att en uppfinning skall lösa det tekniska problem som 
den avser och vara sannolikt för en fackman att så är fallet.84 För att kunna 
tillgodogöras industriellt måste uppfinningen föreligga som en praktisk 
realitet, dvs. det måste finnas minst ett praktiskt användningsområde för 
uppfinningen. Det krävs inte att användningen förekommer vid 
ansökningstillfället men ett möjligt yrkesmässigt nyttjande av uppfinningen 
skall tydligt framgå av patentansökan. Tack vare kravet på industriell 
tillämpbarhet kan patentansökningar på helt orimliga uppfinningar, såsom 
tidsmaskiner, avslås.85 Att en uppfinning skall vara reproducerbar innebär 
att dess effekt skall kunna erhållas vid upprepat korrekt användande. Detta 
krav har störst betydelse vad gäller patent på levande organismer.86  
 
Förhållandet mellan industriell tillämpbarhet och uppfinningshöjd är extra 
viktigt för att bibehålla balansen mellan den enskilda uppfinnarens och det 
allmännas intressen. Om kraven för patentering ställs för lågt finns risk att 
teknikens användning begränsas. Är kraven för höga kan det minska 
incitamenten för att utveckla ny teknik.87

 

3.2.3.1 Tillämpningen på biotekniska uppfinningar 
Enligt art 5.1 bioteknikdirektivet kan upptäckten av beståndsdelar av 
människokroppen inte patenteras. Isoleras en sådan beståndsdel, även en 
gen eller gensekvens, kan den dock patenteras, art 5.2. För att patentering 
skall vara möjlig måste den industriella tillämpbarheten hos sådana 
gentekniska uppfinningar, enligt art 5.3 bioteknikdirektivet och 8 § andra 
stycket PL, tydligt framgå av patentansökan. Söker man patent på en 
gensekvens måste således en funktion för sekvensen uppges och hur man 
praktiskt kan dra nytta av sagda funktion.88 På så sätt kan rena upptäckter 
(art 5.1) på ett tydligare sätt skiljas från faktiska uppfinningar (art 5.2).89

 
För att en uppfinning skall anses industriellt tillämpbar måste det finnas ett 
möjligt yrkesmässigt nyttjande angivet. Syftet med de flesta patenterade 
                                                 
81 A.a. s. 140 f. 
82 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 254 f. 
83 Domeij, Patenträtt, s. 48. 
84 Bernitz m.fl., s. 140. 
85 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 257 f. 
86 Bernitz m.fl., s. 140. 
87 SOU 2008:20, s. 149. 
88 Se direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar, skäl 23. 
89 Prop. 2003/04:55, s. 2. 
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uppfinningar torde även vara att de skall brukas yrkesmässigt eller 
kommersiellt. Detta vållar enligt min mening vissa problem vad gäller 
undantaget att mänskliga embryon inte får användas i industriellt eller 
kommersiellt bruk. En bokstavstolkning skulle då kunna leda till att 
embryon aldrig får förekomma i en uppfinning som någon önskar patentera. 
 

3.3 Undantag från pantenterbarhet 
Direktiv 98/44/EG om skydd för biotekniska uppfinningar och dess praxis 
visar på en viss oklarhet om var gränserna för patenterbarhet går.90 Då det 
gäller stamceller är art 5 och 6 i bioteknikdirektivet de bestämmelser som 
vållat mest diskussion. 
 

3.3.1 Människokroppens olika bildnings- och 
utvecklingsfaser 

Art 5.1 (regel 23 e (1) EPCI) stadgar att människokroppen i sina olika 
bildnings- och utvecklingsstadier inte kan utgöra en patenterbar uppfinning. 
I art 5.2 (regel 23 e (2) EPCI) framgår dock att en isolerad beståndsdel av 
människokroppen kan patenteras även om beståndsdelen är identisk med en 
naturlig beståndsdel. Första punkten syftar till att skilja uppfinningar från 
upptäckter, eftersom det senare inte går att patentera. Den andra punkten tar 
sikte på att vissa metoder och förfaringssätt varigenom en mänsklig 
beståndsdel isoleras eller på annat sätt framställs skiljer sig så pass mycket 
från sitt ”ursprung” att de därav är patenterbara. Intentionen har varit att 
hindra patentering av mänskliga embryon genom lydelsen i art 5.1. Det är 
emellertid inte helt klart huruvida embryon som har odlats in vitro också 
skall omfattas av bestämmelsen. Den ursprungliga ordalydelsen stadgade ett 
skydd för den mänskliga kroppen ”in its natural state”, men ströks innan 
direktivet antogs. Syftet med bestämmelsen torde däremot inte ha ändrats 
och med anledning därav torde även embryon som odlats in vitro omfattas 
av art 5.1.91

 
Frågan är om embryonala stamceller faller under art 5.1 eller art 5.2. I det 
fall ett embryo omfattas av art 5.1 skulle det kunna argumenteras för att 
även beståndsdelar som härrör från embryot åtnjuter samma skydd. I sådant 
fall skulle det inte vara möjligt att patentera embryonala stamceller. Den 
gängse åsikten torde dock vara att en stamcell, även en embryonal, är att 
betrakta som en isolerad beståndsdel av människokroppen och att 
patentering är möjlig i enlighet med art 5.2. Den åsikten delas av 
Kommissionens grupp för etik inom vetenskap och ny teknik (The 
Commission’s European Group on Ethics in Science, EGE) som menar att 
uppfinningar som involverar modifierade stamceller torde kunna patenteras 
om patenterbarhetskriterierna är uppfyllda. Omodifierade stamceller anses 
                                                 
90 Levin, NIR 2006, s. 405. 
91 Plomer, Stem Cell Patents – European Patent Law and Ethics Report, s 128. 
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emellertid vara så nära kopplade med människokroppen och embryot att de 
inte kan anses vara patenterbara.92 EGE:s rapport har dock blivit ifrågasatt, 
bland annat av Aurora Plomer i rapporten Stem Cell Patents – European 
Patent Law and Ethics Report. Kritiken omfattar bland annat EGE:s 
användning av begreppen modifierade och omodifierade, eftersom de inte 
har någon motsvarighet inom patenträtten. Det går således inte att neka 
patent med hänvisning till att stamcellerna är omodifierade. Vidare menar 
man i rapporten att EGE misslyckas med att klargöra distinktionerna mellan 
de olika slags stamceller som finns och för de speciella restriktioner som 
gäller för embryonala stamceller.93

 

3.3.2 Allmän ordning och goda seder 
Art 6.1 bioteknikdirektivet (art 53 a EPC) stadgar att uppfinningar inte får 
patenteras om deras kommersiella utnyttjande skulle stå i strid med allmän 
ordning eller goda seder. Vad som omfattas av allmän ordning och goda 
seder i enlighet med bioteknikdirektivet är upp till varje medlemsland att 
avgöra. Undantaget är så pass öppet formulerat på grund av de många olika 
moraluppfattningarna som finns i medlemsländerna. Hur undantaget i EPC 
skall tolkas är mer komplicerat, eftersom tillämpningen av bestämmelsen 
måste vara accepterad i alla länder inom EPO. Levin anser att ett avslag på 
ett europapatent i enlighet med art 53 a EPC därför rimligen inte kan ske 
utan att det finns en tydlig gemensam etisk norm som kan anses överträdd.94 
Exempel på sådana gemensamma etiska normer återfinns i art 6.2  
bioteknikdirektivet och likalydande regel 23 d EPCI. I bestämmelsen listas 
fyra exempel på vad som inte går att patentera med hänsyn till allmän 
ordning och goda seder. Dessa undantag är absoluta, men listan är inte 
uttömmande. I punkten c anges att det är förbjudet att patentera användandet 
av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål. 
Bestämmelsen är svårtolkad då det inte finns någon tydlig definition av 
begreppen embryo och industriella och kommersiella ändamål. 
 

3.4 Patent i olika former 
Det finns vissa områden inom patenträtten som ofta ger upphov till problem. 
Till dessa särområden hör bioteknik, kemiska föreningar och andra 
medicinska uppfinningar. Det kan bland annat vara problematiskt med vissa 
gränsdragningar och att påvisa att industriell tillämpbarhet föreligger. Nedan 
redogörs för de olika former av patent som kan tillämpas vid patentering av 
kemiska föreningar (även läkemedel), nämligen produktpatent, metodpatent 
och användningspatent.95

 

                                                 
92 EGE Opinion No 16, s. 16. 
93 Plomer, Stem Cell Patents – European Patent Law and Ethics Report, s 119. 
94 Levin, NIR 2006, s. 414. 
95 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 260. 
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3.4.1 Produktpatent 
Genom ett produktpatent patenteras den kemiska föreningen som sådan, 
uttryckt i en kemisk formel. Föreningen måste vara ny och dess egenskaper 
måste beskrivas i patentansökan. Vad som anses vara en nyhet kan dock 
variera från land till land och kan därför ge upphov till problem. I Sverige 
var det fram till 1967 förbjudet med produktpatent på kemiska föreningar, 
eftersom det ansågs falla under upptäcktsundantaget.96

