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,1/('1,1*

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter det finns att
skydda genteknologiska uppfinningar med hjälp av patent. En viktig
frågeställning är vad som kan skyddas? Kan patent erhållas på
genförändrade mikroorganismer, växter, djur, människor eller på generna i
sig själva? Kan framställningsförfarandet skyddas? Om patent kan erhållas,
hur långt sträcker sig detta skydd? Vid besvarandet av dessa frågor kommer
jag att försöka redogöra för rättsläget, men jag kommer också att diskutera
lämpligheten och peka på de problem som patent på genteknik kan medföra.
Ett problem vid redogörelsen av rättsläget är att detta länge varit mycket
osäkert, både i Sverige och internationellt. Detta beror på att
genteknologiska uppfinningar är en tämligen ny företeelse och skiljer sig
markant från tidigare uppfinningar. Patenträtten är anpassad efter
traditionella tekniska uppfinningar och inte efter uppfinningar som består
eller inbegriper levande material. Dessutom tillkommer en etisk dimension
eftersom gentekniken i sig är mycket kontroversiell. Vid behandlingen av
rättsläget är det p g a patenträttens internationella karaktär nödvändigt att
redogöra för rättsläget utomlands. Härvid kommer förutom Sverige, även
USA, EG, och den europeiska patentkonventionen att närmare behandlas.
Stor uppmärksamhet kommer att läggas vid EG. EU-parlamentet har
nämligen nyligen antagit förslaget till direktiv för rättsskydd för
uppfinningar på det bioteknologiska området. Detta direktiv kommer med
all sannolikhet att ligga till grund för hela det framtida europeiska rättsläget.

På grund av ämnets karaktär anser jag det nödvändigt att behandla andra
områden än rent strikt juridiska. Således redogörs i ett avsnitt för grunderna
i gentekniken och i ett annat avsnitt behandlas de etiska problem som
uppkommer vid patentering av gentekniska uppfinningar. I uppsatsen
kommer, vid ingrepp i arvsmassan, konsekvent att användas termen
”genförändra”. Jag har valt denna term eftersom den anses vara neutral när
det gäller önskvärdheten av gentekniska ingrepp. De som är positiva till
genteknik brukar använda termen ”genmodifiera”, medan de negativa
använder ”genmanipulera”. Upplägget för uppsatsen är således mycket brett
och min ambition är att göra en något så när heltäckande redogörelse.
Därmed kan jag inte alltid gå in på djupet i alla frågeställningar, men jag har
försökt fånga problemets kärna.

Den metod som använts för att inhämta kunskap om ämnet är framför allt
studier av litteratur och offentligt material. Utgångspunkten är analys av
lagar, rättsfall, lagförarbeten, direktiv, riktlinjer o s v. Jag har endast i ringa
omfattning använt mig av läroböcker. Ämnet är helt enkelt för nytt och
rättsläget har ännu inte stabiliserats. Istället har i stor utsträckning använts
tidskrifter såsom Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), European
Intellectual Property Review (EIPR) och International Review of Industrial
Property and Copyright (IIC). De utredningar som i tre serier publicerats av
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Nordiska ministerrådet samt betänkandet av Genteknikberedningen har
också varit till stor hjälp. För att hålla rättsläget fullständigt uppdaterat samt
för att få aktuella impulser i övrigt har internet varit en värdefull källa.

Uppsatsen är disponerad på följande sätt:

1 Ett inledande avsnitt där det redogörs för grunderna i gentekniken och
biotekniken. En beskrivning av hur tekniken fungerar och vilka praktiska
användningsområden som finns. Här behandlas också mycket kortfattat hur
gentekniken regleras av övrig lagstiftning.

2 Ett kapitel där de etiska aspekterna på gentekniken och dess förhållande
till patenträtten diskuteras. Här behandlas särskilt den s k u-
landsproblematiken, risken för att den biologiska mångfalden minskar,
risken för miljön, djurens ställning, strukturomvandlingar i näringslivet,
samt hänsyn till folkets behov av livs- och läkemedel.

3 Ett allmänt avsnitt om patenträtten. Här beskrivs kort grunderna i
patenträtten och de områden som berörs senare i uppsatsen lyfts fram. Här
beskrivs även den internationella sidan av patenträtten och de olika
konventionerna och organisationerna på området.

4 Ett kapitel som behandlar de problem som uppstår vid patentering av
genteknik. Problemområdena är i grova drag följande: A) Uppfinning eller
upptäckt? Frågan är om naturligt förekommande material som
mikroorganismer och gener skall anses vara upptäckter eller uppfinningar.
B) De problem som uppstår med de grundläggande
patenterbarhetskriterierna analyseras. Här berörs områden som
uppfinningshöjd, nyhet och reproducerbarhet. C) Bestämmelserna som
utesluter patent behandlas utförligt. De två viktigaste förbuden är: 1
Förbudet mot uppfinningar vars utnyttjande skulle strida mot goda seder
eller allmän ordning. 2 Förbudet mot patent på växtsorter eller djurraser eller
väsentligen biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur,
undantaget mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande. D)
Ensamrättens omfattning och skyddsomfånget för gentekniska uppfinningar.
Bl a problemen med breda patent, obligatoriska licenser,
konsumtionsprincipen och oinskränkt produktskydd. E) Alternativ till
patent. Djurförädlarrätt, upphovsrätt, know-how etc.

5 Ett avsnitt som mera i detalj behandlar de olika objekten som kan eller inte
kan patenteras. Uppdelning enligt följande: a) mikroorganismer, b) växter,
c) djur, d) särskilt om gener, e) särskilt om människan.

6 Avslutande synpunkter.
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,QOHGQLQJ

Bioteknik kan beskrivas som ”användandet eller utvecklandet av tekniker
som använder organismer eller delar av organismer för att producera eller
förbättra varor och tjänster”1. Fast uttrycket bioteknik är nytt är hanteringen
mycket gammal. Till den gamla biotekniken hör användning av jäst för
brödbak och i öl- och vintillverkning, samt användning av bakterier som
surar mjölk för t ex yoghurtframställning. Även växt- och djurförädling där
man förändrar arvsanlagen med selektion, d v s urval, har tillämpats länge.

Med den nyare gentekniken har biotekniken fått en ny dimension.
Gentekniken går ut på att manipulera direkt med arvsanlaget och den s k
genetiska koden. Men gentekniken är bara en del av den nya biotekniken.
Denna omfattar också fermentering, enzymteknologi, frysteknik,
embryoöverföring, cell- och vävnadsodling, separationsteknik och mycket
annat.2

&HOOHQ�RFK�JHQHUQD

&HOOHQ�RFK�DUYVPDVVDQ

För att förstå gentekniken måste man veta hur cellen och arvsmassan är
uppbyggd. Alla organismer är uppbyggda av en eller flera celler. I cellen
finns en cellkärna och i den finns arvsmassan i form av den s k DNA
(deoxiribonukleinsyra )-molekylen. DNA ser ut som en lång dubbelspiral, en
skruvad stege. Varje sida av stegen är uppbyggd av en lång kedja av
molekyler som inte spelar någon roll för ärftligheten. Det är pinnarna i
stegen -nukleotiderna, även kallade baser, som innehåller den genetiska
koden. Det finns fyra olika nukleotider: adenin (A), cytosin (C), guanin (G)
och tymin (T). De sitter i par i den skruvade stegen. På grund av sina
kemiska egenskaper sitter A alltid mot T och C sitter alltid mot G. Varje
stegpinne i DNAs spiraltrappa består alltså antingen av ett adenin-tyminpar
eller av ett cytosin-guaninpar. Kombinationen av nukleotiderna bildar all
den information som finns i DNA-molekylen. Alla organismers arvsmassa
är uppbyggda med denna genetiska kod.

                                                
1 Daléus, s 2.
2 Daléus, s 2, samt NOU 1990:1.
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*HQHU

Informationen i DNA är uppdelad i 23 kromosompar vilka i sin tur är
uppdelade i arvsanlag, gener. En gen är en sträcka DNA som i regel är
mellan 1000 och 2000 nukleotider lång. Det finns ungefär 100 000 gener i
en mänsklig DNA-molekyl. Genen innehåller information om hur ett visst
protein skall vara uppbyggt.

Mängden information som finns i arvsmassan är imponerande. Den
mänskliga arvsmassan består av ca 3 miljarder baspar indelade i 100 000
gener. Om man skulle skriva ut ordningsföljden mellan baserna A, G, T och
C i en människas arvsmassa så blir det minst en miljon sidor - alltså ett helt
bibliotek!3

Kroppens celler innehåller alla samma gener, men eftersom cellerna är
specialiserade för att bilda olika vävnader (celldifferentiering) utnyttjas olika
gener i olika celler. Muskelceller, benceller, blodceller, nervceller etc har
olika funktioner som resultat av att de uttrycker olika gener.

&HOOGHOQLQJ

Nya celler biladas genom celldelning. Vid celldelning behöver båda cellerna
en hel uppsättning DNA. Därför replikeras, d v s kopieras DNA från
ursprungscellen. Tack vare basparningen kan då den ena delen av stegen
användas som mall för den andra och tvärtom. Anta att stegen dras isär så att
varje halva av stegen ligger där med sina baser, sin halva av varje stegpinne.
Med en steghalva som mall bildas en ny halva med hjälp av ett förråd av
fritt flytande baser. När baserna fäst på sina ställen är en ny, fullständig
dubbelspiral bildad.4

3URWHLQHU

Proteiner har olika funktioner i organismen. Exempelvis deltar de i
organismens uppbyggnad (strukturproteiner), utgör katalysatorer vid
livsnödvändiga reaktioner i kroppen (enzym) och fungerar som
signalsubstanser i organismen (hormoner).5

Produktionen av proteiner kallas proteinsyntes. Vi antar, liksom vid
celldelningen, att stegen dras isär så att det bildas två steghalvor med en
utstickande stegpinne på varje. Varje stegpinne är en bas. Liksom när DNA
replikeras, kommer kompletterande baser och fäster sig vid sina
motsvarigheter och bildar en ny steghalva. I och med detta överförs
informationen i DNA-molekylen till en m-RNA-molekyl (transkription). En

                                                
3 Rydén s 52.
4 Newell s 226.
5 Gentekniken och juridiken s 25.
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m-RNA (messenger RNA)-molekyl är således en spegelbild av DNA-
molekylen men består endast av en kedja. M-RNA kan därför binda en
annan molekyl, t-RNA (transfer-RNA) till sig. T-RNA:t översättes sedan till
aminosyresekvenser vilka sedan bildar proteiner (translation).

3UDNWLVN�JHQWHNQLN

$OOPlQW�RP�JHQWHNQLN

Genteknik, genetisk ingenjörskonst, genmanipulation, genmodifiering och
genförändring är benämningar på tekniker som gör ingrepp i arvsmassan hos
levande organismer. Gentekniken möjliggör precisa ingrepp i arvsmassan så
att bestämda gener överförs till en mottagarorganism, gener som normalt
saknas hos mottagaren.

Cellernas genetiska uppsättning kan ändras genom att nya arvsanlag tillföres
(eller borttages). Arvsanlagen kan i princip komma ifrån vilken annan
organism som helst. Med nuvarande teknik kan generna dessutom
framställas på konstgjord väg. Överföringen kan ske på två sätt. Antingen
kan ett isolerat arvsanlag tillföras. Tekniken för detta kallas hybrid-DNA-
eller rekombinant-DNA-teknik (se 3.3.2). Eller så kan två celler smältas
samman genom cellfusion så att en s k hybridcell eller hybrididom bildas.

Genöverföring kan ske till två olika slags celler. De kan tillföras ett
befruktat ägg (könscellsterapi). Samtliga kroppens celler får då de nya
generna och de överförs också till nästa generation. Försök med könsceller
som har till syfte att åstadkomma genetiska effekter som kan gå i arv får inte
utföras på människor6. Man kan också överföra gener till en kroppscell.
Genen kommer då inte att föras vidare till nästa generation. Däremot
kommer den att påverka individen. Det är med andra ord ett slags genetisk
transplantation. I stället för att tillföra ett friskt organ överför man en frisk
gen. Detta kan inte göras i dag men är en framtidsdröm.

*HQWHNQLNHQV�DUEHWVUHGVNDS

Under 1970- och 80-talen gjordes flera gentekniska landvinningar. De
viktigaste bland dessa är 1) hybrid-DNA-tekniken, 2) teknik för avläsning av
nukleotidernas ordningsföljd i DNA-molekylen (DNA-sekvensering), 3)
teknik för tillverkning av DNA på konstgjord väg samt 4) den s k PCR-
metoden som gör det möjligt att föröka DNA i provrör

1) Hybrid-DNA-tekniken är en mycket viktig del av gentekniken. Med
tekniken kan man fritt flytta gener mellan levande organismer. Gener kan

                                                
6 Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från
människa, 2 §.
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överföras från en individ, ras eller art till en annan. Genom ingreppet
omprogrammeras mottagarens arvsmassa och därmed kan nya egenskaper
förvärvas. Organismer som mottagit främmande genetisk information brukar
kallas transgena organismer. Numera kan överföring göras av gener till allt
från enkla organismer som bakterier till högre organismer inklusive växter,
djur och människor. Hybrid-DNA-tekniken underlättas av en rad olika
tekniska redskap. De s k restriktionsenzymerna är ett slags biokemiska
saxar, vilka används för att klippa sönder DNA-molekylen vid vissa
nukleotidkombinationer. Skillnaden mellan de idag kända ca 900 enzymerna
är att de klipper sönder vid olika nukleotidkombinationer.

För att underlätta överföringen av DNA sammankopplas först DNAt med en
s k vektor (bärar-DNA). Vektorer är DNA-molekyler som har en naturlig
förmåga att flytta sig mellan olika individer.

Om en bakterie används som mottagare förökar sig hybrid-DNA -
molekylerna och 100-tals kopior kan bildas i varje bakteriecell. Eftersom
bakterier förökar sig flera gånger per timme genom delning kan man
massframställa hybrid-DNA med den beskrivna tekniken (molekylär
kloning). Hybrid-DNA-teknik, varvid man utnyttjar enkla organismer som
bakterier och jästsvampar som mottagare, används bland annat vid
massframställning av identiska DNA-molekyler inom grundforskning samt
produktion av läkemedel, vacciner och andra proteiner av kommersiellt
intresse (se 3.4).

2) Effektiva metoder har utvecklats som gör det möjligt att bestämma
nukleotidernas ordningsföljd i DNA (sekvensering). Dessa metoder gör det
möjligt att studera genernas uppbyggnad samt att bestämma
sammansättningen hos det protein som en gen kodar för. Instrument har
konstruerats som automatiskt kan avläsa korta DNA-molekylers
sammansättning.

3) Enstaka nukleotider kan kopplas samman så att DNA-kedjor uppstår. En
automatiserad teknik har utvecklats som gör det möjligt att tillverka kedjor
som är upp till 200 nukleotider långa inom loppet av enstaka timmar. De
bildade kedjorna kan sedan kopplas samman så att längre kedjor bildas och
hela gener har konstruerats på detta sätt.

4) Med PCR (polymerase chain reaction) –metoden kan man föröka DNA i
provrör. Förökningen kan göras selektivt så att endast en enstaka gen eller
delar av en gen förökas. PCR-metoden har till viss del kommit att ersätta
den molekylära kloningen.
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$QYlQGQLQJVRPUnGHQ

0RGHUQ�PHGLFLQ

Vi känner redan ca 5 000 ärftliga sjukdomar, som beror på defekter i
enskilda arvsanlag. När en sjukdomsframkallande gen isolerats kan såväl
diagnostiska som terapeutiska metoder utvecklas.

Det finns tre olika varianter på att använda terapi. Den första varianten
bygger på att den felande genen ersätts av den normala varianten. Detta
kallas genterapi och är den minst utvecklade, men också mest
omdiskuterade metoden. Det andra sättet går ut på att producera det normala
proteinet utanför kroppen (t ex i en mikroorganism), och sedan behandla
patienten med en sådan produkt. Ett exempel på detta är när diabetiker ges
bioteknikframställt insulin. Detta har fungerat bra i många fall. Ett tredje sätt
är att på traditionellt kemiskt sätt tillverka substanser, som bygger på
kunskaper om kroppens proteiner. Sådana substanser är under utveckling.7

)UDPVWlOOQLQJ�DY�SURWHLQHU
Genteknikens möjligheter vid framställning av proteiner har fått stor
betydelse på det medicinska området. Forskare har lyckats att i arvsmassan
hos bakterier klippa in mänskliga gener för produktion av t ex
tillväxthormon och insulin. Bakterierna har därefter producerat dessa
mediciner. Tack vare detta har man kunnat ersätta de gamla metoderna som
bl a innebar att man utnyttjade delar av hjärnan hos döda människor för att
få fram mänskligt tillväxthormon, samt utnyttjade bukspottskörteln hos svin
för insulinframställning.

Fördelen med dessa läkemedel är många. De kommer från en beständig
råvarukälla, de har samma sammansättning som kroppens egen motsvarighet
till läkemedlet och det föreligger ingen risk för att smittämnen skall spridas
med läkemedlet, vilket annars är möjligt då man använder substanser som
utvinns från djur eller människor.8 Bakterier är dessutom ytterst effektiva
producenter. De kan på kort tid framställa stora mängder kopior av sig
själva.

Vi kan också använda djurceller, som växer i en näringslösning, för
framställning av läkemedel på samma sätt som bakterier. Anledningen till
att djurceller används för produktionen är att vissa komplicerade proteiner
inte blir biologiskt aktiva om de tillverkas i enkla mikroorganismer.9

                                                
7 Gentekniken och juridiken s 27f.
8 SOU 1992:82 s 356, Rydén s 62f.
9 SOU 1992:82 s 358.
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)UDPVWlOOQLQJ�DY�YDFFLQHU
Vacciner kan också framställas med genteknik. Vid framställningen överförs
den gen från smittämnet vars produkt ger upphov till skyddande antikroppar
till en mottagare (vanligen en bakterie, jästsvamp eller däggdjurscell). Ur
mottagarorganismen kan sedan vaccinet framställas.

Vaccin mot gulsot (hepatit B) har framställts med genteknik och i framtiden
förväntar man sig att vacciner mot många parasitsjukdomar skall kunna
framställas med hjälp av genteknik, exempelvis vaccin mot malaria.
Fördelen med vaccin framställt genom genteknik är att råvarukällan är
beständig samt att vaccinerna är helt ofarliga eftersom de produceras i celler
som endast innehåller en liten del av smittämnets arvsmassa.
Produktionskostnaderna är dessutom förhållandevis låga.10

7UDQVJHQD�GMXU
När gener överförs till djurceller på ett sådant sätt att ett genetiskt förändrat
djur skapas kallas detta ett transgent djur. Ett transgent djur skapas kortfattat
på följande sätt. Först överförs den främmande genen till ett befruktat ägg.
Det genetiskt förändrade ägget överförs sedan till en livmoder. Där
utvecklas ägget till ett transgent djur som sedan föds på ”vanligt sätt”.
Transgena möss är förhållandevis enkla att framställa och används inom
grundforskningen för att studera olika geners funktion. 11

Transgena djur kan också användas för att producera proteiner. Anledningen
är som tidigare nämnts att vissa proteiner inte blir biologiskt aktiva om de
produceras i bakterier.

Transgena djur kan också bilda proteinerna på ett praktiskt sätt. På grund av
celldifferentieringen uttrycks generna mycket starkt i vissa vävnader.
Bröstepitelceller är specialiserade på att producera mjölk och proteinerna i
mjölk härrör från ett fåtal gener. Man har lyckats producera det
rekombinanta proteinet så att det utsöndras i mjölken från det transgena
djuret (protein farming). I dagsläget har flera rekombinanta proteiner
framgångsrikt uttryckts i mjölk. Exempelvis har transgena får framställts,
vilka utsöndrar ett protein i mjölken som används vid behandling av
blödarsjuka.12 Men det är inte bara i mjölken som transgena djur kan
producera mediciner. Amerikanska forskare har skapat transgena svin, som
bildar mänskligt hemoglobin i blodet. De transgena svinen har patentsökts i
91 länder.13

I februari 1997 presenterades det första lyckade försöket med ett klonat
däggdjur, fåret Dolly. Det speciella med Dolly var att hon var genetiskt

                                                
10 SOU 1992:82 s 356.
11 SOU 1992:82 s 358.
12 SOU 1992:82 s 358.
13 Natur & Vetenskap 6/97.
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identisk med sin ”moder”. Kloningen gick kortfattat till på följande sätt.14

En kroppscell, i detta fallet en juvercell, från givarfåret isoleras. Från ett
annat får tas ett obefruktat ägg, vilket töms på sin arvsmassa. Det tömda
ägget och arvsmassan från givarfåret förs samman. Arvsmassan i det fyllda
ägget förbereds för delning. Ägget börjar dela sig och utvecklas till ett
embryo. Embryot förs sedan över till en fostertacka. Fostertackan föder ett
lamm som är genetiskt identiskt med givarfåret. Dolly är således inte
transgen, hon har en komplett uppsättning ursprungliga gener, likadana som
moderfårets. Problemet med kloningen är att den för närvarande är
ineffektiv. Det krävdes 277 ägg innan man lyckades skapa Dolly. Det
institut (Roslin Institut) som framställt Dolly har ansökt om ett
internationellt patent (PCT-patent) på den teknik som använts.15

2UJDQGRQDWLRQ
Det arbetas på att humanisera djurorgan för att kunna använda dessa vid
transplantation, d v s förse djur med mänskliga transplantationsgener av
olika typ. Ett möjligt donatordjur av organ för transplantation är gris.16 Just
nu försöker engelska och amerikanska forskare att sätta in organ från
transgena djur i apor. De bästa resultaten har uppnåtts med njurar, där man
lyckats hålla liv i aporna i sju veckor efter transplantationen. När organ
blandas mellan arterna, finns det risk för att sjukdomar korsar artbarriärerna.
AIDS, som anses härstamma från apor, är ett skrämmande exempel.
Transplantation av djurorgan till människor har förbjudits i England, och i
USA måste man uppfylla stränga säkerhetskrav för att få tillstånd till sådana
försök. Det har så vitt man vet bara gjorts två sådana försök. I slutet av
1980-talet sattes ett babianhjärta i en liten flicka, och 1997 satte en indisk
läkare - olagligt - in ett grishjärta i en 32-årig man. Båda patienterna dog
omedelbart efter operationerna.17

'HW�PRGHUQD�ODQWEUXNHW

I jordbruket erbjuder den nya gentekniken många nya möjligheter. Detta
gäller både växter och djur.

Med hybrid-DNA-tekniken kan man göra ingrepp i arvsmassan hos växter
och tekniken har redan börjat utnyttjas inom växtförädlingen. Växtförädling
syftar till att förbättra växternas ärftliga egenskaper. De traditionella
metoderna har låg precision och är tidskrävande. Att ta fram en ny sort kan
ta 10 - 15 år. Med gentekniken�kan man välja ut de egenskaper man önskar
och överföra dem till växten.�Egenskaperna kan dessutom tas från andra
arter, något som inte är möjligt vid traditionell växtförädling.18

                                                
14 Forskning och Framsteg 5/97.
15 ”
16 Lorentz s 18f.
17 Ilustrerad vetenskap 9/97.
18 SOU 1992:82 s 357.
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Exempelvis har man lyckats skapa resistens mot vissa skadeinsekter. Detta
uppnås genom att man till växten överför en gen som styr tillverkningen av
ett protein i växten, vilket är giftigt för insekter. En växt kan även få gener
som har egenskapen att producera mer högvärdiga proteiner. Ökad
motståndskraft mot traditionella fiender som torka, saltvatten och sjukdomar
kan också erhållas.19

I framtiden är det också tänkbart att man kan framställa transgena växter,
som efter genmodifiering tillverkar substanser som normalt ej produceras i
växterna, t ex läkemedel.20

Inom djuraveln kan man förbättra djurraser. Exempelvis kan man få fram
djur som växer snabbare genom att tillföra extra gener för tillväxthormon.
Det är också möjligt att få en sundare sammansättning hos kött och mjölk.

0LOM|

Inom miljövården kan man exempelvis med gentekniken utveckla mer
miljövänliga system för rening av avlopp och avfall. Det har framställts en
bakterie som kan användas för oljebekämpning. Bakterien bryter ned
oljespillet till ofarligt organiskt material.21

,QGXVWUL

Enzymer som har industriell användning kan framställas� Industrier som
redan nu använder sådana enzymer är bl a pappers- och massaindustrin och
livsmedelsindustrin.22

*HQWHUDSL�RFK�+8*2

En förutsättning för att kunna upptäcka gener som bär på önskade eller
oönskade egenskaper är kunskap om var generna är placerade i arvsmassan.
Dessutom måste man förstå genernas funktioner och reglering. Därför har
startats ett världsomspännande projekt med syfte att kartlägga människans
hela arvsmassa.

Projektet (HGP - Human Genome Project) är mycket stort och oerhört
kostsamt. HUGO (The Human Genome Organization) bildades 1989 och är
den internationella organisation av vetenskapsmän som är inblandade
projektet. Själva utförandet av forskningen sker framför allt i USA, Japan
och Europa. Målet är att DNA-sekvensen för hela den mänskliga
arvsmassan skall vara kartlagd år 2005. Kartläggning betyder dock inte att
                                                
19 Daléus s 5.
20 SOU 1992:82 s 358.
21 Jämför Chakrabarty-fallet 8.5.
22 Rydén s 63f.
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man förstår genens innehåll, endast genens DNA-sekvens. Att förstå
genernas funktioner kommer att ta mycket längre tid och sträcker sig långt
utanför projektet.23

Av de ca 100 000 gener som utgör den mänskliga arvsmassan har i juni
1996 uppskattningsvis hälften blivit kartlagda.24 Hastigheten för genernas
identifikation, särskilt de som bär på genetiska sjukdomar, ökar allt
snabbare. Flera nya sjukdomsgener upptäcks varje månad, jämfört med ett
par per år för inte så länge sedan.25

Parallellt med människans arvsmassa kommer arvsmassan hos bakterier,
jäst, möss och flugor att kartläggas. Härigenom får vi tillgång till
komparativ information som är nödvändig för att förstå hur den mänskliga
arvsmassan fungerar.26

$QJUlQVDQGH�ODJVWLIWQLQJ

Detta avsnitt bygger till stora delar på skriften Reglering av genteknisk
verksamhet i Sverige utgiven av Naturvårdsverket förlag.

Den s k gentekniklagen (SFS 1994:900) är den lag som reglerar verksamhet
med genförändrade organismer i Sverige. Lagen är en ramlag. Den
preciseras bl a av genteknikförordningen (SFS 1994:901), som innehåller
detaljerade regler, bl a om när tillstånd och anmälan krävs samt om vilka
myndigheter som ansvarar för tillsynen. Tillsynsmyndigheterna ger ut
föreskrifter som preciserar hur en anmälan skall se ut samt när tillstånd skall
ges. Genom denna reglering har EG-direktiven 90/219/EEG om innesluten
användning av genetiskt förändrade organismer och 90/220/EEG om
avsiktlig utsättning av GMO införlivats i svensk lag. Genom EU:s
förordning Nr 2309/93 undantas saluförande av läkemedel som innehåller
eller består av GMO.

Det materiella innehållet i dessa rättsakter skall inte närmare redogöras för
här. En utgångspunkt är dock att ”införande av främmande arter eller
genetiskt modifierade organismer skall ske med stor restriktivitet och under
betryggande kontroll så att förutsättningarna för den inhemska floran och
faunan inte äventyras.”27

Det finns även andra lagar än gentekniklagen som reglerar användningen av
genetiskt förändrade organismer. Regler ges t ex i växtskyddslagen, lagen
om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel, foderlagen,
arbetsmiljölagen, miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, läkemedelslagen,

                                                
23 http://www.ornl.gov s 3 samt http://hugo.gdb.org
24 http://www.ncbi s 1.
25 http://www.ornl.gov s 3.
26                ”                s 1.
27 Prop. 1990/91:90 s 35.
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djurskyddslagen och smittskyddslagen. Genteknik utförd på människa
regleras i lag (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna
hälsoundersökningar samt i en lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- och
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa.

Det finns olika tillsynsmyndigheter för olika områden. Myndigheternas
ansvarsområden är inte på alla områden klart åtskilda så en viss
överlappning av ansvaret förekommer. Myndigheterna ansvarar för att
lagarna följs och utfärdar även föreskrifter på området. De handlägger också
ärenden om anmälan och tillstånd inom respektive områden. De
myndigheter som ansvarar för tillsynen är arbetarskyddsstyrelsen,
fiskeriverket, jordbruksverket, kemikalieinspektionen, skogsstyrelsen,
läkemedelsverket och livsmedelsverket.

Naturvårdsverket samordnar i viss mån myndigheternas arbete, är
remissinstans i miljöfrågor och ansvarar för viss internationell rapportering.
Tillsynsmyndigheterna skall samråda med Naturvårdsverket vid utarbetande
av föreskrifter samt vid tillståndsärenden gällande avsiktlig utsättning i
Sverige av ”nya” GMO eller tidigare använda GMO under väsentligt
annorlunda förutsättningar är tidigare. Naturvårdsverket rapporterar till EU-
kommissionen om användningen av produkter som innehåller GMO och
som introduceras på marknaden, samt om tillstånd som lämnats till
innesluten användning av GMO.

Gentekniknämnden är en statlig myndighet som inrättades den 1 juli 1994.28

Nämnden har bl a till uppgift att följa och sprida kunskap om den nationella
och internationella utvecklingen på genteknikområdet och bevaka de etiska
frågorna. Genom rådgivande verksamhet skall den främja en etisk och säker
användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön
skyddas. Nämnden skall också hålla sig underrättad om projekt inom
genteknikområdet som anses kräva särskilda etiska överväganden eller är
förenade med risker samt ta initiativ i dessa frågor. Vidare skall respektive
myndighet samråda med nämnden vid utarbetandet av föreskrifter som
meddelas med stöd av gentekniklagen.29

                                                
28 http://www.genteknik.se
29 se gentekniknämndens instruktion SFS 1994:902 1-3 §§ samt gentekniknämndens
hemsida http://www.genteknik.se
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,QOHGQLQJ

I detta kapitel behandlas olika etiska, ekonomiska och miljöfrågor som
uppkommer vid diskussionen om patent på genteknik.

Enligt en modell presenterad av Niklas Bruun30 kan man grovt särskilja tre
olika typer av uppfattningar när det gäller synen på etiken och gentekniken.
Den första uppfattningen är en traditionell syn på patentsystemet, den andra
är den patentfientliga synen, och den tredje är en mera nyanserad syn där
både etik och skyddsintressen beaktas.

'HQ�WUDGLWLRQHOOD�V\QHQ

Enligt den traditionella patentsynen skall patentsystemet vara värdeneutralt
och tekniskt utformat. Patentmyndigheterna skall vid sin prövning inte
reflektera över de etiska problemen eller om uppfinningen är önskvärd.
Etiska eller miljömässiga överväganden bör inte tillgodoses inom
patentsystemet. Sådan kontroll bör ske enligt sedvanlig
förvaltningslagstiftning och av de övervakande myndigheterna, som t ex
naturvårdsverket och gentekniknämnden. Förbudet mot patentering av
uppfinningar vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän
ordning (den s k ordre public-klausulen) ses som en säkerhetsventil för
yttersta undantagsfall.

'HQ�SDWHQWILHQWOLJD�V\QHQ

Den patentfientliga synen har starkt stöd hos olika miljörörelser som t ex
Greenpeace och djurskyddsorganisationer samt hos gröna politiska partier.
Även traditionella religiösa grunder om livets okränkbarhet hävdas för att
stödja denna uppfattning.

Utgångspunkten är att man vill förbjuda ”patent på liv” eftersom sådana
patent strider mot allmän ordning och moral. Vanligen finns ett motstånd
mot genteknologi överhuvudtaget. Patent skulle ge industrin ytterligare
incitament att forska i genteknologin och utveckla gentekniska produkter.
För att hindra denna utveckling vill man förbjuda eller begränsa
patenteringsmöjligheterna.