 
I och med lagändringen 1978 infördes ett oinskränkt produktskydd för 
patent på kemiska föreningar. Bestämmelsen framgår av 8 § andra stycket 
PL97 och innebär att en bestämd användning av den kemiska föreningen inte 
måste anges i patentkravet. Det innebär att ett beviljat patent på en kemisk 
förening där någon särskild användning inte angivits, omfattar alla 
användningar av föreningen.98 Det krävs alltså inte att användningen anges i 
patentkraven så till vida att det framgår i beskrivningen. Det oinskränkta 
produktskyddet hindrar dock inte att den som påträffar en ny användning av 
en patenterad kemisk förening kan beviljas patent på den nya 
användningen.99 Ett produktpatent utgör således ett starkt skydd, vilket är 
viktigt i konkurrenshänseende, och kan i förlängningen även ge upphov till 
nya patent.100 Produktpatentet kvarstår naturligtvis trots att någon annan 
beviljats patent på en ny användning. Innehavaren av användningspatentet 
står då i ett beroendeförhållande till innehavaren av produktpatentet. 
Innehavaren av användningspatentet kan ju inte nyttja sin uppfinning utan 
tillåtelse från innehavaren av produktpatentet.101 På läkemedelsområdet är 
det relativt vanligt med sådana beroendepatent, då man tar fram nya 
användningsområden för redan kända substanser. Det brukar kallas att 
patent beviljas på den första eller andra medicinska indikationen.102

 

3.4.2 Metodpatent 
Förfarandet att tillverka kemiska föreningar kan patenteras genom ett s.k. 
metodpatent. Den kemiska föreningen som framställs måste inte vara ny, 
men det måste däremot framställningsförfarandet vara. Metodpatent anses 
viktigt med anledning av möjligheten att en kemisk förening kan framställas 
på flera olika sätt. Tidigare var det endast metodpatent som tilläts på 
kemiska föreningar och dessa var dessutom förbundna med ett 
användningskrav.103

 

                                                 
96 A.a. s. 260 f. 
97 [Omständigheten] ”att uppfinningen avser kemisk förening medför inte att bestämd 
användning måste anges i patentkravet”. 
98 Bernitz m.fl., s. 144. 
99 Domeij, Patenträtt, s. 51 f. 
100 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 260 f. 
101 A.a. s. 263. 
102 Se kap 5 i Domeij, Läkemedelspatent, s. 313 ff. 
103 Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 260 f. 
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3.4.3 Användningspatent 
En ny användning av en kemisk förening kan patenteras i form av ett 
användningspatent. Det krävs att sättet man använder föreningen på är nytt, 
medan föreningen i sig redan kan vara känd.104 Som nämnts ovan är det 
möjligt att få patent på en ny användning av en redan patenterad kemisk 
förening. Ett exempel på det är den kemiska föreningen disulfiram som, 
sedan 1920, kan användas som accelerator vid vulkaniseringsprocesser. 
1943 fann man att föreningen även var effektiv mot skabb och ett par år 
senare upptäcktes att den gav obehagliga effekter tillsammans med alkohol. 
Sedan många år tillbaka används disulfiram som ett steg i behandlingen mot 
alkoholmissbruk, då mer känd under namnet antabus.105

                                                 
104 A.a. s. 260 f. 
105 Exemplet är hämtat från Levin, s. 261. 

 28



4 Etiska överväganden 

4.1 Vad är ett embryo? 
En stor del av problematiken kring patentering av mänskliga embryonala 
stamceller kretsar kring definitionen av ett embryo, eller kanske snarare 
avsaknaden av en definition i rättslig mening.106 Den medicinska 
definitionen av ett embryo är ett befruktat ägg som har växt sig fast i 
slemhinnan i livmodern. Detta sker mellan dag 8 och 12 efter befruktningen. 
En sådan definition synes dock vara alltför snäv i jämförelse med 
lagstiftningen i många europeiska länder där ett embryo ofta likställs med 
ett befruktat ägg. I svensk lagstiftning används begreppet ”befruktat ägg” 
istället för embryo (med undantag för patentlagen). Användningen av 
begreppet embryo i patentlagen är en direkt följd av implementeringen av 
bioteknikdirektivet som har utarbetats och förhandlats på ett europeiskt 
plan. Förmodligen sammanfaller betydelsen av embryo i detta sammanhang 
snarare med ett befruktat ägg än med den medicinska definitionen. Den 
medicinska definitionen är dessutom problematisk i förhållande till 
embryonala stamceller, eftersom stamcellerna utvinns ur en blastocyt som 
enligt definitionen således inte är ett embryo.107

 
Av 1c § patentlagen och art 6.2 bioteknikdirektivet framgår att patent inte 
får meddelas på förfaranden för kloning av mänskliga varelser eller på 
teknik som innebär att mänskliga embryon används för industriella eller 
kommersiella ändamål. En isolerad beståndsdel kan dock enligt art 5.2 
bioteknikdirektivet patenteras. I enlighet med art 5.2 torde således 
stamceller vara patenterbara.108  
 
EGE menar att det inte finns några etiska hinder att patentera uppfinningar 
som involverar modifierade embryonala stamceller. Stamcellerna måste 
således ha differentierats till celler med specifika uppgifter för att kunna 
patenteras. Icke modifierade stamceller skall dock inte kunna patenteras, 
eftersom de har ett för brett användningsområde vilket skulle kunna leda till 
ett alltför omfattande skydd. EGE menar att det heller inte är troligt att 
omodifierade stamceller skulle nå upp till kravet på industriell 
tillämpbarhet.109 Kommissionen lyfter i sin rapport, KOM(2005) 312 
slutlig, fram att frågan om patent på embryonala stamceller är nära 
förbunden med definitionen av ett embryo och vilken forskning som är 
tillåten på området. Kommissionen anser dock att det är för tidigt att 
harmonisera området ytterligare genom att fastslå en definition med hänsyn 
till de tydliga skillnader i inställning som finns i medlemsstaterna.110

                                                 
106 Laurie, Patenting Stem Cells of Human Origin, European Intellectual Property Review 
2004:2, s. 61 f. 
107 SOU 2008:20, s. 320 f. 
108 KOM(2002) 545 slutlig, s. 26. 
109 EGE Opinion No 16, s. 16. 
110 KOM(2005) 312 slutlig, s. 5 f. 
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4.1.1 Livets uppkomst 
Förbudet att kommersialisera stamcellsuppfinningar grundar sig i värnandet 
om människovärdet och för att hindra att människokroppen 
kommersialiseras. Docent Bengt Domeij anser att det är självklart att 
individens kontroll över den egna fysiska kroppen är en grundläggande 
rättighet. Den rättigheten bör dock inte att sammanblandas med möjligheten 
att patentera kunskap om kroppens beståndsdelar. Ett patent ger enbart rätt 
att under en viss tid kontrollera det kommersiella nyttjandet av den 
kunskapen. Domeij menar att den ensamrätt som följer av patentet inte 
innebär ett kränkande av någons kroppsliga integritet.111  
 
Debatten om människovärde har ytterst sin utgångspunkt i när ett 
människoliv skall anses uppkomma. Vissa menar att livet uppkommer i och 
med befruktningen, eftersom en mänsklig individ då har skapats. Andra 
menar att befruktningen bara är ett steg på väg till en levande människa och 
att människovärdet uppstår successivt.112 Lagstiftaren följer den senare 
linjen, om att människovärdet uppkommer successivt, vilket framgår av 
departementschefens uttalande i prop. 1990/91:52.113

 

4.1.2 Snäv tolkning 
En snäv patenträttslig tolkning skulle kunna vara att ett embryo definieras i 
enlighet med den medicinska definitionen. Ett embryo skulle då beskrivas 
som ett befruktat ägg som är 8-12 dagar gammalt och som under naturliga 
förutsättningar skulle fästa i livmodern. Med en sådan definition skulle 
åtgärder på en blastocyt inte omfattas av undantaget i art 6.2 c i 
bioteknikdirektivet. Frågan är om en sådan definition är ändamålsenlig. Har 
ett befruktat ägg ett högre skyddsvärde när det gäller teknik som eventuellt 
kan patenteras än när det gäller forskning där åtgärder på befruktade ägg 
anses etiskt försvarbara? En sammanvägning av de nationella 
lagstiftningarna, bioteknikdirektivet och EPC leder till slutsatsen att de olika 
stadierna av ett befruktat ägg sannolikt har ett högre skyddsvärde i 
patenträttsliga sammanhang, vilket medför att en snäv tolkning inte är 
ändamålsenlig. Det är dock upp till den nationella rätten att avgöra det 
faktiska skyddsvärdet, då det inte finns någon gemensam europeisk syn på 
vad som skall omfattas av skyddet.114

 

                                                 
111 Domeij, Patenträtt, s. 57. 
112 Prop. 2003/04:148, s. 28 och SOU 2002:119, s. 66. 
113 Prop. 1990/91:52, s. 33. 
114 SOU 2008:20, s. 323 f. 