                                                
30 Bruun, NIR 1994:2 s 209ff.
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Det anses även att meddelandet av patent innebär ett statligt godkännande av
uppfinningen och av den använda tekniken. Företrädarna för den
patentfientiga synen och även allmänheten missförstår ofta hur
patentinstitutet fungerar. Ofta uppfattas patent som ett sätt för företagen att
förhindra all utomstående användning av uppfinningen, och att uppfinningen
hemlighålls för samhället. Detta är fel. Ensamrätten omfattar endast
kommersiellt utnyttjande, inte t ex forskning och vidareutveckling. När det
gäller hemlighållande är det i Norden så att alla uppfinningar offentliggörs
senast 18 månader efter ansökningen, oavsett om patent erhålls eller inte.
Den kunskap som uppfinningen medför kan således utnyttjas i samhället och
främjar den tekniska utvecklingen. Samhällets resurser används effektivare
eftersom onödig dubbelforskning undviks. Dessutom får myndigheterna
insyn i den industriella verksamheten och kan reagera mot icke önskvärda
utvecklingstendenser.31

En del anför andra skäl för att patent ej bör godkännas på gentekniska
uppfinningar. Dessa är vanligen jurister eller patentpraktiker och de hävdar
att det nuvarande patentsystemet lagtekniskt inte rymmer patent på
genteknik, utan att det i så fall måste ändras.

(Q�Q\�WLOO�WHNQLNHQ�DQSDVVDG�V\Q

Denna syn har kommit till uttryck i några viktiga avgöranden av EPO, bl a i
onkomusfallet (se 7.4.3 och 10.2). Uppfattningen är numera även klart
uttryckt i EG:s förslag till direktiv om rättsskydd för bioteknologiska
uppfinningar. Den kan sägas utgöra en mellanväg mellan de två andra
synsätten. Det anses nödvändigt att patentsystemet i grunden är ett tekniskt
system men att det innehåller etiska och moraliska säkerhetsventiler.
Härmed går man allmänheten till mötes. Allmänheten är nämligen oroad
över de etiska problem som patent på genteknik kan medföra. Anhängarna
av denna syn hävdar att det är viktigt för patentsystemets legitimitet att den
stöds av allmänheten.

bU�GHW�OlPSOLJW�PHG�HWLN�L�SDWHQWUlWWHQ"

Det bör påpekas att patentlagstiftningen redan innehåller regler som tar
hänsyn till etik och moral. Det främsta exemplet på detta är förbudet mot
uppfinningar vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän
ordning. Även förbudet mot patentering av förfaranden för kirurgisk eller
terapeutisk behandling av människor och djur bygger på sociala och etiska
skäl. Tidigare fanns det även begränsningar när det gällde patent på
livsmedel och läkemedel. 32

                                                
31 Nord 1988 s 65.
32 Nord 1992 s 15.
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Jag tycker det är rimligt att hävda att om användningen av en uppfinning
överhuvudtaget anses vara oetisk, bör möjligheten till patentering också vara
utesluten. En uppfinning som endast har negativa konsekvenser bör inte
kunna patenteras eftersom användningen skall anses strida mot goda seder
och allmän ordning. Om en uppfinning har både goda och dåliga sidor anser
somliga, däribland Genteknikberedningen, att immaterialrätten inte skall ta
ställning till önskvärdheten av uppfinningen. Det är lämpligare att använda
annan lagstiftning för det ändamålet.33

En annan uppfattning när det gäller patenterbarheten av en uppfinning som
har bra och dåliga sidor är att man bör använda ordre public-bestämmelsen
och göra en avvägning mellan berörda intressen. Det är just detta som
gjordes i onkomusfallet. EPO tillämpade där bestämmelsen på ett nyanserat
sätt. Uppfinningens fördelar (betydelsen för cancerforskningen av stort
intresse för människan) ansågs efter en avvägning överväga dess nackdelar
(djurens lidande, som dock totalt sett minskades genom uppfinningen, och
miljöriskerna som bedömdes som små). Uppfinningens utnyttjande ansågs
därför inte strida mot bestämmelsen.

Det är dock tveksamt om förbud mot patentering är en effektiv åtgärd för att
hindra etiskt tvivelaktiga uppfinningar. Rent logiskt borde de etiska och
moraliska frågorna relaterade till genförändring av levande material blivit
lösta långt innan frågan om patenterbarhet aktualiseras.34 När förbudet
aktualiseras i patenteringsförfarandet finns nämligen redan uppfinningen och
omfattande forskning och resurser har redan lagts ned på den. Det är därför
inte säkert att patentlagens förbud förhindrar oönskat utvecklingsarbete.
Tillverkning och försäljning förbjuds inte heller genom förbud mot patent.35

Det är därför rimligt att hävda att offentligrättsliga regler, t ex
djurskyddslagstiftning, är mera lämpliga för att förhindra oetisk verksamhet.

2OLND�SUREOHPRPUnGHQ

Nedan behandlas några frågeställningar och farhågor som dyker upp i
debatten kring patent på genteknik. Dessa är:

1 den s k u-landsproblematiken, d v s utnyttjandet av tredje världens resurser
och risken för att de länderna förlorar på patentering av genteknik,

2 risken för att den biologiska mångfalden minskar,

3 risken för miljön om genförändrade djur släpps ut,

4 djurens ställning,

                                                
33 SOU 1992:82 s 303.
34 Dworkin, NIR 1992:2 s 219.
35 Nord 1992 s 16 och SOU 1992:82 s 304.
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5 strukturomvandlingar i näringslivet, samt

6 hänsyn till folkförsörjningen.

8�ODQGVSUREOHPDWLNHQ

*HQSLUDWHU
Det uppskattas att ca 70 % av världens genresurser finns i u-länderna.36 Den
nya gentekniken har medfört att dessa resurser blivit mycket intressanta. Det
finns nämligen stora möjligheter att där finna gener med önskade
egenskaper som kan utnyttjas i gentekniken.37 Problemet för u-länderna är
att de p g a sin situation ofta inte är i stånd att bevaka rättigheter eller
utnyttja resurser av detta slaget.38 Ett annat problem är att forskargrupper
utför resor till länderna och hämtar hem genresurser utan att ersätta länderna
för utnyttjandet. Det finns dock exempel på att länder får ett utbyte från de
som inhämtar genresurserna. Detta är fallet mellan det amerikanska
bioteknikföretaget Merck och Costa Rica. De har slutet ett avtal om att
företaget får leta efter genetiska resurser i landet i utbyte mot att Costa Rica
får ekonomisk ersättning, tillgång till teknik samt del av royalty från
eventuella kommersiella produkter som är härledda därifrån.39

Som grund för att u-länderna skall få ett utbyte kan man hävda att världens
genetiska resurser tillhör hela mänskligheten. Inga ensamrätter borde därför
få förekomma på grundval av dessa resurser. När det nu trots allt enligt
många rättssystem är möjligt att få patent på sådana produkter bör därför u-
länderna kompenseras för detta. Det anses även att u-länderna genom
genpiraterna blir utnyttjade eftersom de genförändrade produkterna senare
slår ut u-ländernas produkter. Det uppkommer således en dubbel orättvisa.
Ett annat motiv för att u-länderna skall få ett ekonomiskt utbyte är att
länderna har suveräna rättigheter över sina naturresurser och därmed
genpoolerna.

Dessa problem har behandlats på Rio-konferensen och ingår i Förenta
Nationernas konvention om biologisk diversitet, antagen i juni 1992.
Konventionen skrevs under av 157 regeringar och fler har skrivit på sen
dess. För närvarande, har konventionen ratificerats av 117 stater,
inkluderande EU och dess medlemsstater, Kanada, Japan och den Ryska
federationen. USA skrev under med reservationer och har ännu inte
ratificerat avtalet.40 Huvudsyftet med konventionen är att säkra bevarandet
av biologisk diversitet, godtagbar användning av naturens resurser, samt en
rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid utnyttjandet (art 1). Enligt

                                                
36 Hammer/Secher, NIR 1994:4 s 454.
37 Gentekniken och juridiken s 55.
38 Hammer/Secher, NIR 1994:4 s 454.
39 Gentekniken och juridiken s 20.
40 Crespi, EIPR 1995:9 s 439.
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konventionen måste bevarandet balanseras med utvecklingen, särskilt i u-
länderna.

Konventionen erkänner staternas suveräna rättigheter över sina
naturresurser. Därför har nationella regeringar rätt att bestämma om
tillgången till dessa (art 15(1)). Vidare anges att, i utbyte mot tillgången till
genetiska resurser, skall donatorlandet få fördelar enligt någon av tre
mekanismer: 1 deltagande i forskning, 2 tillgång till överföring av härledd
teknologi, 3 få del av forskningsresultaten och avkastning av det
kommersiella utnyttjandet. Inhämtande och tillgång till genetiska resurser
skall medges av landets regering och förutgås av förhandlingar om i vilken
form donatorlandet ska få del av fördelarna (art 15 (4, 5, 7)).

6WUXNWXUI|UlQGULQJDU
En tendens inom biotekniken är att näringslivets struktur omvandlas så att
resurser koncentreras till ett litet antal storföretag. Dessa företag är så
mäktiga att u-länderna kan ha problem att hävda sina intressen mot dem.
Om företagen dessutom kan få patent blir deras ställning ännu starkare.
Monopol på vissa produkter som u-länderna kan vara beroende av driver
upp priserna till u-ländernas förfång.41 Särskilt anmärkningsvärt skulle detta
naturligtvis vara om uppfinningen bygger på kunskaper som hämtats från
genetiskt material insamlat i u-länderna.

Som motargument kan hävdas att patenten är nationellt eller regionalt
begränsade. Ett patent som meddelats i Sverige eller i EPO medför således
inget ensamrättsskydd i u-länder. Naturligtvis kan bioteknikföretagen då
söka patent i u-länderna enligt deras patentlagstiftning, om nu någon sådan
finns. Det är dock inte säkert att detta lönar sig för företagen eftersom det är
ganska kostsamt att ansöka och upprätthålla patent och eftersom u-ländernas
patentlagar inte alltid ger samma skydd som västerländska patentsystem.42

Patenträttsligt skydd av biotekniska uppfinningar kan också medföra
fördelar för u-länderna. Patentskyddet kan stimulera forskning och
utveckling av t ex läkemedel och livsmedel. Därmed kan man bekämpa
tredje världens problem med svält, sjukdomar etc.

%LRORJLVN�PnQJIDOG

Det finns en risk för att nya framställda grödor, som ger högre avkastning
eller lämpligare näringssammansättning, slår ut traditionella grödor. Därmed
är risken för monokulturer och en minskad genetisk variation överhängande.
Vari denna risk består skall inte närmare behandlas här, men det kan helt
kort anföras att naturen behöver en viss genetisk mångfald för att
evolutionen skall kunna fortgå. Dessutom medför monokulturer risker för att

                                                
41 Nord 1992 s 18.
42 Nord 1992 s 19.
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genetiska sjukdomar får ett mycket starkare genomslag i kulturerna än de
skulle kunna få om det fanns en tillräcklig genetisk variation. Risken för
monokulturer förstärks av att den största delen av genresurserna finns i u-
länderna. Dessa länder saknar ofta möjlighet eller intresse av att bevara den
genetiska mångfalden. Försörjningsproblemen i dessa länder och
möjligheten till högre avkastning överskuggar detta skyddsintresse.43

Det har dock även framhållits att patenträttens bestämmelser om
offentliggörande och deponering av biologiskt material medför att skyddet
för genetiska resurser stärks.44 Dessutom hävdas att genteknikforskningen
snarare leder till en större biologisk mångfald än till en minskning, eftersom
nya sorter med förändrade egenskaper framställs.45 Hur pass önskvärda
dessa nya sorter är kan givetvis diskuteras.

Vilken uppfattning man än har kan vissa åtgärder vidtagas för att säkra den
biologiska mångfalden och för att undvika att genetiskt material går förlorat.
En lämplig åtgärd är att införa genbanker för bevarande av hotat material.
Det är också möjligt att införa offentligrättsliga regler för diversifiering av
odlingsmaterialet. Detta lär redan förekomma inom skogsbruket.46

5LVNHQ�I|U�PLOM|Q

Miljön kan bli allvarligt hotad om utsättning eller utsläpp sker av genetiskt
förändrade organismer. Återverkningarna av sådana utsläpp i miljön och
ekosystemet kan inte överblickas. Ett exempel är de omfattande ekologiska
störningar som inträffade då man planterade in kaniner i Australien. Det
visade sig att de inte hade tillräckligt många naturliga fiender. Istället
förökade de sig mycket snabbt och tillfogade stora skador när de betade ned
områden. Det bör beaktas att kaninerna i detta exemplet var djur som redan
fanns på jorden. Genförändrade organismer har dock en genuppsättning som
inte bara är ny för den plats den släpps ut på utan helt ny för jorden. Därmed
är det ännu svårare att förutsäga konsekvenserna.47

Rimligtvis måste det finnas ett skydd för miljön som ligger utanför det
patenträttsliga området. Ett patenträttsligt förbud skulle inte påverka
forskning eller utsättande eftersom sådant utnyttjande ej omfattas av
patenträttens ensamrätt. Skyddet av naturen bör därför ske genom
offentligrättsliga regler och kontroll. Denna kontroll skulle täcka all
verksamhet, inte endast den som är föremål för patentering. Finns det en
sådan fungerande lagstiftning behöver motsvarande miljöregler ej intas i
patenträtten, eftersom de inte skulle fylla någon funktion. I Sverige finns det
sådana lagar, men problemet kan uppstå internationellt, eftersom många u-

                                                
43 Nord 1992 s 20.
44 Hammer/Secher, NIR 1994:4 s 455.
45 Nord 1988 s 61f.
46 Nord 1992 s 20.
47 Daléus s 14.
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länder saknar en fungerande lagstiftning på området. Detta problem är dock
inte specifikt för patenträtten utan ett miljöskyddsproblem. 48

'MXUHQV�VWlOOQLQJ

Det finns en risk för att djurens intressen får stå tillbaka mot ekonomiska
intressen. En uppenbar risk med framställningen av transgena djur är att
djuren erhåller egenskaper som medför lidanden och plågor för dem. Om
patentering av djur godkänns finns det en risk för ännu intensivare forskning
med försöksdjur och en ökning av antalet transgena djur. Denna forskning
kan bli allt intensivare och snabbare eftersom det gäller att komma in med
sin patentansökan först. Följden kan bli att djurens rättigheter sätts i
bakgrunden.49�Det kan hävdas att detta problem föreligger redan på
forskningsstadiet och att verkan av ett patentförbud skulle vara mycket
begränsat. Detta är en rimlig uppfattning men vi får inte glömma att patent
trots allt utgör ett incitament för industrin att syssla med dylik forskning.
Skulle inte patenträttigheter tillåtas minskar säkerligen både forskning och
produktutveckling.

Undantagsvis kan patentlagens nuvarande bestämmelser användas vid
uppenbara brott mot djurskyddet. En uppfinning på djur som medför svårt
lidande för djuren utan att medföra någon nämnvärd nytta, kan vägras på
grund av att uppfinningens utnyttjande strider mot goda seder eller allmän
ordning. Medför uppfinningen nytta får en avvägning ske mellan skada och
nytta. En sådan bedömning har skett av EPO i onkomus-fallet (se 7.4.3 och
10.2). Mot att hänsyn till djuren skall tas inom patentsystemet kan hävdas att
PRV inte har tillräcklig kunskap för att ta ställning till djurskyddsfrågor då
de är tekniker och jurister.50 Det kan därför tyckas att det är lämpligare att
införa skydd för djuren genom djurskyddslagstiftning. Därigenom uppnås ett
djurskydd som är effektivare och täcker fler förfaranden än ett patentförbud
skulle göra.

6WUXNWXURPYDQGOLQJDU�L�QlULQJVOLYHW

Det finns en tendens inom näringslivet till koncentration av växt- och
djurförädlingsarbete till allt färre storföretag.51 När antalet förädlingsföretag
minskar, minskar också konkurrensen och valfriheten. En sådan
koncentration torde inte vara önskvärd, bl a på grund av att antalet aktörer
blir färre och därmed konkurrensen minskar. Lantbrukarna som p g a sin
storlek får en sämre förhandlingsställning kan bli tvingade att binda sig vid
vissa företag.

                                                
48 SOU 1992:82 s 310.
49 http://www.tierrechte.de/cpn/nopatents_e.html s 3.
50 SOU 1992:82 s 311.
51 Nord 1992 s 21f.
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Ett annat exempel på strukturomvandling är att stora kemi- och
läkemedelsföretag köper upp företag som sysslar med traditionell
växtförädling. Om kemiföretagen får kontroll över växtförädlingsföretagen
kan de få ett stort inflytande över sortvalet i lantbruket.52 Detta inflytande
kan vara negativt. Det har nämnts att man i samma företag dels utvecklar ny
konstgjödning och nya bekämpningsmedel, dels utvecklar grödor som är
anpassade till dessa produkter, t ex är resistenta mot bekämpningsmedel
(herbicidresistenta). Detta skulle kunna leda till en icke önskvärd
jordbrukskultur. Jordbrukaren kan då använda kemikalier i mycket stor
omfattning, eftersom hans odlingar är resistenta. Följden blir att enorma
mängder bekämpningsmedel släpps ut i naturen. Effekterna av detta är svåra
att överblicka, men säkerligen är detta skadligt för miljön. De enda som
tjänar på arrangemanget är kemiföretagen som kan sälja mer
bekämpningsmedel och mer resistenta grödor.

Det bör dock framhållas att strukturomvandlingar inte är något unikt för det
biotekniska området, utan förekommer inom alla expansiva områden.

Denna utveckling bör kontrolleras på andra sätt än via immaterialrätten.
Man kan använda sig av offentligrättsliga begränsningar eller annan
påverkan för att få lantbrukaren att använda miljövänliga metoder, t ex
subventioner.

+lQV\Q�WLOO�EHIRONQLQJVI|UV|UMQLQJHQ

Det kan hävdas att befolkningen skall tillförsäkras vissa viktigare
förnödenheter, såsom livsmedel och läkemedel m m i tillräcklig mängd och
av god kvalitet till rimliga priser. Frågan är om immateriella rättigheter på
sådana produkter skulle hindra denna tillgång eller tvärtom ge incitament för
utvecklingen av nya produkter.53

Denna fråga är omtvistad och det finns inga entydiga svar. Expertgruppen i
nordiska rådet pekar på att erfarenheterna från det tidigare förbudet mot
patent på livs- och läkemedel, inte ger något stöd för den uppfattningen att
tillgången eller priserna påverkas negativt av möjligheten till patentering.
Istället anses patentering ha sporrat utvecklingen mot bättre produkter.
Expertgruppen anser att frågan om befolkningsförsörjningen inte medför
några tillräckliga skäl mot patentering.54

$OOPlQKHWHQV�XSSIDWWQLQJ

Den europeiska kommissionen har nyligen publicerat en undersökning
vars syfte är att fastställa den allmänna uppfattningen om utvecklingen

                                                
52 Nord 1992 s 21f.
53 Nord 1988 s 64.
54 Nord 1988 s 64f.
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på det biotekniska området. 55 Svenskarna och övriga EU-medborgare
är skeptiska till gentekniken och dess olika tillämpningar. Länderna
med mest negativ inställning består av typiska välfärdsstater, däribland
Sverige, Danmark och Tyskland. Mindre skeptiska är länderna i Syd-
och Västeuropa samt Finland. Sedan 1993, då en mindre studie av
liknande slag gjordes i dåvarande EU, har européerna blivit klart mer
skeptiska till genteknik.

Av undersökningen framgår att allmänheten är negativ till genteknik
inom jordbruk och livsmedelsteknik, t ex för att öka proteinhalten eller
hållbarheten hos matvaror. Skapande av genförändrade djur för
forskningsförsök, som den s k onkomusen, anses också vara icke
önskvärt. Inställningen är även negativ till djur som tillverkar
mänskliga organ, exempelvis grishjärtan som kan opereras in i
hjärtsjuka människor. Mera konventionella, medicinska tillämpningar
av genteknik stöds däremot. Exempel på detta är genteknik på
bakterier som gör att de producerar vacciner och mediciner, typ insulin
till diabetiker. Allmänheten är också positiv till den gentekniken som
möjliggör diagnostisering av ärftliga sjukdomar.

                                                
55 Eurobarometer 46.1, http://europa.eu.int/en/comm/dg12/press/1997/pr180997.html, samt
http://www.fof.se/press/97_6_11.htm
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'lUI|U�KDU�YL�SDWHQW

Ett patent kan definieras som en rättighet som ger patenthavaren en
tidsbegränsad ensamrätt att kommersiellt utnyttja en uppfinning. Som skäl
för denna rätt kan anges att uppfinnaren genom sin uppfinning har gjort en
värdefull insats och bör belönas för denna insats. Patenträtten kan också
motiveras av samhällets intresse att främja den industriella utvecklingen.
Den rådande uppfattningen, åtminstone i västvärlden, är nämligen att ett
välutvecklat patentsystem utgör ett incitament för uppfinnande och gynnar
den tekniska utvecklingen.56 Förklaringen till detta är att uppfinnarens
ensamrätt möjliggör att han får en ekonomisk utdelning av sin insats. Ett
annat viktigt skäl för patenträtten är att den patenterade uppfinningen genom
förfarandet blir offentlig och allmänt känd. Offenliggörandet är ett centralt
moment i patentsystemet.57

9DU�ILQQV�UHJOHUQD�RP�SDWHQW"

Den svenska patenträtten regleras främst i patentlagen (1967:837) och den
därtill knutna patentkungörelsen (1967:838). Patent- och registreringsverket
(PRV) har därigenom bemyndigats att meddela patentföreskrifter.

De nordiska patentlagarna uppvisar stora likheter. Detta är en följd av det
nordiska samarbetet på området. Detsamma gäller patentmyndigheternas
tillämpningsföreskrifter. De nordiska reglerna harmonierar dessutom med
EPC.58

Domstolspraxis är viktig på patentområdet. HD:s praxis är givetvis viktig
men även administrativ praxis är mycket viktig. I det administrativa
förfarandet är första instans PRV. Dess beslut kan överklagas till
Patentbesvärsrätten (PBR), vars beslut i sin tur kan överklagas till
Regeringsrätten (RegR). För detta krävs dock prövningstillstånd.

%HW\GHOVHQ�DY�GHQ�LQWHUQDWLRQHOOD�UHJOHULQJHQ

På grund av patenträttens internationella karaktär kan Sverige inte
upprätthålla regler som alltför mycket skiljer sig från omvärlden. Dessutom

                                                
56 Jacobsson s 3, samt Gentekniken och juridiken s 24ff.
57 Jacobsson s 3.
58 SOU 1992:82 s 289.
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har Sverige tillträtt bl a Pariskonventionen, PCT och EPC, vilket medför att
vi har förbundit oss att upprätthålla vissa regler. Detta medför att den
internationella patenträtten också är en viktig rättskälla.59 Särskilt viktig är
EPOs praxis eftersom denna påverkar nationell, administrativ praxis. Detta
beror på att en uppfinnare kan välja om han vill söka patent med giltighet i
Sverige hos PRV eller hos EPO. Därför bör självfallet reglerna för
utfärdande av patent etc vara lika. Det finns ingen uttrycklig regel som
förpliktigar oss att följa EPOs praxis, men RegR har uttalat att dess praxis
skall följas.60 Härvid kan vi bli tvungna att acceptera regler som inte alltid
överensstämmer med vår egen uppfattning. Genom att delta i samarbetet
istället för att ställa oss utanför, har vi dock en möjlighet att påverka
utvecklingen.61

3DWHQWODJHQ

6N\GGHWV�XSSNRPVW

Patent söks i Sverige hos Patent- och registreringsverket. Ensamrättens
uppkomst är formbundet och grundas på en ansökan, som skall uppfylla en
rad formella och materiella krav. I ansökan skall uppfinningen beskrivas och
det skall anges vad som önskas skyddas genom patentet (patentkrav).

När det gäller mikrobiologiska förfaranden eller produkter, kan man inte
alltid beskriva dessa med nödvändig precision.62 Därför har det införts en
möjlighet för deposition av mikroorganismerna, 8 § 2 st 4p samt 8 a §.
Deponeringen sker hos en internationell deponeringsmyndighet enligt
Budapestöverenskommelsen.

När ansökan inkommer till PRV skall den granskas och det skall fastställas
om patentet kan beviljas med hänsyn till PLs bestämmelser. I och med
patenteringsförfarendet offentliggörs uppfinningen. Ansökningen blir
offentlig senast 18 månader efter ansökningsdagen. I Sverige gäller detta
även om patent inte beviljas. Tack vare offentliggörandet ges andra
möjlighet att utveckla uppfinningen, dessutom blir den fri att använda när
patentet löpt ut.

Det finns en möjlighet för den som söker patent i Sverige att söka enligt
reglerna om internationell patentansökan (3 kap PL). Formaliteterna för den
som söker patent i flera länder underlättas genom denna överenskommelse
(PCT). Huvudprincipen är att om patentansökan uppfyller de krav rörande
form och innehåll som föreskrivs i konventionen skall den godtagas av den
nationella patentmyndigheten, 33 § 5 st PL.

                                                
59 Koktvedgaard s 173.
60 RÅ 1990 ref 84.
61 SOU 1992:82 s 299.
62 Koktvedgaard s 179.



25

Europeiska patent enligt EPC-systemet behandlas av den europeiska
patentmyndigheten, EPO. EPO tar ställning till om uppfinningen uppfyller
konventionens krav med avseende på patenterbarhet, nyhet och
uppfinningshöjd. Uppfyller ansökningen dessa krav meddelar EPO patent
vilket får direkt giltighet i Sverige, om Sverige är designerat. Avgöranden av
EPO i första instans (examining division) kan överklagas till Board of
Appeal och, under vissa omständigheter, till Enlarged Board of Appeal (art
106 ff EPC).

Det går för närvarande inte att erhålla ett patent med giltighet i hela världen.
Vill man skydda sin produkt i hela världen får man ta ut nationella patent i
varje land för sig, eventuellt via PCT eller EPC.63

8SSILQQLQJVEHJUHSSHW

Patent kan endast erhållas på en uppfinning (1 § PL). Begreppet uppfinning
definieras inte i lagen. ”Uppfinning” syftar på det speciella begrepp som
används i internationell patentpraxis. Detta är något snävare än
uppfinningsbegreppet i allmänt språkbruk.64

Det finns en viktig skillnad mellan uppfinning och upptäckt. En upptäckt är
endast ett avslöjande av vad som redan finns i naturen men som inte tidigare
är känt. En uppfinning består däremot av något konstruktivt, en nyskapelse
som avser att lösa ett tekniskt problem. På nya områden, däribland
biotekniken och gentekniken, är denna uppdelning inte alltid självklar (se
7.1).

3DWHQWHUEDUKHWVNULWHULHUQD

För att patent ska meddelas på en uppfinning måste även de tre s k
patenterbarhetskriterierna vara uppfyllda. Uppfinningen skall vara 1) ny, 2)
inneha uppfinningshöjd samt 3) kunna tillgodogöras industriellt.

1) I 2 § 1 st PL anges att patent endast meddelas på uppfinning som är ny i
förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökningen. Detta
är det s k nyhetskravet.

I 2 § 2 st definieras ”känt” som ”allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig
detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt”. En
uppfinning uppvisar nyhet endast om en fackman på området anser att den i
allt väsentligt inte är identisk med en redan sökt eller patenterad uppfinning.
Dessutom får den inte ha beskrivits i litteraturen eller finnas på marknaden

                                                
63 Koktvedgaard s 185.
64 Koktvedgaard s 193.
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(”whole contents”-princip). Nyhetskravet för uppfinningar är således
objektivt och absolut.

2) Enligt 2 § 1 st PL skall uppfinningen också väsentligen skilja sig från vad
som tidigare är känt. Detta krav på väsentlig skillnad kallas
uppfinningshöjd. Kravet på uppfinningshöjd skall avgöras objektivt. Det
skall finnas ett tillräckligt avstånd mellan den patentsökta uppfinningen och
känd teknik (”the state of the art”).65 I art 56 EPC fastslås en objektiv
måttstock genom att hänvisa till fackmannakriteriet; uppfinningen får inte
vara ”obvious to a person skilled in the art”. Det är svårt att i teorin definiera
kravet och det får därför avgöras i praxis. På områden där den tekniska
utvecklingen är snabb såsom inom gentekniken, bör det ställas ganska höga
krav på uppfinningshöjd. Risken är annars att patenten blockerar
utvecklingen. Omvänt gäller att det på mera stabiliserade områden ofta är
rimligt med en mildare bedömning.66

Kravet på uppfinningshöjd står i 2 § 1 st i omedelbar anslutning till
nyhetskravet. Gränsen mellan nyhetsläran och uppfinningshöjdens krav på
väsentlig skillnad är således oklar och prövningen av dessa kriterier bör
enligt Kokvedgaard67 uppfattas som en helhet.

3) Patent meddelas bara på uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt (1
§ 1 st PL). Innebörden av detta är att uppfinningen måste vara en realitet, det
får inte röra sig om en pappersuppfinning som inte kan utnyttjas i praktiken.
Den praktiska användningen behöver dock inte föreligga vid
ansökningstillfället, men det skall finnas tillräcklig dokumentation som visar
att den kan utnyttjas praktiskt.68 Industriell verksamhet skall ges en vid
betydelse inkluderande transportväsendet, byggnadsverksamhet, handel,
jordbruk, skogsbruk, fiske, jakt och offentlig förvaltning.69

För att en uppfinning skall kunna tillgodogöras industriellt krävs dessutom
att uppfinningen har teknisk karaktär, teknisk effekt samt är reproducerbar

Kravet på teknisk karaktär innebär att en uppgift skall lösas med hjälp av
naturkrafterna, d v s med hjälp av naturens materia och energi.70 Exempel på
sådant som inte har teknisk karaktär är vetenskapliga teorier, matematiska
metoder, planer för affärsverksamheter samt framläggande av information
(detta framgår direkt av 1 § 2 st). Kravet på teknisk effekt anses innebära att
det tekniska problemet skall lösas genom uppfinningen och att det för en
fackman är sannolikt att uppfinningen medför den tekniska effekten. Med

                                                
65 Koktvedgaard s 222.
66 NU 1963:6 s 127.
67 Koktvedgaard s 222.
68 Koktvedgaard s 199f.
69 NU 1963:6 s 110ff, prop. 1966:40 s 68. I art 57 EPC uttrycks: ”An invention shall be
considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of
industry including agriculture.”
70 NU 1963:6 s 97.
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reproducerbarhet avses, att en fackman med ledning av beskrivningen i
patentansökan skall kunna utöva uppfinningen. Uppfinningen skall kunna
reproduceras, d v s upprepas med identiskt resultat.

8QGDQWDJ

I 1 § 2 st anges vad som aldrig anses vara en uppfinning och därmed inte
patenterbart. Detta gäller som tidigare nämnts 1) en upptäckt, vetenskaplig
teori eller matematisk metod, 2) en konstnärlig skapelse, 3) en plan, regel
eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet
eller ett dataprogram, samt 4) framläggande av information. Förfarande för
kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall
utövas på människor anses inte heller vara en uppfinning (1 § 3 st).

Patent meddelas inte heller på uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot
goda seder eller allmän ordning (1 § 4 st 1p). Slutligen är växtsorter och
djurraser eller väsentligen biologiska förfaranden för framställning av växter
eller djur inte patenterbara. Patent kan dock meddelas på mikrobiologiskt
förfarande och produkter av sådant förfarande.

3URGXNW��PHWRG���DQYlQGQLQJ

Patent kan meddelas på olika sätt och med skilda rättsverkningar. 1
Produktpatent. Vid produktpatent patenterar man uppfinningen som sådan. 2
Metodpatent. Vid metodpatent eller förfarandepatent är det
framställningssättet som patenteras. Framställningsmetoden måste vara ny.
Produkten som framställs behöver dock inte vara ny. 3 Användningspatent.
Vid användningspatent patenterar man användningen av en produkt.
Användningen måste vara ny, däremot behöver produkten inte vara ny.
Produktpatenten är vanligen de som medför starkast immaterialrättsligt
skydd. Dessa är därför de mest värdefulla för industrin.71

(QVDPUlWWHQV�RPIDWWQLQJ

Ensamrätten innebär att det endast är patenthavaren som yrkesmässigt får
utnyttja uppfinningen, 1 § 1 st PL. I 3 § uppräknas de nyttjanden som
omfattas av ensamrätten. Dessa är bl a tillverkning, användning, import m
m. Uppräkningen i 3 § är uttömmande. I praktiken är allt kommersiellt
utnyttjande av produkten förbehållet patenthavaren.72 Skyddets omfattning
avgränsas i första hand av de patentkrav som uppfinnaren angivit i sin
ansökan. Ensamrätten gäller under 20 år, räknat från den dag patentansökan
kom in till Patentverket.