 30



4.1.3 Vid tolkning 
En vid patenträttslig tolkning av ett embryo skulle vara att definitionen 
omfattar alla stadier från det befruktade ägget till början av fosterstadiet. 
Denna definition torde vara den som tillämpas av EPO och flera andra 
patentmyndigheter. EPO menar att en sådan tolkning även innefattar skydd 
för stamceller som kan utvinnas ur ett embryo. Kritiker anser dock att det 
kan leda till att den tillämpade stamcellsforskningen begränsas genom att 
det inte kommer att satsas på uppfinningar som är samhällsnyttiga.115

 

4.1.4 Edinburgh och Caltech 
1999 beviljades the University of Edinburgh patent på en uppfinning som 
avsåg metoder att isolera, berika och selektivt föröka animala stamceller.116 
Anledning till att detta patent har blivit så uppmärksammat är att mänskliga 
stamceller faller in under begreppet animala och embryonala stamceller 
under begreppet stamceller. 117 Ett flertal invändningar gjordes mot patentet 
bland annat med hänvisning till att uppfinningar som använder embryon för 
industriellt eller kommersiellt bruk inte får patenteras (regel 23 (d) c EPCI). 
EPO:s Opposition Division (OD) hade därefter att ta ställning till om regel 
23 (d) c EPCI skulle tolkas vitt eller snävt. OD ansåg att lagstiftarens 
mening endast kunde innebära en vid tolkning av bestämmelsen, så att även 
stamceller eller andra beståndsdelar som har utvunnits ur ett embryo 
omfattas.118 OD beslutade därefter att patentet skulle begränsas till att inte 
innefatta mänskliga embryonala stamceller119. 
 
California Institute of Technology, Caltech, fick 2003 avslag på en 
patentansökan120 avseende en metod att föröka ett bestånd av klonade 
neurala stamceller in vitro. De neurala stamcellerna kan utvinnas både från 
embryonala stamceller och från adulta stamceller, vilket även framgick i 
ansökan. Ansökan avslogs med hänvisning till den vida tolkning som 
använts i Edinburgh-avgörandet. Det synes således att det är tillräckligt att 
en uppfinning kan användas på ett sådant sätt som inte är tillåtet enligt regel 
23 (d) c EPCI för att patent inte skall beviljas.121 Caltech har överklagat 
beslutet till TBA, men det har ännu inte avgjorts.122

 
Ovanstående avgöranden har resulterat i en ny, bredare tolkning av det etiskt 
motiverade undantaget. Utvecklingen är till viss del problematisk, då 

                                                 
115 A.a. s. 325. 
116 EP 0695351 Isolation, selection and propagation of animal transgenic stem cells. 
117 SOU 2008:20, s. 340. 
118 OD:s beslut av den 21 juli 2003 (EP 0695351), s. 21 f. 
119 EP 0695351 Isolation, selection and propagation of animal transgenic stem cells other 
than embryonic stem cells. 
120 EP-A-0658194. 
121 SOU 2008:20, s. 341. 
122 T 522/04. 
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gränserna för undantaget blir svårtolkade och risken för att undantaget ges 
för stor betydelse ökar. 
 

4.2 Kommentar 
Bioteknikens enorma potential kan både skrämma och fascinera. Det finns 
många som känner en spontan motvilja mot genteknik och forskning kring 
stamceller. Andra menar att det är ett viktigt område, men anser att privata 
ensamrätter inte borde tillåtas. Dessa etiska ställningstaganden grundar sig 
oftast i en rädsla att människovärdet och den personliga integriteten kommer 
att förminskas om man tillåter forskning på gener, befruktade ägg, 
stamceller och embryon. Människovärdet kan beskrivas som varje enskild 
människas värde som tänkande och kännande varelse. Enligt den 
humanistiska människosynen är människovärdet knutet till människans 
existens, inte till det hon gör eller äger.123

 
Statens medicin-etiska råd (SMER) anser att det är att föredra att forskning i 
första hand sker på stamceller som kan erhållas utan risk för mänskligt 
lidande eller förstörande av ett potentiellt liv, om man genom sådana 
metoder kan uppnå samma kunskapsmål. Forskningen på adulta stamceller 
visar dock på klara begräsningar i utvecklingspotential. Forskning på 
embryonala stamceller och dess differentieringsförmåga är därför fortsatt 
det viktigaste området inom stamcellsforskningen, trots etiska 
svårigheter.124 De etiska övervägandena är naturligtvis av stor betydelse och 
har också lett till höga krav på kontroll av gentekniken. Att neka patent med 
stöd av etik kan dock ge upphov till problem, vilket också framhålls i 
bioteknikkommitténs slutbetänkande: 
 

Att ingen får ensamrätt till att tillverka till exempel en miljöfarlig produkt 
betyder bara att vem som helst kan tillverka den, om tillverkningen i sig är 
tillåten. Att uppfinningar skulle anses så stötande att de inte får patenteras, 
men samtidigt vara tillåtna att använda är inte logiskt. Ett effektivare sätt att 
hindra oönskad verksamhet är att reglera användningen i lag.125

  
Professor Marianne Levin håller med och ställer sig frågande till vilken 
relevans etiken har för den patenträttsliga behandlingen. Levin menar att det 
finns många andra områden inom patenträtten där etik likväl skulle kunna 
vägas in, till exempel gällande krigsmaterial och läkemedel. De etiska 
inslagen riskerar att framkalla en snedvridning av patenträtten och utöka 
området till något som det inte är. Patenträtten ger endast uppfinnaren en 
negativ rätt att förbjuda någon annan att utnyttja uppfinningen. Att en 
uppfinning är patenterbar innebär inte att den per automatik får utövas. 
Andra dimensioner av en uppfinnings nyttjande regleras således bäst i annan 
lagstiftning.126 De etiska bestämmelserna medför även problem vid 
                                                 
123 SOU 2004:20, s. 106. 
124 SMER, Yttrande om embryonal stamcellsforskning, 2002-01-17, s. 4 f. 
125 SOU 2000:103, s. 210. 
126 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 270 f. Se även Laurie, s. 65 f. 
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handläggningen av en patentansökan, då personalen på PRV eller EPO 
tvingas att avgöra vad som är etiskt eller inte.127 Det stora utrymmet för 
tolkning av vad som är allmän ordning och goda seder bidrar till den 
problembilden. Levin menar att biotekniska uppfinningar borde vara 
patenterbara på samma sätt som andra uppfinningar med krav på nyhet, 
uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet utan att etik eller moral vägs 
in.128

                                                 
127 Lundbäck, Patent på liv, Juristförlaget 1991, s. 80. 
128 Levin, s. Lärobok i immaterialrätt, 271. 
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5 WARF 

5.1 Bakgrund 
Oklarheten kring hur undantagen i art 6 bioteknikdirektivet, regel 23 d EPCI 
och 1c § patentlagen skall tolkas har lett till att efterfrågan på tillämplig 
praxis har varit stor. Ett av de mest uppmärksammade fallen inom EPO är 
den nyligen avgjorda patentansökan från Wisconsin Alumni Research 
Foundation, (WARF) angående patentering av mänskliga embryonala 
stamceller. 
 
Bakgrunden till WARF:s ansökan om europapatent är dr James Thomsons 
arbete och forskning vid University of Wisconsin. Thomson var den förste 
att beskriva hur mänskliga embryonala stamceller kan isoleras och odlas in 
vitro samtidigt som cellerna behöll sin förmåga att differentieras. Den 
framtagna metoden för isolering samt de fem framtagna stamcellslinjerna är 
patenträttsligt skyddade129 i USA och rättigheterna tillkommer WARF.130  
 

5.2 Europeisk patentansökan 
WARF ansökte131 sedermera vid EPO om ett europapatent på en cellkultur 
som innefattade embryonala stamceller. Stamcellerna i cellkulturen var 
kapabla att föröka sig in vitro och bibehålla en kromosombild som inte 
märkbart ändrades under mer än ett år. Vidare hade cellerna en förmåga att 
differentiera sig samt att hindras från att differentieras när de odlades på 
fibroblaster132. I ansökan angavs att det inte var metoden att isolera 
stamcellslinjer som man ville patentera, utan de redan framtagna 
stamcellerna i en stamcellslinje.133 WARF ansökte således om ett 
produktpatent för stamcellslinjen istället för ett metodpatent för 
framställningsmetoden. Den förmodade anledningen till detta torde vara att 
ett produktpatent ger ett starkare skydd och ett bredare skyddsomfång. Ett 
produktpatent omfattar ju uppfinningens samtliga användningsområden.134

 
Den 13 juli 2004 avslog EPO:s Examining Division (ED) ansökan med 
hänvisning till art 53 (a) EPC som stadgar att det är förbjudet att patentera 
uppfinningar som strider mot allmän ordning och goda seder135. Exempel på 
vad som anses strida mot allmän ordning och goda seder återfinns i regel 23 

                                                 
129 Patent USPTO 5,843,780, USPTO 6,200,806, USPTO 7,029,913 Primate embryonic 
stem cells. 
130 SOU 2008:20, s. 342 och EGE Opinion No 16, s. 11. 
131 Ansökan EP-A-0770125. 
132 Fibroblast är en bindvävscell som fungerar som ett tillväxtmedium. 
133 SOU 2008:20, s. 342 f. 
134 Se kapitel 3.2.1. 
135 ”Ordre public or morality” i den engelska versionen. 
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(d) c (nuvarande 28 (c))136 EPCI, där det framgår att uppfinningar som 
involverar användning av mänskliga embryon för industriella eller 
kommersiella ändamål inte får patenteras. ED framhöll även att WARF, i 
sin ansökan, inte på ett tydligt sätt hade redogjort för hur den aktuella 
cellkulturen skulle erhållas utan användning av mänskliga embryon. Det 
konstaterades att embryot var startmaterialet för uppfinningen. EPO menade 
att regel 23 (d) c EPCI inte enbart utesluter användningen av mänskliga 
embryon utan även de olika former av beståndsdelar som kan härledas från 
embryot och som genom isolering från sin naturliga miljö förutsätter en 
direkt och ofrånkomlig tillgång till ett embryo.137 Beslutet om avslag 
överklagades i november 2005 till EPO:s besvärskammare (Technical Board 
of Appeal) som i sin tur beslöt138 att hänskjuta ärendet till EPO:s stora 
besvärskammare (EBA) för att få svar på följande frågor: 
 
1 Kan regel 23 (d) c EPCI tillämpas på en ansökan som har gjorts före 

regelns ikraftträdande? 
2 Om svaret på fråga 1 är ja, förbjuder regel 23 (d) c EPCI att patent 

meddelas på krav som omfattar produkter som vid tidpunkten för 
patentansökan endast kunde framställas med en metod som innebär att ett 
mänskligt embryo måste förstöras trots att nämnda metod inte utgör en 
del av patentkraven? 