                                                
71 Koktvedgaard s 203.
72 Koktvedgaard s 231.
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,QVNUlQNQLQJDU

Patenträttigheter kan skapa monopol och blockera industrins utveckling. I
PL har därför gjorts en avvägning mellan samhällsintresset av effektiv
konkurrens och privatintresset av ensamrätt. Vissa inskränkningar har
ansetts böra införas.

Utnyttjanden som inte sker yrkesmässigt undantas enligt 3 § 3 st 1 p PL från
ensamrätten. Handlingar som utförs i experimentsyfte är dessutom
uttryckligen tillåtna enligt 3 § 3 st 3 p. Det finns alltså en rätt att, även
yrkesmässigt undersöka uppfinningar och undersöka eventuella
utvecklingsmöjligheter.

Enligt 3 § 1 st skulle en köpare av en patentskyddad produkt inte få sälja den
vidare utan patenthavarens samtycke. Detta skulle medföra stora
begränsningar i handeln med varor. Därför har i 3 § 3 st 2 p införts den s k
konsumtionsprincipen. Från ensamrätten undantas utnyttjande av
patentskyddat föremål som har omsatts inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet av patenthavaren eller med dennes samtycke. Detta
innebär att om den skyddade produkten lovligt satts på marknaden här i
landet eller inom EES blir patenträtten till det sålda exemplaret därmed
konsumerad för hela EES-området. Vidareförsäljning av exemplaret kräver
således ej tillstånd från patenthavaren.

Under vissa omständigheter kan även annan än licenstagare få rätt att
utnyttja uppfinningen utan samtycke från uppfinnaren (tvångslicens). Det
finns fyra sådana situationer, reglerade i 45-48 §§ PL. Det finns en möjlighet
till tvångslicens, om uppfinningen inte inom riket utövas i skälig omfattning
efter tre år sedan patent meddelats och om godtagbar anledning till
underlåtenheten saknas (45 §). Tvångslicens kan ges till innehavare av
patent på uppfinning som är beroende av en annans patenträtt
(beroendepatent), om förutsättningarna härför är uppfyllda (46 §).
Tvångslicens kan vidare meddelas om hänsyn till allmänt intresse av
synnerlig vikt kräver det (47 §). Exempel på sådana samhällsintressen är
statens säkerhet, allmänhetens tillgång till medicin och livsmedel,
kraftförsörjningen, kommunikationsväsendet och liknande för samhället
viktiga funktioner.73 Patenträtten innehåller en prioritetsprincip som innebär
att den som först ansöker om patent får hela ensamrätten, se 2 § PL. För att
prioritetsprincipen inte skall få orimliga följder kan en annan uppfinnare
som gjort en liknande uppfinning under vissa förutsättningar få en s k
föranvändarrätt (48 § PL). Reglerna om tvångslicens används mycket sällan,
men anses ha en viktig preventiv verkan.

                                                
73 NU 1963:6 s 301f, prop. 1966:40 s 172f, 179f och 339.
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,QWUnQJ

Vid intrång i uppfinnarens eller licenstagarens ensamrätt (patentintrång),
stadgas straffansvar om intrånget sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader (57 §). Dessutom skall
intrångsgöraren (vid uppsåt eller oaktsamhet) betala ersättning för eventuell
skada samt (vid strikt ansvar) för utnyttjandet av uppfinningen (58 §). Det är
också möjligt att interimistiskt vid vite förbjuda fortsatt intrång (57 a §).

9l[WI|UlGODUUlWW

Denna uppsats gör inte anspråk på att behandla växtförädlarrätten. Den
beskrivning som följer skall därför endast ses som en mycket summarisk
bakgrund för att förstå patentsystemet. Således är följande beskrivning på
intet sätt heltäckande.

Nya växtsorter ges skydd enligt växtförädlarrättslagen (1971:392).
Växtförädlarskyddet innebär ett produktskydd för växtsorterna. Lagen ger
den som utvecklat en ny växtsort möjlighet att få ensamrätt att yrkesmässigt
utnyttja sorten (växtförädlarrätt).

Växtförädlarskyddet medför ingen ensamrätt att använda sorten för
förädlings- och forskningsarbete. Andra kan således utnyttja en sort för
vidareförädling (s k breeders`eller research exemption). Det finns också en
principiell rättighet för bönder att för eget bruk använda av honom framodlat
utsäde året därefter (farmers`privelege).

För att uppnå skydd krävs, att sorten tydligt skiljer sig från andra sorter som
är kända före ansökan (distinkt), att den är tillräckligt likformig (homogen)
samt att den vid förökning är beständig (stabil). Framställningssättet för
sorten är principiellt utan betydelse, således kan även sorter som framställts
med gentekniska förfaranden skyddas.74

Den senaste utvecklingen inom bioteknologin har lett till att skiljelinjerna
mellan patent och växtförädlarrätt blivit allt otydligare. Växter har
patenterats både i Sverige och utomlands, men växtsorter kan inte patenteras
p g a av ett uttryckligt förbud (se 7.5 och kapitel 9). Det har ansetts att
växtförädlarna är i behov av ett starkare skydd för att få ekonomiskt utbyte
av sin förädlingsverksamhet. Det har även funnits ett behov av att definiera
skillnaderna mellan patent och växtförädlarrättsligt skydd. Detta har medfört
att regeringen den 20 februari 1997 lade fram ett förslag till en ny
växtförädlarrättslag.75

                                                
74 SOU 1992:82 s 356.
75 Prop 1996/97:128, Ny växtförädlarrättslag. För en utförligare behandling av den nya
växtförädlarrättslagen hänvisas till Ekvad, NIR 1997:2 s 158ff.
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Avgränsningen av skyddet i förhållande till patenträtten har uppnåtts genom
en ny definition av termen växtsort. I lagförslaget 1 kap 3 § har införts en
definition vilken överensstämmer med den som finns i artikel 1 i UPOV-
konventionen. Växtsorten skall numera vara ny, särskiljbar, likformig med
avseende på dess väsentliga kännetecken och stabil. Begreppsbestämningen
medför att en reglering av förhållandet sker mellan traditionellt framställda
växtsorter och sorter framställd genom bioteknologiska metoder.

Lagförslaget innebär sammanfattningsvis ett starkare skydd för
växtförädlare.76 Ändringarna beskrivs kortfattat i avsnittet om UPOV-
konventionen (se 6.6.8).

,QWHUQDWLRQHOOW

Patenträtten är ett internationellt regelsystem. De immateriella ensamrätterna
är i och för sig nationella, men behovet av skydd i andra länder har lett till
internationella överenskommelser och en rättslikhet på området. De
viktigaste konventionerna och rättsakterna nämns nedan. Sverige är ansluten
eller bunden till samtliga dessa.

3DULVNRQYHQWLRQHQ

Pariskonventionen från år 1883 var den första konventionen för skydd av
den industriella äganderätten. Konventionen omfattar över 135 länder,
inklusive Kina, Ryssland och USA77. Konventionen innehåller bl a tre
viktiga principer.78 Principen om nationell behandling innebär, att
medlemsstaterna skall bereda utlänningar minst lika omfattande skydd som
de bereder sina egna medborgare. Principen om minimiskydd innebär, att
medlemsstaterna ska upprätthålla vissa minimiregler. Prioritetsprincipen
innebär, att om den som har ansökt om patent för en uppfinning i ett land
inom ett år söker skydd i ett annat konventionsland skall den senare ansökan
anses vara gjord samtidigt som ansökan i det första landet. Många av
bestämmelserna i PL bygger på våra konventionsåtaganden.
Pariskonventionen är reviderad vid flera tillfällen, senast i Stockholm år
1967, då WIPO bildades.79

:,32

WIPO (World Intellectual Property Organization) är resultatet av en
konvention som undertecknades 1967, och som trädde i kraft 1970. WIPO är
en s k Specialized agency under FN, för intellektuell äganderätt.
Organisationens främsta uppgifter är att främja skyddet av den intellektuella
                                                
76 Ekvad s 173.
77 Koktvedgaard s 39.
78 SOU 1992:82 s 283.
79 SOU 1992:82 s 283.
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äganderätten i alla länder samt att administrera Pariskonventionen, PCT-
konventionen samt Bernkonventionen (varumärkesområdet).80

Patentskyddet för bioteknologi aktualiserades för första gången 1973, och
syftade till att skapa internationella riktlinjer för deponering av
mikroorganismer. Detta arbete ledde 1977 fram till
Budapestöverenskommelsen för deponering av mikroorganismer (se
6.6.3).81

Inom WIPO har biotekniska uppfinningar senare diskuterats i en särskild
expertgrupp. De flesta medlemsländer är överens om att de biotekniska
uppfinningarna behöver ett skydd. Det har dock inte nåtts någon enighet i
frågan.82

%XGDSHVW|YHUHQVNRPPHOVHQ

Som tidigare påpekats krävs för att en uppfinning skall kunna meddelas att
den uppfyller reproducerbarhetskravet. När det gäller uppfinningar som
inbegriper mikroorganismer är det inte alltid möjligt att med ord tillräckligt
tydligt beskriva uppfinningen. För att kunna uppfylla
reproducerbarhetskravet har därför godkänts att mikroorganismen
deponeras. Genom Budapestöverenskommelsen har införts ett system med
institutioner som utsetts till internationella depositionsmyndigheter. En
deposition som skett vid en sådan myndighet i enlighet med konventionen
skall erkännas av varje konventionsstat.83

*$77�RFK�75,3V

Under förhandlingarna om det nya frihandelsavtalet GATT (den s k
Uruguayrundan), slöts 1993 ett avtal som bland annat rör bioteknologiska
patent, det s k TRIPs-avtalet (Trade-related intellectual property rights)84.
TRIPs bestämmelser är mycket lika EPCs.85

I TRIPs anges att patent skall vara tillgängliga för alla uppfinningar, för
både produkten och processen, inom alla delar av teknologin, förutsatt att de
innehar uppfinningshöjd och har industriell tillämpning.  Således skall
patent kunna meddelas på biotekniska och gentekniska uppfinningar. Det
finns vissa undantag. Dessa är en frist på fem år för vissa u-länder, samt
vissa övergångsbestämmelser i dessa länder för farmaceutiska och
jordbrukskemiska produkter. Patent och patenträttigheter skall vidare vara
tillgängliga utan diskriminering med hänsyn till var uppfinningen skett,

                                                
80 http://www.wipo.org
81 A/K s 51.
82 SOU 1992:82 s 291.
83 Jacobsson s 21f.
84 Gentekniken och juridiken s 54.
85 Walles, NIR 1995:2 s 215.
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inom vilken del av teknologin den gjorts och om produkterna är importerade
eller inhemskt skyddade.

Medlemmar får utesluta patent på uppfinningar, när det är nödvändigt för att
skydda ordre public eller moral, inklusive att skydda mänskligt, animalt eller
växtliv eller hälsa eller för att undvika allvarliga skador i miljön, förutsatt att
en sådan uteslutning inte bara grundas på att den är förbjuden enligt inhemsk
lag.

Medlemmar får också utesluta från patenterbarhet: (a) diagnostiska,
terapeutiska och kirurgiska metoder för behandling av människor eller djur
(b) växter och djur andra än mikroorganismer, och väsentligen biologiska
processer för produktion av växter eller djur andra än icke-biologiska och
mikrobiologiska processer. Medlemmar skall dock se till att skydd finns för
växtsorter antingen genom patent eller genom ett effektivt sui generis-
system eller någon kombination därav.

De konventionsanslutna länderna skall senast den 1 juli 1996 ha anpassat sin
nationella rätt efter avtalet. För u-länderna gäller dock en övergångsperiod
fram till 1 juli 2001 och för de minst utvecklade u-länderna till 1 juli 2005.

3&7

PCT (Patent Cooperation Treaty), konventionen om patentsamarbete trädde
i kraft år 1978. Genom konventionen har bildats en ordning där
patentsökanden samtidigt kan ansöka om patent i medlemsstaterna genom
en internationell patentansökan. Den nationella patentmyndigheten skall
enligt konventionen acceptera den PCT-vägen gjorda ansökan till materiell
prövning, om den uppfyller konventionens krav.86 89 länder är anslutna till
konventionen, däribland de viktiga industriländerna i och utanför Europa
samt Kina sedan hösten 1994.87

(3&

Den europeiska patentkonventionen, EPC, trädde i kraft år 1977.
Konventionen utgör resultatet av ett samarbete mellan EG och EFTA-
länderna. EPC innebär att en patentsökande samtidigt kan erhålla
patentskydd i flera länder, s k europeiskt patent. Dessa patent meddelas av
den europeiska patentorganisationen, EPO och skall ha samma rättsverkan
som ett nationellt patent. Konventionen har arton medlemmar i Europa.88

                                                
86 Koktvedgaard s 182, samt http://www.wipo.org/eng/genral/ipip/pct.htm
87 En fullständig uppräkning av PCTs medlemsstater finns på
http://www.wipo.org/eng/general/ipip/pct.htm s 1. På samma adress finns en kort
beskrivning av PCT.
88 De länder som den 27 december 1997 är medlemmar är Österrike, Belgien, Danmark,
Frankrike, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco,
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EPO har utarbetat riktlinjer för tolkningen av den europeiska
patentkonventionen. Riktlinjerna är viktiga vid bedömningen av
patentansökningar. Eftersom riktlinjerna vid behov anpassas efter besluten
från EPOs besvärsinstans, ger dessa uttryck för gällande praxis vid det
europeiska patentverket.89

Det har uppkommit en intressant situation nu när EU antagit förslaget till
bioteknikdirektiv. Detta beror på att nästan alla konventionsstater också är
EU-medlemmar. EPO kommer inte att vara formellt bunden av direktivet
eftersom EPO inte är ett EU-organ. Det är däremot troligt att tillämpningen
av EPC kommer att harmoniseras med bioteknikdirektivet.

(*

Rättsläget när det gäller patentering av bioteknik har till vissa delar klarnat i
och med att EU-parlamentet nu antagit direktivet om rättsligt skydd för
bioteknologiska uppfinningar.

Den europeiska livsmedels- och läkemedelsindustrin har tryckt på för att få
till stånd lagstiftningen, som de anser är nödvändig för att göra deras dyrbara
forskning lönsam. Om ett gemensamt patentsystem inte införs har industrin
hotat med att flytta sin verksamhet till länder som USA eller Japan, där det
redan finns lagstiftning som tillåter sådana patent.90 Kommissionen har tagit
intryck av detta och har sedan 1988 försökt genomföra en gemensam
lagstiftning när det gäller patent på bioteknologiska uppfinningar.91 Det
ursprungliga förslaget förkastades oväntat av parlamentet i mars 1995, vilket
ledde till att kommissionen nio månader senare presenterade ett nytt förslag
vilket skulle beakta parlamentets etiska invändningar och kravet på att
direktivet skall bli tydligare i sin utformning.92

I februari 1996 presenterade därför kommissionen för Europaparlamentet
och rådet ett nytt förslag till direktiv om rättsligt skydd för bioteknologiska
uppfinningar.93 Parlamentet antog den 16 juli 1997 direktivförslaget med
stor majoritet (388 röster för, 110 röster emot och 15 nedlagda röster).94

Parlamentet gjorde 66 ändringsförslag i kommissionens förslag. Dessa
ändringar gjordes för att klargöra skillnaden mellan uppfinningar och
upptäckter när det gäller patenterbarheten för material av mänskligt
ursprung, och för att ta ytterligare hänsyn till etiken.95 Kommissionen har

                                                                                                                           
Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien,
http://www.epc.nl/epcstate.htm
89 SOU 1992:82 s 276.
90 SDS 1997-07-16.
91 Sessionsnytt 14-18 juli 1997.
92 Sessionsnytt 14-18 juli 1997, samt EP-nytt nr 7.
93 EGT nr C 296, 8.10.1996, s 4.
94 SDS 1997-07-17.
95 COM (97) 446 motivering.
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antagit det ändrade förslaget och infört 65 av de 66 ändringsförslagen.96

Beslutsproceduren är därmed inte avslutad. Rådet måste först anta en
gemensam ståndpunkt. Direktivet kommer troligen att utfärdas i början på
1998.97

Direktivets utgångspunkt anges inledningsvis i art 1. Där anges att
medlemsstaterna skall skydda bioteknologiska uppfinningar i sin nationella
lagstiftning. De skall därvid anpassa sin nationella lagstiftning till direktivet
om så är nödvändigt. Det anges uttryckligen att uppfinningar kan vara
patenterbara även om föremålet är en produkt som består av eller innehåller
biologiskt material eller en process där biologiskt material framställs,
bearbetas eller används. Det krävs dock att uppfinningen uppfyller
nyhetskravet, innebär innovativ verksamhet (uppfinningshöjd) och är
industriellt användbar (art 3.1). Det anges vidare att biologiskt material som
har isolerats från sin naturliga omgivning eller framställts genom en teknisk
process kan vara föremål för en uppfinning även om det redan existerar i
naturen (art 3.2).