3 Om svaret på fråga 1 och 2 är nej, förbjuder artikel 53 (a) EPC att patent 
meddelas på sådana krav? 

4 Gör det utifrån frågeställningarna i fråga 2 och 3 någon skillnad, om det 
efter ansökningsdatum visar sig att utgångsmaterialet, dvs. cellkulturen, 
kan erhållas utan att det är nödvändigt att förstöra ett mänskligt emrbyo, 
t.ex. genom att sådana cellkulturer erhålls från redan existerande cellinjer 
med mänskliga embryonala stamceller?139 

 
EBA har till uppgift att säkra en enhetlig tolkning av bestämmelserna i EPC 
och handhar endast ärenden som bedöms vara ”outstandingly important 
point of law”.140 I detta fall innebar det att klargöra vad som gäller kring 
patentering av mänskliga embryonala stamceller. Den 24 juni 2008 hölls 
muntliga förhandlingar i målet. Inbjudna att yttra sig var utöver sökanden 
även EPO:s president och allmänheten.141

 

                                                 
136 För att underlätta förståelsen för läsaren kommer i det följande att hänvisas till den 
gamla numreringen som var gällande då ansökan och överklagandet gjordes. Innehållet i de 
aktuella bestämmelserna har inte ändrats. 
137 T 1374/04, s. 2 ff och SOU 2008:20, s. 342. Se även 
http://www.boult.com/new/ArticlePrint.cfm?ArticleID=51. 
138 T 1374/04. 
139 T 1374/04. Se SOU 2008:20, s. 343 för den svenska översättningen. 
140 G 02/06, s. 3. 
141 A.a. s. 3 f och http://www.epo.org/topics/news/2008/20080617.html. 

 35

http://www.boult.com/new/ArticlePrint.cfm?ArticleID=51
http://www.epo.org/topics/news/2008/20080617.html


5.3 Avgörandet 
Den stora besvärskammarens avgörande142 offentliggjordes den 27 
november 2008. I avgörandet besvaras de fyra ovanstående frågorna (se 
kapitel 5.2) samt ytterligare en fråga från sökanden om möjligheten att 
hänskjuta målet till EG-domstolen. Innan förhandlingarna började lät man 
sökanden inkomma med kompletterande handlingar. Vidare lät EBA 
inhämta yttranden från såväl EPO:s president som allmänheten för att få ett 
så brett underlag som möjligt. 
 
Angående frågan om att hänskjuta målet till EG-domstolen anför WARF att 
eftersom regel 23 d (c) EPCI är likalydande med art 6.2 c i 
bioteknikdirektivet och eftersom direktivet skall användas för att hjälpa till 
vid tolkning av bioteknikpatent, är det i realiteten EG-rätt som tolkas när 
den aktuella frågan skall avgöras. Då det inte är helt klart hur art 6.2 i 
direktivet skall tolkas menar WARF att frågan borde hänskjutas till EG-
domstolen med stöd av art 234 i EG-fördraget.143 EBA anför att EPO är en 
fristående organisation som på intet sätt är att jämföra med en nationell 
domstol, trots att EPO:s huvudkvarter ligger i ett EU-medlemsland. Vidare 
hänvisar EBA till att det inte finns några bestämmelser i EPC som möjliggör 
ett hänskjutande till EG-domstolen och att det därav följer att ett 
hänskjutande inte är tillåtet.144

 

5.3.1 Fråga 1 
Frågan om huruvida regel 23 d (c) EPCI är tillämplig även på ansökningar 
som inkommit innan regeln trädde i kraft besvaras jakande av EBA. Då det 
inte antogs några övergångsbestämmelser vid införandet av regeln kan det 
enbart tolkas som att regeln skall tillämpas på samtliga ansökningar, även de 
som inkommit innan ikraftträdandet. Denna tolkning delas även av 
sökanden.145

 

5.3.2 Fråga 2 

5.3.2.1 Tillgång till embryon 
Den centrala frågan är om EPO kan neka patentering med hänvisning till att 
uppfinningen kräver förstörandet av embryon och således strider mot regel 
23 d (c) EPCI, trots att det förfarandet inte omfattas av patentkraven. Frågan 
är av stor vikt då ett patents skyddsomfång bestäms med hänsyn till vad som 
står i patentkraven, art 69.1 EPC. Enligt samma artikel skall dock 
beskrivningen användas för att tolka kraven. Bestämmelsen skall inte tolkas 

                                                 
142 G 02/06. 
143 A.a. s. 4 f. 
144 A.a. s. 13 ff. 
145 A.a. s. 17 ff. 
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som att skyddsomfånget endast innefattar en strikt bokstavstolkning av 
patentkraven, utan snarare som en helhetsbedömning av både krav och 
beskrivning.146 Samma resonemang tillämpas i stor utsträckning även när 
det gäller patenterbarhet. För att avgöra frågan konstaterar EBA att 
tolkningen av art 6.2 bioteknikdirektivet skall användas som ett supplement 
vid tolkningen av regel 23 d (c) EPCI.147

 
WARF menar att man måste se till huruvida ensamrätten, som ett patent 
innebär, omfattar användning av embryon för industriellt eller kommersiellt 
ändamål. De anför att ett patentkrav som omfattar en embryonal stamcell 
inte innebär en ensamrätt till användandet av embryot. Vidare anser WARF 
att det ter sig konstigt att förbjuda patent på embryonala stamceller, medan 
det i flera av EPO:s medlemsländer är tillåtet med stamcellsforskning på 
embryon som är under 14 dagar gamla. Hade lagstiftningens mening varit 
att utesluta patent på produkter utvunna ur ett mänskligt embryo borde det 
ha framgått explicit.148 Den ursprungliga lydelsen av art 6.2 
bioteknikdirektivet uteslöt patentering på metoder som involverade 
mänskliga embryon, men ändrades innan direktivet antogs (”för industriellt 
eller kommersiellt ändamål” lades till). Syftet bakom bestämmelsen är 
emellertid detsamma, nämligen att skydda människovärdet. EBA anser att 
det inte går att tolka bestämmelsen så att embryonala stamceller inte 
omfattas enbart på grunden att det inte framgår explicit av lydelsen.149 
Vidare menar EBA att regel 23 d (c) EPCI är tillämplig trots att förstörandet 
av embryon inte berörs i patentkraven. Man framhåller att regeln måste 
tolkas på ett sådant sätt att den omfattar hela uppfinningen och dess 
tillämpning och att det inte räcker att enbart se till ordalydelsen i 
patentkraven. Som stöd för sitt resonemang anför EBA att regel 23 d (c) 
EPCI uttryckligen refererar till ”uppfinningar” och inte till patentkrav.150 
Att enbart se till patentkraven skulle kunna medföra att uppfinningar som 
egentligen inte uppfyller kraven för patenterbarhet skulle kunna beviljas 
patent alternativt att en uppfinning skulle kunna få ett för brett 
skyddsområde.151

 
För att WARF:s uppfinning skall kunna användas krävs att embryonala 
stamceller på något sätt frambringas. Vid tillfället för patentansökan var den 
enda metoden att utvinna embryonala stamceller genom att ta dem från ett 
odlat embryo, varvid embryot förstördes. Med anledning härav slår EBA 
fast att uppfinningen faller under undantaget i regel 23 d (c) EPCI.152

 

                                                 
146 Tolkningsprotokollet till art 69 EPC. 
147 G 02/06, s. 20. 
148 A.a. s. 6 f. 
149 A.a. s. 21 f. 
150 A.a. s. 23. 
151 A.a. s. 24. 
152 A.a. s. 23 f. 
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5.3.2.2 Industriellt eller kommersiellt ändamål 
I avgörandet förs även en diskussion kring vad som kan anses vara ”för 
industriellt eller kommersiellt ändamål”. WARF anser att man inte kan dra 
slutsatsen, med anledning av lydelsen i regel 23 d (c) EPCI, att alla 
beståndsdelar som härrör från ett embryo inte kan patenteras. Bland annat 
borde de banbrytande resultat som förhoppningsvis kan erhållas till följd av 
stamcellsforskningen inte ses som ett industriellt eller kommersiellt 
ändamål.153 EBA anför att det vanligaste sättet att kommersialisera en 
produkt är genom tillverkning. Då tillverkning och tillämpning av den 
aktuella uppfinningen innefattar förstörandet av mänskliga embryon är den 
utesluten från patentering i enlighet med regel 23 d (c) EPCI. Detta trots att 
de framtagna stamcellerna är ämnade att användas i framtida forskning. 
Förstörandet av embryon är således en väsentlig del av den industriella eller 
kommersiella exploateringen av uppfinningen.154 Ett problem som uppstår 
är hur man skall tolka kravet på industriell tillämpbarhet i förhållande till 
om uppfinningen har industriellt eller kommersiellt ändamål.155 Om en 
uppfinning, som på något sätt involverar mänskliga embryon, uppfyller det 
grundläggande kravet på industriell tillämpbarhet torde, med EBA:s 
tolkning av kommersiellt ändamål, pantentansökan avslås med hänsyn 
härtill. Det får utgås ifrån att den som ansöker om patent har för avsikt att 
faktiskt tillverka och använda sin uppfinning. 
 
WARF hävdar att den slutgiltiga lydelsen av art 6.2 bioteknikdirektivet 
innebar att bestämmelsens tillämpningsområde blev snävare. EBA menar 
dock att ändringen endast gjordes för att skilja mellan om en uppfinning 
som involverar mänskliga embryon har kommersiellt eller terapeutiskt och 
diagnostiskt ändamål. En uppfinning för terapeutiskt eller diagnostiskt bruk 
kan nämligen patenteras trots att den innehåller komponenter som embryon 
och stamceller.  Ett sådant patent kan endast medges om den terapeutiska 
effekten är riktad mot själva embryot. Uppfinningen får således inte syfta till 
att förstöra embryot, utan skall hjälpa eller förbättra det. Detta stöder 
ytterligare EBA:s ståndpunkt att det faktiskt föreligger industriellt eller 
kommersiellt ändamål, då WARF:s uppfinning kräver att embryon 
förstörs.156

 

5.3.2.3 Definitionen av ett embryo 
I korthet behandlas även problemet med att det inte finns någon tydlig 
definition av vad ett embryo är. WARF anför att eftersom det är vanligt i de 
flesta europeiska länder att använda embryon som är under 14 dagar gamla i 
forskningssyfte, torde det även vara accepterat att utveckla uppfinningar 
baserade på embryot eller dess beståndsdelar. Definitionen av ett embryo 
som WARF argumenterar för stämmer väl överens med den medicinska 

                                                 
153 A.a. s. 7. 
154 A.a. s. 24 f. 
155 A.a. s. 8. 
156 A.a. s. 25 f. 
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definitionen (se kapitel 4.1.2).157 EBA menar att både bestämmelserna i 
EPC och bioteknikdirektivet avsiktligt är utformade att inte definiera vad ett 
embryo är, med hänvisning till de mycket skilda åsikter som finns i olika 
europeiska länder. Tolkat i ljuset av att bestämmelsens syfte är att skydda 
människovärdet presumerar EBA att definitionen av ett embryo inte kan ges 
en snäv tolkning som på något sätt kan underminera bestämmelsens 
intentioner. Istället för att ha en enhetlig definition bör man vid varje 
patentansökan avgöra vad ett embryo är med hänsyn till omständigheterna i 
ansökningen.158

 

5.3.2.4 Allmän ordning och goda seder 
Skulle regel 23 d (c) EPCI tolkas så att den aktuella uppfinningen utesluts 
från patentering, menar WARF att det är att gå utanför art 53 a EPC. Art 53 
a EPC förbjuder patentering av uppfinningar vars kommersialisering strider 
mot allmän ordning eller goda seder. Det är inte patenteringen i sig som 
skall vägas mot allmän ordning och goda seder, utan utförandet av 
uppfinningen. I detta fall innebär utförandet av uppfinningen ett 
ofrånkomligt förstörande av mänskliga embryon. Uppfinningen har 
dessutom bedömts ha ett kommersiellt ändamål. Med anledning härav anser 
EBA att man väl hållit sig inom ramarna för art 53 a EPC.159

 

5.3.3 Fråga 4 
Med anledning av att fråga 3 var beroende av ett nekande svar på fråga 1 
och 2, vilket inte var fallet, ansågs ett svar överflödigt.160 Angående fråga 4 
hade EBA att utreda om det kunde innebära någon skillnad om sökanden 
efter ansökningsdatumet kunde visa att en cellkultur skulle kunna erhållas 
utan att förstöra embryon. 
 
WARF anför, mycket kort, att frågan är irrelevant eftersom de anser att den 
aktuella uppfinningen ändå inte omfattas av regel 23 d (c) EPCI.161 Även 
EBA kommer fram till att frågan inte är relevant. I förhållande till svaret på 
fråga 2 spelar det ingen roll huruvida den aktuella produkten skulle kunna 
framställas på annat sätt än vad som var möjligt vid tidpunkten för 
ansökan.162 När EPO granskar en patentansökan går det inte att ta hänsyn 
till tekniska framsteg som blev allmänt kända först efter att ansökan lämnats 
in.163 Det skulle strida mot de grundläggande patenterbarhetskriterierna 
samt användandet av den fiktive fackmannen, som ju bara har kunskap om 
vad som är känt fram till ansökningsdagen.164

                                                 
157 A.a. s. 6 
158 A.a. s. 22 f 
159 A.a. s. 26 f 
160 A.a. s. 28 
161 A.a. s. 8 
162 A.a. s. 30 
163 A.a. s. 28 
164 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 285 ff 
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5.4 Analys 
WARF-avgörandet bjöd inte på några större överraskningar. EPO avvek inte 
från den linje som slogs fast i och med Edinburghpatentet och Caltech-
ansökningen, nämligen att det moraliska skyddet för mänskliga embryon 
skall tolkas vitt. Följden av den tolkningen blev att WARF inte beviljades 
patent, då deras uppfinning krävde att embryon förstördes. En viss skillnad 
kan ses mellan WARF-avgörandet och Edinburghpatentet. Då 
Edinburghpatentet granskades kom OD (Opposition Division) fram till att 
lagstiftarens mening endast kunde innebära en vid tolkning av regel 23 d (c) 
EPCI, så att även stamceller eller andra beståndsdelar som har utvunnits ur 
ett embryo omfattas.165 EBA har dock inte fört något resonemang kring 
huruvida cellkulturen som WARF önskat patentera inte skulle vara 
patenterbar med hänvisning till att den utvunnits från ett embryo. Istället har 
fokus legat på att visa att förstörelsen varit en del av uppfinningens 
användning för ett kommersiellt ändamål. Det hade emellertid varit 
intressant att ta del av ett sådant resonemang. 
 
Frågan om ett hänskjutande till EG-domstolen är intressant, trots att den inte 
berör den aktuella sakfrågan. Det är till stora delar positivt att EPO har valt 
att harmonisera sina bestämmelser med dem i bioteknikdirektivet, men som 
synes ger det även upphov till problem. Som WARF mycket riktigt påpekar 
finns det inom EG-rätten en rätt för enskilda medborgare och företag att 
begära förhandsavgörande från EG-domstolen. Denna möjlighet finns för att 
EG-rätten skall tolkas lika i alla medlemsländer.166 Det är dock inte möjligt 
om det gäller förhandsavgörande eller överklagan av en 
europapatentansökan. Om WARF vill erhålla ett förhandsavgörande från 
EG-domstolen krävs att de ansöker om patent i en EU-medlemsstat. Ett 
europapatent är dock starkare och det ter sig därför rimligt att det var det 
WARF ansökte om. Den aktuella frågan var även av stor vikt att få prövad. 
Så här i efterhand kanske det emellertid skulle ha varit att föredra att söka 
nationella patent, vilket möjligtvis skulle kunna ha beviljats i till exempel 
Sverige. PRV anser att metoder som omfattar mänskliga embryon för att 
utvinna embryonala stamceller inte kan patenteras. Uppfinningar som 
involverar redan befintliga embryonala stamceller anses dock vara 
patenterbara.167 I Sverige har patent medgivits på uppfinningar som 
involverar embryonala stamceller. PRV har då bedömt att begreppet 
”industriell och kommersiell användning” i 1c § tredje stycket PL avsett 
själva användningen av uppfinningen. Detta gäller dock endast redan 
framtagna embryonala stamceller, eftersom embryon då inte används som 

                                                 
165 OD:s beslut av den 21 juli 2003 (EP 0695351), s. 21 f. 
166 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, andra upplagan, Norstedts Juridik 2002, s. 
153. 
167 http://prv.se/Patent/Att-tanka-pa-innan-ansokan/Vad-kan-inte-
patenteras/Bioteknik/Bioteknik-och-etik/. 
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en konsekvens av uppfinningen.168 Då PRV skall följa EPO:s praxis är det 
dock troligt att gällande svensk praxis kommer att ändras. 
 