Det framgår att direktivet inte skall påverka medlemsstaternas skyldigheter
som härrör från internationella avtal, särskilt gäller detta TRIPs-avtalet och
konventionen om biologisk mångfald (art 1.2).

Vart femte år efter genomförandet av direktivet skall kommissionen
offentliggöra en rapport om vilka problem som uppstått genom direktivet
vad gäller internationella avtal om skydd av mänskliga rättigheter som
medlemsstaterna undertecknat eller medverkat till. Kommissionen skall
överlämna denna rapport till parlamentet och rådet (art 16).

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1999 införa de lagar och andra
förordningar som är nödvändiga för att följa direktivet (art 15).

Somliga som stödjer direktivet har hävdat att det krävs en kodifiering av den
rättspraxis som tillämpas av de europeiska länderna samt av EPO. Det skulle
således endast vara fråga om en harmonisering av europeisk patenträtt.

                                                
96 Den ändring som inte godkändes av kommissionen skulle dels ha inneburit att när en
uppfinning grundar sig på biologiskt material av växt- eller djurursprung skall i
patentansökan anges materialets geografiska ursprungsort samt bevis för att materialet har
använts i enlighet med de lagar för tillträde och export som gäller på ursprungsorten. Enligt
den andra punkten krävs att om en uppfinning har sitt ursprung från en människa skall i
patentansökan offentliggöras namn och adress till den person från vilket materialet
härstammar eller dennes juridiska ombud samt innehålla bevis för att materialet har använts
och patentet ansöks med medgivande från den berörda personen eller dennes juridiska
ombud. Om dessa krav inte uppfylldes, skulle följden vara ett förbud mot patentering. Den
första punkten går utöver de internationella åtaganden som gjorts inom ramen för
konventionen om biologisk mångfald. Den andra punkten uppfyller bl a inte kraven i fråga
om skydd av personuppgifter. COM motivering, se även direktiv 95/46/EG av den 25
oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandlingen av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EGT nr L 281, 23.11.1995.
97 http://europa.eu.int/rapid/cgi/ra s 2.



35

Sanningen är enligt djurrättsorganisationen Tierrechte att direktivförslaget
går längre än den befintliga patenträtten när det gäller patenterbarhet av
bioteknologiska uppfinningar.98. Denna uppfattning är så vitt jag kan se inte
helt ogrundad. De finns nämligen bestämmelser som går längre än vad som
EPO i sin praxis hittills har tillämpat. Dessa bestämmelser behandlas längre
fram i uppsatsen (se t ex 7.6.3).

Det anses att det föreslagna direktivet inte bara är för tidigt, utan att det
också är helt anpassat till kommersiella intressen och underminerar
samhällets intressen. Det borde föregås av en bred allmän konsultativ
process i Europa, eftersom våra demokratiska rättigheter medför att frågor
av stor betydelse för hela samhället bestäms och diskuteras på ett allmänt
plan.99 Jag är benägen att hålla med om detta sista påstående. Utmärkande
för diskussionen om patent på genteknik är att allmänheten är mer eller
mindre ovetande om rättsläget. Diskussionen har endast förts på ett högre
plan, bland jurister, patentpraktiker, industrin och i viss utsträckning bland
politiker.

8329

Internationella konventionen för skydd av nya växtsorter från 1961 kallas för
UPOV (International Union for the Protection of New Varietes of Plants).
Konventionen reviderades senast 1991 och Sverige har som tidigare sagts
lagt fram ett förslag om en ny växtförädlarrätt som bygger på konventionen.
1991 års konvention börjar gälla när fem av medlemsstaterna har ratificerat
den och gäller då endast mellan de stater som ratificerat den. Det kommer
därför att finnas två gällande växtförädlarrättskonventioner.

De viktigaste förändringarna i UPOV är: 1 Borttagandet av förbudet mot
dubbelt skydd. Detta betyder att medlemsstater, om de inte är bundna av
förbudet i art 53 (b) EPC, kan tillåta växtsorter att skyddas antingen genom
patent eller genom växtförädlarrättigheter. 2 Växtförädlarrätten sträcker sig
nu till alla sorter vilka är väsentligen härledda från den skyddade sorten (art
14) och när det gäller lantbrukarnas rätt att behålla utsäde från ett år till
nästa, kan denna rättighet underkastas en rättvis ersättning till
växtförädlarrättsinnehavaren (art 15).100 3 En definition av begreppet
växtsort har införts. Sorten skall vara ny och tydligt skilja sig från andra
sorter som är kända före ansökan (distinkt), den skall vara tillräckligt
likformig med avseende på dess väsentliga kännetäcken (homogen) och den
skall vid förökning vara beständig (stabil).

                                                
98 http://www.tierrechte.de/cpn/nopatents_e.html
99 http://www.tierrechte.de/cpn/nopatents_e.html s 4.
100 Llewylyn, EIPR 1997:3 s 119, även SOU 1992:82 s 287.
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I detta kapitel skall jag behandla de problem som uppstår när patenträtten
appliceras på biotekniska och gentekniska uppfinningar. Ett genomgående
problem härvid är att patenträtten utformades på 1960-talet och då fanns
mycket liten kunskap om de möjligheter som dagens bioteknik medför.
Detta gäller särskilt gentekniken som det inte fanns någon egentlig kunskap
om förrän mot slutet av 70-talet.

8SSILQQLQJVEHJUHSSHW

I 1 § 2 st PL anges att som en uppfinning anses aldrig vad som endast utgör
en upptäckt. Gäller patentansökan t ex en mikroorganism eller en
gensekvens som finns i naturen, uppkommer frågan om det är en upptäckt
eller en uppfinning. Är det en upptäckt kan patent inte meddelas.

Enligt Koktvedgaard101 har det i praxis och i den internationella
patentdoktrinen skett en betydande ändring i synsättet på vad som är en
upptäckt respektive en uppfinning. Numera anses även företeelser som är
givna av naturen som patenterbara uppfinningar. Problemet är inte något
nytt för gentekniken utan aktualiserades först i samband med patentering av
kemiska föreningar. Frågan var om det skulle vara möjligt att erhålla
produktpatent på kemiska föreningar. Många kemiska föreningar finns
nämligen i naturen och frågan var om de var att anse som uppfinningar eller
upptäckter. Den internationella trenden var vid den tidpunkten att gynna den
kemiska industrin med så starka patent som möjligt. Därmed godkändes de
kemiska produktpatenten i de flesta länder.102

När det gäller gener vållar uppfinningsbegreppet särskilda bekymmer. Gener
består av en grupp kemiska föreningar (DNA-molekyler). Utgår man från
den praxis som gäller kemiska föreningar kommer man således fram till att
gener som sådana kan patenteras.103 Ur kemisk synvinkel finns det ingen
principiell skillnad mellan gener och kemiska föreningar, mellan levande
och dött. Det är dock tveksamt om man ska anamma detta synsätt.

En tydlig skillnad är vilka processer som generna respektive de kemiska
föreningarna ger uttryck för. Härvid bör man se till vad dessa processer
resulterar i och dess betydelse för mänskligheten. Även om kemiska
föreningar kan vara mycket viktiga för mänskligheten så går det inte att

                                                
101 Koktvedgaard, NIR 1994:4 s 440f.
102 Koktvedgaard, NIR 1994:4 s 440f.
103 Koktvedgaard, NIR 1994:4 s 441f.
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likställa detta med genernas betydelse. Dessa styr nämligen processerna i
kroppen och omfattar således livet i sig själv.

Vi har självklart också andra känslor i förhållande till gener än till vanliga
kemiska föreningar. Generna är ju nyckeln till allt liv och bestämmer en stor
del av människans hälsa och sjukdom, intelligens, personlighet o s v. Det
kan därför hävdas att när det rör så viktiga områden för människan så bör
inte ensamrätter införas. Privata intressen skall inte få så stort inflytande
över människan och livet.

Gener kan från kemisk synpunkt vara att betrakta som kemiska föreningar,
men de utgör också ritningar efter vilka proteinerna och cellerna i en
organism byggs upp. Detta skiljer generna från andra kemiska föreningar.
Rättsläget beträffande kemiska föreningar bör därför enligt
Genteknikberedningen104 ej vara tillämpligt. Naturligt förekommande gener
och mikroorganismer skall istället anses vara upptäckter, och som sådana
inte vara patenterbara.

Det har även hävdats att det är fel att jämföra vanliga kemiska föreningar
med DNA-molekylen.105 Kännetecknande för det levande, är nämligen
storleken och komplexiteten av en rad centrala molekyler. Dessa s k
makromolekyler finns inte i den döda, organiska kemin. De kemiska
processerna som makromolekylerna deltar i är mycket avancerade. Denna
komplexitet medför att det inte alltid är möjligt att förutsäga utfallet av ett
biologiskt förlopp med tillräcklig säkerhet (detta tangerar också
reproducerbarhetsproblemet, se 7.2.3). Därför kan det vara lämpligt att dra
en gräns mellan dött och levande just här, och kanske även en gräns mellan
vad som skall få patenteras och vad som inte skall få patenteras.

359

PRV har hittills inte utfärdat några särskilda regler när det gäller frågan om
patent på gener eller annat naturligt förekommande material. De har
behandlats som kemiska föreningar.

3%5V�SUD[LV

Gränsdragningen har aktualiserats vid PBR när det gäller mikroorganismer. I
ett mål vid PBR106 uppkom frågan huruvida fyra tidigare okända
mikroorganismstammar, som isolerats ur jordprover, utgjorde en uppfinning
eller enbart en upptäckt. PBR kom fram till att en mikroorganism som
erhållits genom ett isoleringsförfarande utgör en upptäckt och inte en
uppfinning. Det arbete som hade lagts ned på att identifiera

                                                
104 SOU 1992:82 s 315f.
105 Nord 1993 s 338.
106 Mål P 87-129, 1989-06-22.
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mikroorganismernas existens medförde ej att det var fråga om en
uppfinning.�Dessutom ansåg PBR att mikroorganismen inte skilde sig så
mycket från teknikens tidigare ståndpunkt som krävs. Mikroorganismerna i
sig själva ansågs i detta fallet därför inte patenterbara. Det i andra hand
åberopade patentkravet angav en praktisk användning av uppfinningen och
därmed bifölls det patentkravet. Det är således just angivandet av en praktisk
användning som gjorde att en uppfinning ansågs föreligga.

(32

I EPOs riktlinjer107 definieras skillnaden mellan en upptäckt och en
patenterbar uppfinning när det gäller naturprodukter på följande sätt: ”Om
någon finner en ny egenskap hos ett känt material eller föremål är detta
enbart en upptäckt och inte patenterbart. Om någon däremot tillämpar denna
egenskap i en praktisk användning, har han gjort en uppfinning som kan
vara patenterbar.” Att endast hitta ett fritt förekommande ämne i naturen är
enbart en upptäckt. Om däremot detta ämne först isoleras från sin omgivning
och sedan genom ett förfarande utvinns, är detta förfarande patenterbart.
Ämnet i sig kan också vara patenterbart. Förutsättningarna är att ämnet
noggrant kan karaktäriseras antingen genom sin struktur, sitt
utvinningsförfarande eller andra parametrar och att ämnet är ”nytt”. Ett
exempel på detta är om man får en mikroorganism att producera ett nytt,
upptäckt ämne.108 Uppfinningen består i att man för första gången och i
väldefinierad form ställer en uppfinning till samhällets förfogande.
Tillgängliggörandet (”at the disposal for the first time”) är det centrala
rekvisitet för att en uppfinning skall anses föreligga.109 EPOs praxis har
hittills varit att godkänna ett oinskränkt produktskydd på gener och
renkulturer av mikroorganismer.110

(*

I förslaget till EG-direktiv har gränsdragningen mellan upptäckt och
uppfinning definierats på följande sätt. Den mänskliga kroppen i sina olika
bildnings- och utvecklingsstadier, liksom enbart upptäckten av en av dess
delar, inbegripet en gensekvens eller delsekvens av en gen, kan inte vara
patenterbara uppfinningar (art 5.1). En avskild del av den mänskliga
kroppen eller på annat sätt genom ett tekniskt förfaringssätt framställd del,
inbegripet en gens struktur eller delar av denna, kan vara patenterbar, även
om denna dels uppbyggnad är identisk med uppbyggnaden hos en naturlig
del (art 5.2). Det krävs dock att funktionen av en gensekvens eller
delsekvens konkret anges i ansökan (art 5.3). Dessa bestämmelser

                                                
107 C-IV 2.3.
108 Nord 1992 s 27f.
109 Koktvedgaard s 197.
110 SOU 1992:82 s 315f.
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överensstämmer därmed med EPOs praxis vilken fäster avgörande betydelse
vid tillgängliggörandet.

3DWHQWHUEDUKHWVNULWHULHUQD
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Nyhetskravet tillhör inte de största problemen vid patentering av biotekniskt
material. Vissa synpunkter kan dock anföras när det gäller patentering av
gener.

Ett argument mot patentering av gener är att, p g a sin existens i naturen, kan
gener inte uppfylla patentlagens nyhetskrav.111 Detta problem är nästan
identiskt med uppfinning/upptäckts-problematiken. När man använder sig
av nyhetskravet skall man inte koncentrera sig på vad som är förut
existerande eller icke-existerande. Det verkliga nyhetstestet i patenträtten
vilar på tillgängligheten för allmänheten. Det beror således på vad som har
blivit publicerat eller avslöjats eller använts offentligt före
patentansökningen. Vad som redan är tillgängligt för allmänheten är
uteslutet från patent, och är känt som ”state of the art”.

För att bli tillgänglig för allmänheten måste genen först isoleras, helst
karakteriserad enligt sin nukleotidsekvens, och klonas. Uppfinningen när det
gäller genpatent ligger i tillgängliggörandet av genen i en form som kan
användas för att producera en preciserad produkt, och att producera denna i
en viss kvantitet, exempelvis som en kommersiell medicinsk produkt.
Alternativt kan den klonade genen användas för att ändra en organism av en
annan art resulterande i nya produkter, som transgena växter och djur.
Denna uppfattning stöds av EPOs riktlinjer .112 Stöd för detta gavs också av
the EPO Technical Appeal Board i Alpha-interferon fallet.113 I det rättsfallet
argumenterades mot patentsökanden att interferon-generna inte kunde vara
en nyhet eftersom de hade funnits i en välkänd genbank. Materialet i
genbanken var mycket omfattande, ca 240 000 oidentifierade individuella
prov. Det saknades dock en förteckning över vilka gener som ingick i
banken. Styrelsen ansåg därför att det förhållandet att genbanken innehöll de
sökta DNA-fragmenten inte innebar att de var tillräckligt tillgängliga för
allmänheten för att vara ”state of the art”. Genens förekomst i genbanken
ansågs således inte vara ett nyhetshinder.

                                                
111 Crespi, EIPR 1995:9 s 432.
112 C-IV 3.3.
113 Alpha-interferon fallet T 301/87.
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Kravet på uppfinningshöjd varierar enligt förarbetena114 inom olika tekniska
områden. Inom områden där den tekniska utvecklingen är snabb, exempelvis
gentekniken och biotekniken, skall ett högre krav ställas på att uppfinningen
väsentligen skiljer sig från tidigare uppfinningar än inom ett område där den
tekniska utvecklingen är långsammare. Skälet för detta är att patent på
expansiva områden lätt blockerar den snabba och önskade utvecklingen.