WARF trodde nog att de var listiga när de skrev patentansökan, då de inte 
sökte patent på själva metoden att ta fram embryonala stamceller. På så sätt 
hoppades de sannolikt på att patentet inte skulle bli ifrågasatt i samma 
utsträckning. I min mening gör EBA en helt korrekt bedömning då 
uppfinningen bedöms i dess helhet och inte enbart utifrån patentkraven. 
Man ska inte kunna lura till sig ett patent på så sätt. I övriga delar är jag 
dock osäker på om jag anser att EBA:s resonemang håller. Det är förvisso 
tydligt och övertygande, men jag anser att de drar fel slutsatser. Jag anser till 
exempel att det är viktigt med en tydlig rättslig definition av ett embryo. 
Regel 23 d EPCI stadgar absoluta undantag och enligt min mening kräver 
ett absolut undantag en tydlig definition för att förmedla var undantagets 
gränser går. I brist på en enhetlig europeisk definition av ett embryo torde 
det inte finnas någon grund att förbjuda patentering av mänskliga 
embryonala stamceller med hänvisning till allmän ordning och goda 
seder.169

 
Ytterligare en intressant fråga är hur industriellt eller kommersiellt ändamål 
skall tolkas med hänvisning till patenterbarhetskriteriet om industriell 
tillämpbarhet. Tolkningen som EBA gör av kommersiellt ändamål innebär 
att en uppfinning anses vara kommersialiserad enbart genom tillverkning. 
För att uppfylla kravet på industriell tillämpbarhet måste det finnas en 
praktisk användning för uppfinningen och i ansökan skall det finnas 
tillräcklig information för ett möjligt nyttjande.170 Tillverkning av en 
uppfinning torde således vara ett naturligt steg, särskilt om man dessutom 
önskar patentera uppfinningen. Skulle uppfinningen på något sätt involvera 
mänskliga embryon skulle patentering, enligt EBA:s tolkning, vara utesluten 
på den grunden att den uppfyller kravet på industriell tillämpbarhet. Enligt 
min mening är detta en svårförståelig tolkning, eftersom kravet på 
industriellt eller kommersiellt ändamål blir överflödigt.171 Jag kan svårligen 
se att kommersiellt ändamål skulle vara uppnått endast i och med 
tillverkning av en uppfinning. En mer rimlig tolkning presenteras i 
rapporten Stem Cell Patents – European Patent Law and Ethics. I rapporten 
framhålls att lydelsen industriellt eller kommersiellt ändamål infördes för att 
avgränsa undantaget gällande mänskliga embryon för att bättre anpassas till 
en gemensam europeisk etikgrund. All användning ansågs nämligen inte 
vara undantagen från patenterbarhet. Industriell tillämpbarhet är ett tekniskt 
krav som måste vara uppfyllt för att patentering skall vara möjlig. Av 
patentet följer sedan en rätt att exploatera uppfinningen, till exempel för 
kommersiella ändamål, samt att hindra andra från att göra detsamma. 
Kommersiellt kan bäst beskrivas som handel, medan industriellt innebär ett 

                                                 
168 Yttrande PRV, Slutbetänkandet patentskydd för biotekniska uppfinningar SOU 2008:20, 
2008-08-29, s. 4 f. 
169 Plomer, Stem Cell Patents – European Patent Law and Ethics, s. 83. 
170 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 257 f. 
171 Se Lidgard (ed.), Protecting and Transferring Biotech Inventions, s. 94. 
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upprepat mekaniskt, kemiskt eller tekniskt förfarande med råmaterial.172 En 
sådan tolkning anser jag vara mer rimlig. Skulle detta synsätt appliceras på 
WARF-fallet torde slutsatsen vara att patent kan beviljas (om de 
grundläggande villkoren är uppfyllda). 
 
Vad som är viktigt att poängtera, som även EBA lyfter fram, är att detta 
avgörande inte omfattar patentering av stamceller rent generellt. Avgörandet 
fastslår endast att embryonala stamceller (cellkulturer) inte kan patenteras 
om framtagandet av cellerna inneburit att embryon har förstörts.173

                                                 
172 Plomer, Stem Cell Patents – European Patent Law and Ethics, s. 73 f. 
173 G 02/06, s. 29. 
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6 Hur ser framtiden ut? 

6.1 Definitionssvårigheter 
Trots praxis och bioteknikdirektivets implementering, i både nationell 
europeisk rätt och EPC, kvarstår oklarheten hur vissa begrepp och 
bestämmelser skall tolkas. De som hade hoppats på ett tydliggörande i och 
med WARF-avgörandet har anledning att vara besvikna. Några 
klargöranden om vad allmän ordning och goda seder innebär innefattas inte 
och inte heller en definition av ett embryo. Art 6 i bioteknikdirektivet (art 53 
a EPC och regel 23 d EPCI) ger stort utrymme för den nationella rätten att 
avgöra vad som skall innefattas i det etiska undantaget. Vad som är allmän 
ordning och goda seder skall således avgöras med hänsyn till 
omständigheterna i varje enskilt fall. I WARF-avgörandet slås fast att 
detsamma gäller även begreppet embryo.174

 
Det kan konstateras att EPO har anammat en tolkning av art 53 a EPC och 
regel 23 d EPCI som innebär ett omfattande etiskt motiverat undantag. EPO 
har tidigare gjort uttalanden om att undantaget skall tolkas snävt175 men 
tycks därefter ha bytt åsikt. Inställningen att det etiska undantaget skall 
tolkas brett framhävs även i Edinburghpatentet176 och Caltech-
ansökningen177 och får efter WARF-avgörandet anses vara den rådande 
uppfattningen. Då bioteknikdirektivet använts som hjälp vid tolkningen av 
ovanstående bestämmelser torde samma tolkning vara för handen vid 
tillämpning av direktivet. Bestämmelsen i art 6.1 bioteknikdirektivet och art 
53 a EPC kan ses som en generalklausul som alltid skall beaktas. De 
absoluta undantagen i art 6.2 bioteknikdirektivet och regel 23 d EPCI är 
exempel på förhållanden som faller under generalklausulen. Då de absoluta 
undantagen inte är uttömmande måste en prövning enligt generalklausulen 
företas om en uppfinning inte omfattas av de fyra undantagen. Det är 
fastslaget av EPO i bland annat Onkomus-fallet.178 Trots att art 6.2 
bioteknikdirektivet är exemplifierande finns en risk att prövning endast sker 
gentemot de absoluta undantagen och att en prövning i enlighet med 
generalklausulen glöms bort. Uppräkningen av undantagen kritiserades även 
inför den svenska implementeringen av bioteknikdirektivet. 
Vetenskapsrådet ansåg bland annat att uppräkningen bidrog till fler frågor 
än svar.179 Det är även viktigt att ha i åtanke att huvudregeln är att patent 
skall beviljas om patenterbarhetsvillkoren är uppfyllda. Undantag från 
patentering skall vara just undantag, vilket borde innebära en restriktiv 
tillämpning.180 Jag delar Levins resonemang och anser att det är av extra 

                                                 
174 A.a. s. 22 f. 
175 Se avgörandet T 356/93 Plant cells/Plant genetic systems. 
176 EP 0695351. 
177 EP-A-0658194. 
178 T 315/03, s. 94. 
179 Prop. 2003/04:55, s. 73 ff. 
180 Levin, NIR 2006, s. 412. 
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vikt att just ett etiskt undantag bör tolkas restriktivt. De absoluta undantagen 
måste förenas vid minsta gemensamma nämnare, vilket torde innebära en 
gemensam etikuppfattning. Den minsta gemensamma nämnaren för art 6.2 
(c) bioteknikdirektivet kan rimligtvis inte vara att utesluta alla uppfinningar 
som involverar embryon eller beståndsdelar från embryon från patentering. 
Forskning på både embryon och stamceller är tillåtet i flera europeiska 
länder, vilket enligt min mening visar på att en vid tolkning av art 6.2 (c) 
inte kan anses vara den minsta gemensamma nämnaren. 
 
Det är inte enbart tolkningen av generalklausulen som är problematisk. 
Undantaget om förbud mot industrialisering eller kommersialisering av 
mänskliga embryon ger också upphov till diskussion. Frågan är dels vad 
som menas med ett embryo, dels vad kommersialisering innebär. Vad som 
är ett embryo skall avgöras i varje enskilt fall. Det framgår av WARF-
avgörandet181, men torde även följa av att generalklausulen skall tolkas 
utifrån omständigheterna i den aktuella ansökan. Ur ett EG-rättsligt 
perspektiv är detta inget konstigt, då direktiv skall tolkas nationellt enligt 
grundläggande EG-rättsliga principer. Medlemsländerna ges således ett stort 
tolkningsutrymme.182  
 
Med anledning av att EU-medlemsländer även är anslutna till EPC har det 
varit givet att försöka harmonisera regelverken. Det kan dock ge upphov till 
problematiska situationer. Avslår EPO en patentansökan är uppfinningen 
”död”, om inte sökanden har gjort motsvarande nationella ansökningar. På 
så sätt kan det uppstå en kollision mellan EPC och EG-rätten med risk för 
att EG-rätten sätts ur spel. EG-rätten skall ju tolkas ur ett nationellt 
perspektiv samtidigt som de nationella myndigheterna har att anpassa sig till 
EPO:s praxis.183 För att undvika en sådan kollision borde undantagen 
tillämpas restriktivt och utgå från en gemensam europeisk moralgrund.184 
Anledningen till att någon definition av embryo inte ges är dock att 
moraluppfattningen varierar stort bland de berörda länderna.185 
Ordalydelsen av bestämmelsen implicerar emellertid att syftet inte är att 
utesluta alla uppfinningar som involverar mänskliga embryon, utan bara de 
som har ett kommersiellt ändamål. I rapporten Stem Cell Patents – 
European Patent Law and Ethics framhålls att industriellt och kommersiellt 
ändamål innebär ”ett direkt, upprepat användande av ett mänskligt embryo 
som råmaterial i en mekanisk, kemisk eller teknisk process och/eller 
användande som involverar handel med mänskliga embryon per se”.186 Jag 
anser att en sådan tolkning på ett bättre sätt fångar upp lagstiftarens 
intentioner än den som presenteras av EPO. 
 