Det kan därför anses att det bör ställas stränga krav på uppfinningshöjd på
gentekniska och biotekniska uppfinningar, annars riskeras utvecklingen att
bromsas upp. EPO har dock i flera fall inte följt detta resonemang, utan
använt normala krav på uppfinningshöjd.115

5HSURGXFHUEDUKHW

Industriell tillämpning innebär att uppfinningen skall ha en teknisk effekt,
teknisk karaktär och vara reproducerbar. Här är reproducerbarhetskravet av
särskilt intresse. När framställning sker av nya växter eller djur är det inte
ovanligt, att avkomman inte är exakta kopior av moderorganismen. Trots att
gentekniken medfört att människan nu alltmer kan kontrollera skeendet
finns det fortfarande stor osäkerhet vid försöken. Patent kan uteslutas på
grund av att reproducerbarhetskravet inte är uppfyllt om avkomman inte
tillräckligt överensstämmer med moderorganismen.116 Hur höga krav som
bör ställas på överensstämmelse är svårt att ange. Vissa hävdar att kraven på
exakthet vid utfallet av uppfinningens utförande inte bör ställas lika högt på
alla områden. Detta skulle då gälla området med levande material där
utfallet är osäkert. Enligt min mening är det självklart att när patentkravet
anger exempelvis ett djur med en viss önskad egenskap, så skall denna
egenskap vid reproduktion vara helt överensstämmande med
moderorganismen. Andra egenskaper som inte anges i patentkravet och som
därmed inte har någon betydelse för uppfinningen, t ex att djuret har en viss
längd, bör däremot inte nödvändigtvis överensstämma.

En annan sak är att det numera finns, genom det s k Dolly-experimentet, en
möjlighet att skapa identiska djur (kloner) ur kroppsceller (se 3.4.1.3).
Reproducerbarhetskravet skulle här vara uppfyllt. Problemet är dock att
dessa försök fortfarande är på experimentstadiet och det krävs många försök
innan de lyckas. Här uppkommer frågan om försöket skall lyckas direkt eller
om flera försök kan tillåtas, och i så fall hur många. Enligt min uppfattning
bör man inte strikt hålla sig till att endast ett försök är tillåtet. Å andra sidan
får antalet försök inte bli så många att det i praktiken rör sig om en
slumpmässig framställning.

                                                
114 NU 1963:6 s 127.
115 Bryde Andersen, NIR 1994:2 s 218.
116 SOU 1992:82 s 269.
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För att uppfylla reproducerbarhetskravet kan man när det gäller
mikroorganismer, frön samt växt- och djurceller deponera detta material
(enligt Budapestöverenskommelsen). Av praktiska skäl är detta möjligt
endast undantagsvis för växter och djur.117 Levin hävdar dock att det har
blivit allt lättare att beskriva och kontrollera genförändring, vilket skulle
innebära att frågan om uppfinningens reproducerbarhet inte längre spelar
någon avgörande roll.118

I EGs direktivförslag berörs problemet med att beskriva uppfinningen så att
den kan upprepas med identiskt resultat (reproducerbarhetskravet) i art 15.
Det anges att om en uppfinning avseende eller innefattande användning av
biologiskt material som varken finns tillgängligt för allmänheten eller i
patentansökan kan beskrivas på ett sådant sätt att en fackman kan tillämpa
uppfinningen, anses den vara tillräckligt beskriven endast när den har
deponerats hos en erkänd deponeringsinstitution enligt vissa bestämmelser
som anges i art 15. Det är osäkert om detta betyder att
reproducerbarhetsproblemen som berörts ovan är lösta så snart en dylik
deponering sker, eller om bestämmelsen endast utgör en beskrivning av när
en deponering i sig är giltig.

3DWHQWI|UEXGHW�L�������VW�3/

Enligt 1 § 3 st PL anses kirurgisk eller terapeutisk behandling eller
diagnostisering, som skall tillämpas på människor eller djur ej som
uppfinningar och är därför ej patenterbara. I förarbetena till den svenska
patentlagstiftningen anges att dessa förfaranden saknar teknisk karaktär och
normalt faller utanför det patenträttsliga uppfinningsbegreppet.119 Enligt
praxis vid EPO anses också bakgrunden vara brist på industriell
tillämpning.120 Patent får dock meddelas på alster, däribland ämnen och
blandningar av ämnen, för användning vid förfarande av detta slag. Patent
har i Sverige beviljats på förfarande där antigen injicerades i hästar för
utvinning av läkemedel ur blodet, samt en liknande metod för injicering av
kor för utvinning av läkemedel ur mjölken.121

3DWHQWI|UEXGHW�L�������VW���S�3/

Enligt 1 § 4 st 1 p PL meddelas inte patent på uppfinning vars utnyttjande
skulle strida mot goda seder eller allmän ordning. En bestämmelse med
samma innehåll finns i övriga nordiska patentlagar, i EPC, i TRIPs och i
EGs förslag till bioteknikdirektiv. Den etiska kontrollen av uppfinningar
sker genom denna bestämmelse. Bestämmelsen har sällan använts. Det är

                                                
117 SOU 1992:82 s 269.
118 Levin, NIR 1994:2 s 206.
119 Prop. 1977/78:1 Del A, s 175-176.
120 T 385/86 - 3.4.1.
121 SOU 1992:82 s 270.
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dock mycket möjligt att bestämmelsen får ökad betydelse med den nya
gentekniken, särskilt när det gäller patent på mänskligt material och djur.

%HVWlPPHOVHQV�V\IWH

I förarbetena till den svenska patentlagen ges ingen vägledning om motiven
bakom bestämmelsen om goda seder och allmän ordning.122 Innebörden av
ordvalet ”goda seder” anges av Gunnar Karnell123 ursprungligen ha betytt att
staten inte borde ge den person ensamrätt som uppfann något som stred mot
allmän moral, även om uppfinningen i sig inte var direkt lagstridig.

I EPOs riktlinjer124 anges att syftet med artikeln är att uppfinningar som kan
skapa upplopp eller allmänna oroligheter eller leda till brottsligt eller
allmänt anstötligt beteende inte skall få patenteras. Exempel på detta är en
brevbomb. Avsikten är att bestämmelsen skall tillämpas endast undantagsvis
under speciella omständigheter.125 När man tar ställning till om
uppfinningen strider mot förbudet kan man överväga om det är troligt att
allmänheten skulle anse uppfinningen så motbjudande, att möjligheten till
patentskydd skulle vara häpnadsväckande. Är detta fallet bör patentskydd
inte medges.126 En uppfinning som både har acceptabla och oacceptabla
användningssätt, t ex en metod att bryta upp låsta förvaringsboxar, där
användningen av en inbrottstjuv är oacceptabel men nyttjandet av en
låssmed vid nödsituation är acceptabel, kan godkännas om fördelarna vid en
avvägning överväger nackdelarna. Om ansökan innehåller en uttrycklig
referens till en användning som strider mot ordre public eller moral, skall
denna referens uteslutas vid prövningen.127

9DG�lU�VWULGDQGH�PRW�RUGUH�SXEOLF"

Ett problem är att ange vad som i praktiken skall anses vara stridande mot
goda seder eller allmän ordning.�Beyleveld och Brownsword argumenterar
för att moralkriteriet i europeisk patenträtt måste överensstämma med
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (EHCR).128 Argumentet bygger i korthet på att när
EPCs medlemmar undertecknade EPC hade de redan undertecknat EHCR
och var således redan bundna vid denna. ECHR får dessutom en speciell
status eftersom den skyddar mänskliga intressen. Respekten för mänskliga
rättigheter är överordnad alla senare konventioner.

                                                
122 Prop 1966:40 s 68.
123 Karnell, NIR 1990:2 s 185.
124 C-IV 3.1.
125 C-IV 3.3.
126 SOU 1992:82 s 271.
127 SOU 1992:82 s 271f.
128 Ford, EIPR 1997:6 s 317.
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När det gäller de länder som endast undertecknat TRIPs kan det
argumenteras för att ECHR är begränsad till Europa, och således inte
borde påverka sådana avtal som TRIPs vilka har icke-europeiska stater
som tillträdande. Men ECHR antas ha blivit en del av folkrätten och
kan därför anses tillämpligt på TRIPs. ECHR är ju trots allt baserad på
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Därför, när det gäller frågor om patent på mänsklig vävnad eller
processer, måste det moraliska testet utföras i linje med de mänskliga
rättigheterna i ECHR. När frågorna om moral rör djur eller växter blir
det en undersökning enligt ECHR om de har rättigheter enligt samma
principer.

Även Moufang anser att det krävs en enhetlig europeisk standard.129 Denna
anges till viss del kunna vila på ECHR, eftersom denna har blivit ratificerad
av alla EPC-medlemmar. Konventionen innehåller exempelvis en rätt till liv
(art 2(1)), och ett förbud mot behandling som kränker mänsklig värdighet
(art 3). Av detta skulle följa att patent på människor inte kan godkännas.
Patentansökan på mänskliga embryon, samt även konstgjord användning av
embryoceller, kloning och metoder och produktion av mänskliga celler eller
människo-djur chimärer bör avslås enligt art 53 (a). Inte heller mänskliga
organ som är uttagna för transplantation bör kunna patenteras (se även
kapitel 12).130

(32V�SUD[LV

I onkomusfallet131 patentsöktes en mus som hade genförändrats i det att den
tillförts en viss gen som gjorde den känslig för cancer. Denna egenskap
gjorde den särskilt lämplig som försöksdjur i cancerforskningen. Första
instansen ansåg att patenträtten inte var det rätta verktyget för att lösa
potentiella etiska överväganden. BoA höll inte med, utan ansåg att i just ett
sådant fall som det aktuella fanns det goda skäl att överväga vilken inverkan
art 53 (a) hade på frågan om patenterbarhet. Genförändring av däggdjur
ansågs vara problematisk, särskilt som i det aktuella fallet där de inympade
onkogenerna ledde till att cancertumörer framkallades vilka medförde
lidanden för djuret. Om genförändrade djur släpptes fria i naturen kunde det
dessutom medföra oförutsägbara och irreversabla effekter.
Ställningstagandet om huruvida art 53 (a) stoppade patenterbarhet av
uppfinningen beror huvudsakligen på en noggrann avvägning mellan djurens
lidanden och möjliga miljörisker å ena sidan, och uppfinningens
användbarhet för människan å andra sidan.

Det verkar som om domstolen resonerat som om frågan om moral var
baserad på principen att endast om varje användning av uppfinningen

                                                
129 Moufang, IIC 1994:4 s 503.
130 ”            s 506f.
131 Onkomusfallet T 19/90.
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oundvikligen skulle leda till resultat som stred mot moral eller allmän
ordning skulle det finnas skäl att utan en avvägning utesluta uppfinningen
från patenterbarhet.132 Om både bra och dåliga användningar är möjliga
krävs att en avvägning görs mellan berörda intressen.

Första instansen, till vilken fallet återförvisades ansåg att användbarheten för
mänskligheten inte kunde förnekas, när cancer är en av de vanligaste
dödsorsakerna i många länder. 133 Uppfinningen skulle också reducera
antalet djur som behövdes för testerna när tester på djur inte kunde
undvikas. Risken för miljön var begränsad till avsiktligt felaktigt
användande och då testerna normalt utfördes i laboratoriemiljö, ansåg första
instansen att trots dess potentiella farlighet kunde teknologin inte uteslutas
från patenterbarhet. Denna avvägning ledde till att uppfinningen inte ansågs
strida mot moral eller allmän ordning.

Andersen anser att det kan diskuteras om inte EPO genom onkomusfallet
infört ett nytt krav på ”etikhöjd”.134 Andersen hävdar att det skulle ha införts
ett nytt patenterbarhetskriterium för bioteknologiska uppfinningar, i det att
utövandet av uppfinningen skall vara etiskt acceptabelt. I ett fall som
onkomusfallet som gällde transgena djur, skall de fördelar som
patenteringen medför, vägas mot de lidanden djuret utsätts för.135 Etikhöjd
torde vara uppnådd om fördelarna överväger nackdelarna.

Förbudet mot patentering enligt art 53 (a) EPC aktualiserades också i Plant
Genetics-fallet.136 Uppfinningen bestod av en metod för att med genteknik
framställa växter som gjordes motståndskraftiga mot herbicider
(ogräsdödande medel). Resistensen skulle leda till att större mängder
herbicider kunde användas och att därmed angrepp av ogräs och
svampsjukdomar minskade. Patent söktes också på den modifierade växten.
BoA fann först att art 53 (a) krävde två separata definitioner, ordre public
skild från moral.137 Ordre public som BoA formulerar den ämnar att skydda
allmän säkerhet och individernas fysiska integritet, inkluderande också
miljön. Moral å andra sidan handlar om individuellt handlande som kan vara
både rätt eller fel. Moralen bottnar i de samlade accepterade normer som är
djupt rotade i kulturen, i detta fallet den europeiska kulturen. Uppfinningar
som vid sitt utnyttjande inte är i enlighet med accepterade standarder i
uppförande i denna kultur utesluts från patenterbarhet.

När BoA applicerade dessa definitioner, noterade den att genteknologi på
växter i sig inte kan vara att anse som stridande mot moral mer än
traditionell selektiv teknik, då bådas mål är att ändra växtens egenskaper.

                                                
132 Holtz, NIR 1996 1 s 23.
133 V 6/92.
134 Bryde Andersen, NIR 1994:2 s 218f.
135 Bryde Andersen, NIR 1994:2 s 217.
136 Plant Genetics-fallet T 356/93.
137 Holtz, NIR 1996:1 s 24f.
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När det gällde ordre public hade opponenten inte presenterat tillräckliga
bevis för att utnyttjandet av uppfinningen skulle innebära en fara för miljön.
Slutligen, eftersom inga riktiga nackdelar hade presenterats, fanns det inget
behov av att väga fördelar och nackdelar. Följaktligen fann BoA att
uppfinningen inte stred mot art 53 (a) EPC.

(*

Ordre public-bestämmelsen har i förslaget till EG-direktiv införts i art 6. Det
anges att uppfinningar vars kommersiella utnyttjande skulle stå i strid med
allmän ordning eller sedlighet är uteslutna från patenterbarhet.
Patenterbarhet skall dock inte uteslutas endast på den grund att
uppfinningens utnyttjande är förbjudet genom lag eller annan författning. I
art 6.2 ges en exemplifierande uppräkning på vad som på grund av
bestämmelsen skall anses vara icke patenterbart. Detta gäller a)
förfaringssätt för reproduktiv kloning av människa, b) förfaringssätt för
modifiering av människans könscellers genetiska identitet, c) metoder som
omfattar användningen av mänskliga embryon samt d) sådana förfaringssätt
för genmodifiering av djur som sannolikt kan förorsaka djuren lidande, utan
att detta medför några påtagliga medicinska fördelar för människor eller
djur, samt djur som frambringats genom sådana förfaringssätt. Denna sista
punkt är en kodifiering av de uttalande som gjordes av EPO i onkomusfallet.

De etiska aspekterna har fått ett förstärkt skydd i art 7. Där anges att
kommissionens rådgivande grupp för etik inom bioteknologin skall bedöma
alla etiska aspekter som är knutna till bioteknologin.

3DWHQWI|UEXGHW�L�������VW���S�3/

Enligt 1 § 4 st 2 p PL meddelas patent inte på ”växtsorter eller djurraser eller
väsentligen biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur;
patent må dock meddelas på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant
förfarande.” Ett liknande förbud finns i EPC och i EGs förslag till
bioteknikdirektiv.

%DNJUXQG

Undantaget för växtsorter och djurraser fördes in i PL år 1967. I förarbetena
anfördes att skälet till förbudet var att patent inte utgjorde en lämplig
skyddsform för sådana uppfinningar främst därför att
reproducerbarhetskravet inte ansågs uppfyllas.138

Bestämmelsens formulering i de nordiska patentlagarna är helt
överensstämmande med EPC art 53 (b), som också formulerades på 1960-

                                                
138 Prop 1966:40 s 69 och NU 1963:6 s 97-104.
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talet.139 Biotekniken och särskilt genteknologin har på de 30 år som gått
sedan dess ändrats radikalt och medfört helt nya behov av patentskydd. Av
bestämmelsens utformning framgår, att den bygger på en uppdelning mellan
mikro- och makrobiologi. Denna uppdelning har sitt ursprung i det
vetenskapliga kunskapsläget vid bestämmelsens tillkomst. Det fanns ingen
kunskap om hur cellkärnan med dess DNA-molekyl fungerade och självklart
fanns ingen möjlighet att förutse alla de möjligheter som dagens
genteknologi medför. Med vår tids kunskap blir uppdelningen av makro-
och mikrobiologi i många avseenden meningslös. Det går nämligen att
hänföra samma eller liknande objekt till både det makrobiologiska som till
det mikrobiologiska området. Således tillhör djur i sig det makrobiologiska
området men dess celler, inkluderande arvsmassan, kan hänföras till det
mikrobiologiska området.