Det tycks vara allmänt accepterat att etik och moral har en betydande roll 
när det gäller bioteknikpatent. Det går inte att förneka att mycket inom 

                                                 
181 G 02/06, s. 22 f. 
182 Levin, NIR 2006, s. 409 f. 
183 A.a. s. 412. 
184 A.a. s. 409. 
185 KOM(2005) 312 slutlig, s. 5 f. 
186 Plomer, Stem Cell Patents – European Patent Law and Ethics, s. 74. 
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biotekniken kan ses som kontroversiellt och i många fall ger upphov till 
etiska frågeställningar. Frågan är dock om dessa etiska spörsmål hör hemma 
inom patenträtten, eller om de bättre skulle redas ut inom ett annat 
rättsområde. Både Levin187 och Domeij188 är av åsikten att etik och moral 
inte hör hemma inom patenträtten. Jag är benägen att sluta mig till detta 
synsätt. Att sätta upp etiska hinder först i och med patentering torde inte 
vara ändamålsenligt. Det är förmodligen snarare själva forskningen som 
kritikerna vill åt. Ett beviljat patent säger heller ingenting om rätten att 
utföra uppfinningen, den ger bara uppfinnaren rätt att hindra andra från att 
nyttja uppfinningen i kommersiellt syfte.189 Beviljas inte patent på en 
kontroversiell uppfinning kommer man ju heller inte åt problemet, eftersom 
en nekad ansökan inte betyder att uppfinningen inte får användas. I det fall 
en uppfinning involverar stamceller måste, enligt min mening, den etiska 
diskussionen ses i förhållande till den samhällsnytta som uppfinningen kan 
bidra till. 
 

6.2 Fortsatt forskning 
Som redan framhållits är patenträtten en viktig del av vår forskning och 
utveckling, inte minst när det gäller bioteknik och läkemedel. Möjligheten 
att skydda uppfinningar stimulerar marknaden och ger incitament till att 
investera i forskning. Om uppfinningar som innehåller embryonala 
stamceller skall kunna användas inom sjukvården är möjligheten att erhålla 
patent en mycket viktig faktor. Tack vare vår statligt finansierade 
grundforskning och tydlig lagstiftning är risken liten att 
stamcellsforskningen skulle stanna av i Sverige. Detsamma torde gälla i 
Belgien och Storbritannien som har liknande lagstiftning kring 
stamcellsforskning.190 Även inom den privata forskningssektorn torde 
risken vara liten att forskningen avstannar så länge det finns finansiärer som 
är villiga att betala. Risken att forskningen kommer att ta längre tid och bli 
mer hemlighetsfull är dock överhängande om det inte finns möjlighet att 
skydda sitt arbete. Det kan även resultera i ett minskande intresse för 
företagen att omsätta forskningsresultaten i faktiska uppfinningar.191

 
Det är i stort sett omöjligt att på förhand avgöra vad dagens 
stamcellsforskning kommer att leda till. Forskningen befinner sig 
fortfarande i ett relativt tidigt skede och måste utvecklas vidare innan några 
konkreta och långsiktiga resultat kan nås. De flesta forskare är dock överens 
om att embryonal stamcellsforskning kan leda till banbrytande genombrott 
vad gäller botemedel för svåra sjukdomar.192

 

                                                 
187 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 270 f. 
188 Domeij, Patenträtt, s. 57. 
189 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 270 f. 
190 SOU 2008:20, s. 313. 
191 A.a. s. 349. 
192 SMER, Yttrande om embryonal stamcellsforskning, 2002-01-17, s. 5 f. 
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6.3 Möjligheten att patentera stamceller 
WARF-avgörandet har tydligt visat att en uppfinning som involverar 
förstörandet av embryon inte kan patenteras, eftersom det anses strida mot 
regel 23 (d) e EPCI. Bestämmelsen skapades med syfte att skydda 
människovärdet och hindra att människokroppen instrumentaliseras. Ett 
sådant resonemang leder dock tillbaka till frågan om när livet skall anses 
uppstå och människovärdet aktualiseras. Om ett befruktat ägg/embryo har 
ett människovärde ter det sig konstigt att det i många länder är tillåtet med 
forskning på nämnda beståndsdelar. Forskningen sker för övrigt i stor 
utsträckning på befruktade ägg som blivit över vid provrörsbefruktning och 
måste enligt svensk rätt förstöras 14 dagar efter påbörjat försök i enlighet 
med 3 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Används inte de 
befruktade äggen måste de förstöras efter fem år, 4 §. 
 
Själva grundfrågan om stamceller kan patenteras är dock ännu inte prövad. 
Med hänsyn till yttranden från kommissionen och EGE torde det vara 
möjligt att patentera stamceller, så till vida de framställs utan att förstöra ett 
embryo. Sådana metoder utvecklas mer och mer. Ett exempel på det är 
partenogenes, eller så kallad jungfrufödelse. Ett obefruktat ägg ”luras” att 
tro att det är befruktat för att celldelning skall uppstå. När ägget uppnått 
blastocytstadiet kan de embryonala stamcellerna utvinnas och kommer då 
att ha en identisk genuppsättning som personen som donerade ägget. 
Eftersom ägget inte är befruktat torde det inte uppstå några etiska 
frågeställningar kring användandet av de embryonala stamceller som 
utvinns från blastocyten. Det är ju inte fråga om förstörandet av ett 
mänskligt embryo.193 Med denna metod skulle man kunna kringgå 
problematiken kring när människovärdet uppstår. Det torde vara synnerligen 
få som hävdar att könscellerna som sådana borde tillmätas skydd för 
mänsklig värdighet. En ytterligare metod som är under utveckling är 
somatisk cellkärnöverföring. Metoden innebär att cellkärnan i ett ägg, 
befruktat eller obefruktat, byts ut mot en cellkärna från en levande person. 
Ägget kan sedan på konstgjord väg bilda en blastocyt från vilken 
embryonala stamceller kan utvinnas. Stamcellerna, som har samma 
genetiska uppsättning som donatorn av cellkärnan, kan vara en viktig del i 
patientens (donatorns) behandling, eftersom cellerna löper liten risk att 
stötas bort. Somatisk cellkärnöverföring ger dock upphov till andra etiska 
problem, bortsett från om embryot förstörs vid framtagandet av 
stamcellerna. Bland annat sammanfaller förfarandets första steg med 
förfarandet för reproduktiv kloning, vilket är förbjudet i Sverige och många 
andra länder.194 För mig är det en självklarhet att reproduktiv kloning bör 
vara förbjudet, då det med tydlighet kränker människovärdet. Samtidigt 
anser jag att det är viktigt att forskningen om somatisk cellkärnöverföring 
kan fortgå. Att, likt EPO i Caltech-ansökan195, neka patent på grund av att 
uppfinningen kan användas på ett felaktigt eller förbjudet vis är lika fel som 

                                                 
193 SOU 2008:20, s. 328. 
194 A.a. s. 325 f. 
195 A.a. s. 341. 
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att förbjuda somatisk cellkärnöverföring på grund av det på vissa punkter 
sammanfaller med förfarandet vid reproduktiv kloning. 
 
Jag anser att det borde vara tillåtet att patentera mänskliga embryonala 
stamceller, oavsett framställningsmetod. Efter att jag har studerat WARF-
avgörandet och Stem Cell Patents-rapporten framstår det inte som uppenbart 
att WARF skall nekas patent med hänvisning till regel 23 d (c) EPCI. Den 
mycket breda innebörd som EPO ger undantagsregeln ter sig för mig inte 
vara ändamålsenlig. För det första borde ett undantag tillämpas restriktivt. 
För det andra borde försiktigheten vara stor när det gäller etiska undantag, 
speciellt då synen på etik skiljer sig mellan konventionsstaterna. Som 
framhålls i rapporten är det en rimligare tolkning att patentering av 
uppfinningar som involverar mänskliga embryon är möjlig så till vida det 
inte är frågan om ett direkt, upprepat användande av embryot som råmaterial 
i en mekanisk, kemisk eller teknisk process eller ett användande som 
involverar handel med mänskliga embryon.196 En sådan tolkning torde ha en 
gemensam europeisk etiskt motiverad grund. 
 
Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar uttalar sig inte 
kring frågan huruvida det är etiskt försvarbart att patentera uppfinningar 
som involverar mänskliga embryonala stamceller, men konstaterar att den 
nuvarande svenska hållningen är att sådana uppfinningar inte är uteslutna 
från patentering.197 Frågan om patentering av uppfinningar som involverar 
embryonala stamceller är komplicerad och kan i mitt tycke inte begränsas 
till att handla om huruvida embryon förstörs eller inte. Rädslan för vad som 
kan gå fel måste övervinnas med hänsyn till de hoppingivande resultat som 
stamcellsforskningen förväntas leda till. 

                                                 
196 Plomer, Stem Cell Patents – European Patent Law and Ethics, s. 74. 
197 SOU 2008:20, s. 349. Se vidare prop. 2003/04:55 s. 143 f. 
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7 Avslutande reflektioner 
Min uppsats har haft som syfte att granska WARF-avgörandet och 
möjligheten att patentera mänskliga embryonala stamceller. Förhoppningen 
var att avgörandet skulle ge ett tydligt svar på om patentering är möjlig eller 
inte. Dessvärre är avgörandet relativt tunt och slår endast fast den sedan 
tidigare inslagna vägen om att tolka det etiska undantaget brett. Frågan om 
det är möjligt att patentera mänskliga stamceller förblir obesvarad. 
Rapporter från kommissionen och EGE som berör frågan framhåller dock 
att det borde vara möjligt, så till vida det inte krävs att ett embryo förstörs 
för att isolera stamcellerna.198 I rapporten Stem Cell Patents framförs 
åsikten att embryonala stamceller borde kunna patenteras även om embryon 
förstörs i ett förstadium till uppfinningen.199

 
För att forskningen skall kunna göra nya framsteg krävs ett fritt 
forskningsklimat och möjligheten att skydda de uppfinningar forskningen 
kan ge upphov till. Stamcellsforskningen är oerhört viktig men skulle 
potentiellt kunna leda till oönskade resultat, till exempel i form av kloning 
eller handel med mänskliga embryon. För att detta inte skall ske krävs vissa 
begränsningar och, mer specifikt i dessa fall, förbud. Sådana förbud får 
emellertid inte hindra forskning och utveckling på andra områden. Att införa 
begränsningar inom patenträtten kan vara ett tillvägagångssätt, men kan på 
intet sätt förhindra uppkomsten eller användningen av en moraliskt 
förkastlig uppfinning. Det kan därför diskuteras huruvida det är bra eller 
dåligt att etik och moral blandas in i patenträtten. Att det dessutom är fråga 
om att försöka harmonisera en gemensam EG-rättslig moral gör frågan än 
mer komplex. Man får utgå från att varje lands rättstradition utgår från en 
slags samhällsmoral, som med naturlighet torde skifta från land till land. 
Denna suveränitet är en viktig grund i EU-samarbetet, varför 
medlemsländerna i många fall ges ett stort utrymme att med hjälp av 
nationell rätt tolka EG-rätten. I detta sammanhang ter det sig konstigt att 
man över huvud taget försöker nå någon slags etiskt konsensus. Kommittén 
om patentskydd för biotekniska uppfinningar bedömer 1c § PL (art 6 
bioteknikdirektivet) vara ändamålsenlig.200 Frågan är vilket ändamål man 
anser vara uppfyllt. 
 
WARF-avgörandet kommer inte att ändra svensk eller europeisk 
lagstiftning. Det kommer emellertid sannolikt att få betydelse vid tolkning 
av PL, då EPO:s praxis är normgivande för vår nationella, administrativa 
praxis.201 Den utvecklingen kommer att bli intressant att följa, eftersom 
PRV i dagsläget tillämpar en mer restriktiv tolkning än EPO.202

                                                 
198 KOM(2005) 312 slutlig, s. 5 och EGE Opinion No 16, s. 16. 
199 Plomer, Stem Cell Patents – European Patent Law and Ethics, s. 104. 
200 SOU 2008:20, s. 285. 
201 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 225. 
202 Yttrande PRV, Slutbetänkandet patentskydd för biotekniska uppfinningar SOU 2008:20, 
2008-08-29, s. 4 f. 
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Möjligheten att patentera mänskliga embryonala stamceller har varit ett 
spännande ämne att behandla. Jag har under skrivandets gång lärt mig 
otroligt mycket om både patenträtt och bioteknik. Jag är av åsikten att det 
bör vara tillåtet att patentera embryonala stamceller, med anledning av 
förhoppningarna om bättre och effektiva botemedel. Möjligheten att 
patentera sådana uppfinningar bidrar till att forskningen och utvecklingen 
förs framåt på ett säkert sätt. Det många ofta missuppfattar är att patent 
skulle ta uppfinningen från marknaden. I realiteten innebär dock ett beviljat 
patent att uppfinningen offentliggörs och görs allmänt tillgänglig. Frågan 
om nyttjanderätt kan lösas genom licensavtal. Patenttiden är relativt kort, i 
jämförelse med andra immateriella rättigheter. När skyddstiden har löpt ut 
förblir uppfinningen allmänt tillgänglig och kan nyttjas gratis av alla. De 
som är negativa till patent på stamceller och gener, med motivering att 
patent på liv inte borde vara tillåtet, borde kanske snarare vara för en 
patentering. Ett patent löper ut efter ”bara” 20 år (efter förlängning 25 år för 
läkemedel), vilket möjligtvis kan ses som det bästa skyddet från att någon 
har ensamrätt på en gen eller stamcellslinje. 
 
Frågorna kring forskning och patent på stamceller är många och 
komplicerade. Det är oturligt att EPO inte bidragit till att tydliggöra de 
bestämmelser som gett upphov till några av de komplicerade frågorna. 
Åsikterna gällande uppfinningar som involverar mänskliga embryon 
kommer att fortsätta gå isär. Det enda som förmodligen kan sägas med 
säkerhet är att den etiska diskussionen kring stamceller är långt ifrån 
avslutad. 
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Bilaga A – Utdrag ur relevanta 
regelverk 
Direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar 
Artikel 1  
1. Medlemsstaterna skall skydda biotekniska uppfinningar i sin nationella 
patenträtt. De skall, om nödvändigt, anpassa sin nationella patenträtt så att 
hänsyn tas till bestämmelserna i detta direktiv.  
2. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas skyldigheter som härrör 
från internationella konventioner, särskilt inte Trips-avtalet och 
konventionen om biologisk mångfald. 
 
Artikel 5  
1. Människokroppen i sina olika bildnings- och utvecklingsstadier, liksom 
enbart upptäckten av en av dess beståndsdelar, inbegripet en gensekvens 
eller en delsekvens av en gen, kan inte utgöra patenterbara uppfinningar.  
2. En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom 
ett tekniskt förfaringssätt framställd beståndsdel, inbegripet en gensekvens 
eller en delsekvens av en gen, kan utgöra en patenterbar uppfinning, även 
om denna beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en naturlig 
beståndsdel.  
3. Den industriella användningen av en gensekvens eller delsekvens av en 
gen skall tydligt framgå av patentansökan. 
 
Artikel 6  
1. Uppfinningar, vilkas kommersiella utnyttjande skulle stå i strid med 
allmän ordning eller goda seder, är uteslutna från patenterbarhet; utnyttjande 
skall dock inte betraktas som stridande mot allmän ordning eller goda seder 
endast på den grund att det är förbjudet genom en bestämmelse i lag eller 
annan författning.  
2. Med avseende på punkt 1 är följande icke patenterbart:  
a) Förfaringssätt för kloning av mänskliga varelser.  
b) Förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos mänskliga 
könsceller.  
c) Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella 
ändamål.  
d) Sådana förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos djur som 
kan förorsaka dem lidande, utan att det medför några påtagliga medicinska 
fördelar för människor eller djur samt djur som framställs genom sådana 
förfaringssätt. 
 
 
EPC och EPCI 
Article 53 EPC 
European patents shall not be granted in respect of: 
a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to 
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"ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so 
contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all 
of the Contracting States; 
b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the 
production of plants or animals; this provision shall not apply to 
microbiological processes or the products thereof; 
c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy 
and diagnostic methods practised on the human or animal body; this 
provision shall not apply to products, in particular substances or 
compositions, for use in any of these methods. 
 
Rule 23 d EPCI 
Under article 53(a), European patents shall not be granted in respect of 
biotechnological inventions which, in particular, concern the following: 
a) processes for cloning human beings; 
b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings; 
c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes; 
d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely 
to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or 
animal, and also animals resulting from such processes. 
 
Rule 23 e EPCI 
1. The human body, at the various stages of its formation and development, 
and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or 
partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions. 
2. An element isolated from the human body or otherwise produced by 
means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a 
gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that 
element is identical to that of a natural element. 
3. The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene 
must be disclosed in the patent application. 
 
 
Patentlagen (1967:836) 
1b § 
Människokroppen i sina olika bildnings- och utvecklingsstadier, liksom 
enbart upptäckten av en av dess beståndsdelar, inbegripet en gensekvens 
eller en delsekvens av en gen, kan inte utgöra en patenterbar uppfinning. 
 En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom 
ett tekniskt förfaringssätt framställd beståndsdel, inbegripet en gensekvens 
eller en delsekvens av en gen, kan utgöra en patenterbar uppfinning, även 
om denna beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en naturlig 
beståndsdel. 
 
1c § 
Patent meddelas inte på en uppfinning vars yrkesmässiga utnyttjande skulle 
strida mot allmän ordning eller goda seder. 
 Ett utnyttjande skall inte anses strida mot allmän ordning eller goda seder 
endast på den grunden att det är förbjudet i lag eller annan författning. 
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 Vid tillämpningen av första stycket skall bland annat följande anses 
strida mot allmän ordning och goda seder, 

1.  förfaranden för kloning av mänskliga varelser, 
2.  förfaranden för ändring i den genetiska identiteten hos mänksliga 

könsceller, 
3.  användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella 

ändamål, samt 
4.  sådana förfaranden för ändring i den genetiska identiteten hos djur 

som kan förorsaka dem lidande, utan att det medför några påtagliga 
medicinska fördelar för människor eller djur. 

 Vad som i tredje stycket 4 sägs om ett förfarande för ändring i den 
genetiska identiteten hos djur har motsvarande tillämpning på djur som 
framställs genom ett sådant förfarande. 
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