En liknande bestämmelse har också intagits i förslaget till EG-direktiv. Där
anges att icke patenterbart är a) växtsorter och djurraser, samt b) väsentligen
biologiska förfaringssätt för produktion av växter eller djur (art 4.1). Punkt
b) berör dock inte patenterbarheten av uppfinningar, vars föremål är ett
mikrobiologiskt förfaringssätt eller annat tekniskt förfaringssätt eller en
genom detta förfaringssätt frambringad produkt (art 4.3). Det anges vidare
att uppfinningar, vars föremål är växter eller djur, kan patenteras om
uppfinningens tillämpning inte är tekniskt begränsad till en viss växtsort
eller djurras (art 4.2). Detta betyder att växter och djur i sig uttryckligen kan
patenteras.

9l[WVRUWHU�HOOHU�GMXUUDVHU

Det är viktigt att uppmärksamma att undantaget från patenterbarhet för
växtsorter och djurraser enligt ordalydelsen endast gäller sorter och raser.
Den allmänna uppfattningen var länge att med växtsorter och djurraser
måste avses växter och djur i allmänhet.140 Nyligen har dock trycket från den
nya biotekniska utvecklingen fått patentexperter och patentmyndigheter att
börja undersöka ordalydelsen i förbudet mera noggrant, om det finns något
utrymme för att inskränka dess tillämpningsområde. USAs välvilliga
inställning mot patentering av biologiskt material har säkert inverkat på
bedömningen. EPO har på senare tid tolkat bestämmelsen så att den endast
gäller sorter och raser (se onkomusfallet 7.5.2.1 och 10.2).

Detta anges också uttryckligen i förslaget till EG-direktiv. I art 4.2 anges att
uppfinningar vars föremål är växter eller djur, kan patenteras om
uppfinningens tillämpning inte är tekniskt begränsad till en viss växtsort
eller djurras.

För att dra gränsen mellan växtsorter/växter och mellan djurraser/djur
behövs en definition av vad som avses med de olika termerna. Definitionen

                                                
139 Koktvedgaard, NIR 1994:4 s 436.
140 NOU 1989:8, s 34.
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av växtsort och djurras är oklara vilket kan vara problematiskt. I UPOV-
konventionen har numera intagits en definition av begreppet växtsort.141 En
växtsort definieras i UPOV-konventionen, som växtgrupper som är
distinkta, enhetliga och stabila och behåller dessa egenskaper, inom vissa
toleranspunkter, efter varje fortplantning eller varje sådan cykel. BoA slog i
Ciba-Geigy fallet142 fast att definitionen av växtsorter skulle följa 1991 års
UPOV-konvention. Detsamma gäller även enligt EG-direktivet (art 2.3).

Begreppet djurras saknar dock både en vedertagen biologisk och rättslig
definition. Genteknikberedningen hävdar att rasbegreppet i praktiken
bestäms av vad som avses därmed inom den berörda branschen.143 Som
ovan angivits har man inom EPO bedömt, att begreppet djurras inte
inbegriper djur i sig. EPOs riktlinjer anger att undantaget för växtsorter
motiveras av att växtsorter kan skyddas på andra sätt (växtförädlarrätt) i de
flesta länder. Djurraser kan dock inte skyddas på något motsvarande sätt.

(32V�SUD[LV
Problemet med definitionerna av djur och djurraser diskuterades i
onkomusfallet. I första instansen ansågs att lagstiftarens avsikt varit att
utesluta djur i allmänhet från patenterbarhet. BoA intog en annan ställning,
och ansåg inte denna tolkning vara riktig. BoA motiverade detta med att det
var fråga om ett undantag från den generella regeln om patenterbarhet och
att förbudsbestämmelsen därför skulle ges ett smalt tillämpningsområde.
Det ansågs även framgå av terminologin i bestämmelsen, där det först anges
djurraser och sedan djur, att olika innebörder av uttrycken måste ha avsetts.
Frågan skickades tillbaka till första instansen.

I sitt följande beslut kom examining division fram till, att trots att termen
djurras inte var helt klar, omfattas djur i sig inte av begreppet djurras. Detta
fallet är visserligen inte slutligen avgjort, men det finns inget som talar för
att denna del av domen skulle ändras.

Patentkraven i Ciba-Geigy fallet, var riktade mot fortplantningsfunktionen
hos odlade växter eller frön, som behandlats enligt en speciell kemisk
formel för att göra de resistenta mot lantbrukskemikalier.144 Det var således
inte fråga om ett direkt genetiskt ingrepp. De behandlade växterna och fröna
tillhörde redan kända växtsorter. Ansökningen avslogs av första instansen
med skälen att denna materia var utesluten av art 53 (b) EPC, vilken var
tillämplig på nya sorter och därför desto mera på redan kända växter som de
som täcktes av patentkraven.

BoA kom däremot fram till att art 53 (b) endast förbjöd patent på växtsorter
eller deras fortplantningsfunktion när kraven löd på genetiskt fixerade

                                                
141 1991 års UPOV.
142 Ciba-Geigy fallet T 49/83.
143 SOU 1992:82 s 272f.
144 Holtz, NIR 1996:1 s 25.
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former av växtsorten. Uppfinningen ansågs inte ligga inom den del av
växtförädlarområdet där förändringen sker genetiskt. Istället verkade
uppfinningen på växter och frön genom en kemisk agent för att göra dessa
mer resistenta mot lantbrukskemikalier. Behandlingen med den kemiska
agenten gjorde inte att växten ansågs vara en växtsort. Det bör
uppmärksammas att Ciba-Geigy uppfinningen inte var riktad mot växternas
arvsmassa. Denna uppfinningen skiljer sig därför fundamentalt från de andra
presenterade uppfinningarna.145

I Lubrizol-fallet146 bestod uppfinningen enligt huvudkraven av en
flerstegsprocess (selektion, korsning och kloning i särskilda serier) för att
utveckla hybridväxter samt de produkter som framställdes därigenom. BoA
ansåg att de aktuella hybridfröna och växterna som var resultatet av en
flerstegsprocess, inte kunde klassificeras som växtsorter enligt art 53 (b)
EPC, eftersom de saknade tillräcklig stabilitet när det gällde den önskade
egenskapen. Det är värt att uppmärksamma att Lubrizoluppfinningen skiljer
sig från andra genförändrade uppfinningar i det att de framställda växterna
inte kunde fortplanta sig i naturen. Den önskade egenskapen skulle således
inte ärvas till senare generationer av växten, om den lämnades att föröka sig
av sig själv.147 Därmed var det inte fråga om en växtsort.

Sammanfattningsvis är det endast växtsorter som inte kan patenteras. Växter
och växtdelar, som inte utgör en bestämd växtsort, och växtgener kan
patenteras som produktpatent, om de sedvanliga patenterbarhetskriterierna
är uppfyllda.148 Som exempel på uppfinningar som kan skyddas genom
produktpatent (när patenterbarhetskriterierna är uppfyllda) kan nämnas: a)
Växter, som innehåller en ny gen, som ökar växternas proteininnehåll b)
växtfrön, som vid en kemisk behandling gjorts resistenta mot sjukdomar
eller herbicider.

9lVHQWOLJHQ�ELRORJLVNW�I|UIDUDQGH�I|U�IUDPVWlOOQLQJ�DY�Yl[WHU
HOOHU�GMXU

Patent meddelas inte heller på väsentligen biologiskt förfarande för
framställning av växter eller djur. Begreppet ”väsentligen biologiskt
förfarande” har en speciell rättslig betydelse. Innebörden av begreppet
berörs inte närmare i förarbetena till den svenska patentlagen. Begreppet kan
enligt Genteknikberedningen allmänt definieras som ”förfaranden i vilka
naturen spelar en viktig roll för resultatet och som således inte är
reproducerbart i patenträttslig mening, eller med andra ord, förfaranden som
inte är av övervägande teknisk karaktär.”149 Ett exempel på väsentligen

                                                
145 Holtz, NIR 1996:1 s 25.
146 Lubrizol-fallet, T 320/87.
147 Holtz, NIR 1996:1 s 25f.
148 Patentdirektoratets vejledning punkt 5 och Nord 1988 s 26.
149 SOU 1992:82 s 273.
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biologiskt förfarande är traditionell korsning och urval.150 Det är viktigt att
förstå att undantaget endast gäller förfaranden som är avsedda för
framställning av växter eller djur. Detta inbegriper inte växtsorter eller
djurraser. Om uppfinningen avser framställning av annat än växter och djur
eller förfaranden som avser behandling av djur eller växter är undantaget
inte tillämpligt. Förfaranden som är biologiska till sin karaktär och som
avser förändring av arvsmassan omfattas dock av förbudet

3%5�RFK�(32V�ULNWOLQMHU
Huruvida ett förfarande är väsentligen biologiskt beror enligt beslut av
Patentbesvärsrätten151 och EPOs riktlinjer152 på närvaron av teknisk
påverkan av människan i processen. Vid värderingen av, om det är fråga om
ett väsentligen biologiskt framställningssätt eller en övervägande teknisk
metod, är det avgörande, om människan med ett tekniskt ingrepp har
väsentligt inflytande på resultatet som uppnås vid framställningssättet.

Ett exempel som ges av Genteknikberedningen är följande: En metod för
korsning eller urvalsuppfödning av hästar, som endast inbegriper urval för
uppfödning och en sammanförning av önskade djur, är väsentligen biologisk
och därför inte patenterbar.153 Även om en biologisk process är inblandad, t
ex ett förfarande för att behandla växter eller djur för att förbättra deras
egenskaper eller avkastning eller för att gynna eller hämma deras tillväxt, t
ex en metod att beskära ett träd, skall denna inte anses som väsentligen
biologisk, eftersom framställningssättet är av övervägande teknisk karaktär.
Tekniska framställningsmetoder för växter, växtsorter, djur och djurraser
kan patenteras, om patenterbarhetskriterierna är uppfyllda. Exempel på detta
är metoder för tillförsel av tillväxtstimulerande medel eller bestrålning.154

(32V�SUD[LV
I Lubrizol-fallet var innebörden av begreppet ”väsentligen biologiskt”
huvudfrågan. Huvudkravet avsåg en flerstegsprocess för snabbt utvecklande
hybridväxter, vilket inkluderade selektion, korsning och kloning för att få
fram hybridfrön eller växter som uppfyller vissa kriterier. Patentkrav 20 och
21 var på produkterna från denna process, alltså fröna och växterna.

BoA uttalade att undantaget från patenterbarhet för väsentligen biologiskt
förfarande var ett undantag från huvudregeln om patenterbarhet och därför
måste ges ett smalt tillämpningsområde. Styrelsen definierade den rättsliga
principen om hur en uppfinning skall bedömas på följande sätt: ”Whether or
not a non-microbiological process is to be considered as essentially
biological has to be judged on the basis of the essence of the invention
taking into account the totality of human intervention and its impact on the

                                                
150 SOU 1992:82 s 273. Se även i förslaget till EG-direktiv i art 2.2.
151 Mål nr P87-129 1989-06-22.
152 C-IV 3.4.
153 SOU 1992:82 s 273f.
154 SOU 1992:82 s 274.
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result achieved”. Att mänskligt ingripande var nödvändigt för resultatet var
inte tillräckligt för att anse metoden som icke-biologisk. Istället krävdes en
helhetsbedömning. När denna princip tillämpades på flerstegsprocessen,
kom styrelsen fram till att kärnan i uppfinningen låg i det speciella sättet
som stegen kombinerades. Den totala helheten och sekvensen av stegen
fanns varken att finna i naturen, eller korresponderade till särskilda
förädlingsmetoder. Trots att varje separat steg kunde karaktäriseras som
biologiskt, var arrangemanget en väsentlig modifikation av kända biologiska
och klassiska förädlingsmetoder. Processen var därför inte att anse som
väsentligen biologisk enligt art 53 (b).

Också i Plants Genetics-fallet uppstod frågan om väsentligen biologisk
process. Frågan var om en metod för att med genteknik framställa
herbicidresistenta växter var väsentligen biologiskt. Rätten skilde mellan
teknisk process och biologiska processer, baserat på Lubrizol-fallet samt
förarbetena till EPC och fann: ”a process compromising at least one
essential technical step which could not be carried out without human
intervention and which had a decisive impact in the final result would not
fall under this exclusion”. Krav 7 täckte en process för produktion av växter
eller reproduktionsmaterial. Denna process bestod av ett första steg med
transformering av celler eller vävnad med en DNA-rekombinant, vilket
ansågs som ett väsentligen tekniskt steg med avgörande inflytande på det
slutliga resultatet, och ett andra steg med regenerering av växterna eller
reproduktionsmaterialet från sådant transformerat material. Det andra steget
som krävde replikering av växterna befanns vara övervägande biologiskt.
Förfarandet kunde p g a det tekniska inslaget i det första steget inte som
helhet ses som väsentligen biologiskt.

0LNURELRORJLVNW�I|UIDUDQGH

Patent kan dock meddelas på mikrobiologiska framställningsmetoder och
produkter av sådan framställning. Detta är ett mycket viktigt undantag.
Genom att hänföra växt-, djur- och människoceller till begreppet
mikrobiologiskt förfaringssätt eller mikrobiologiska produkter har
patentverken kunnat medge patentering på dessa föremål och undvika
bestämmelsens inledande förbud mot växtsorter och djurraser, samt
väsentligen biologiska förfaranden för framställning av växter eller djur.
EPO resonerade på detta sättet i Plant Genetics-fallet där patentering av
växtceller beviljades.

Begreppet ”mikrobiologiskt förfaringssätt” definieras i förslaget till EG-
direktiv art 2.1b. Detta anges vara varje förfaringssätt som använder sig av,
utförs på eller frambringar ett mikrobiologiskt material. Enligt PRVs
riktlinjer155 tolkas begreppet mikrobiologiskt förfarande så att det inbegriper
förfaranden som utnyttjar mikroorganismer, men också förfaranden för
framställning eller isolering av mikroorganismer t ex gentekniska
                                                
155 Patentavdelningens cirkulär nr 20.
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förfaranden. Denna uppfattning stöds av EPO i Plant Genetics-fallet. I Plant
Genetics-fallet uttalas också att om en framställningsmetod består av flera
olika moment, så är det inte tillräckligt att ett av dessa moment är
mikrobiologiskt för att patent skall kunna meddelas.156

Växtsorter som produceras genom mikrobiologiska metoder kan troligen
inte patenteras. Enligt danska patentdirektoratets vägledning från 1993
skulle detta inte vara möjligt eftersom växtsorter generellt är undantagna
från skydd.157 I EGs förslag till bioteknikdirektiv anges att icke patenterbart
är a) växtsorter och djurraser, samt b) väsentligen biologiska förfaringssätt
för produktion av växter eller djur (art 4 .1). Förfaranden enligt punkt b) kan
dock vara patenterbara om föremålet är ett mikrobiologiskt förfaringssätt
eller annat tekniskt förfaringssätt eller en genom detta förfaringssätt
framställd produkt (art 4.3). Det finns inget liknande undantag för punkt a).
Således kan växtsorter enligt direktivförslaget inte patenteras trots att de
framställts genom ett mikrobiologiskt förfaringssätt.

(QVDPUlWWHQV�RPIDWWQLQJ

9DG�LQULNWDV�SDWHQWNUDYHQ�Sn"

Patentkraven för gentekniska uppfinningar inriktas oftast på följande. 1 Den
isolerade gensekvensen eller den produkt (protein) denna kodar för. 2
Inympningen av detta DNA i en vektor. 3 Transformationen av DNAt i
värdorganismen där proteinet slutligen kommer till uttryck. 4 Den
genförändrade organismen i sig. 5 Produkter som produceras av organismen,
t ex medicinska substanser från bakterier.158

3UREOHPHQ�PHG�EUHGD�SDWHQW

Ett problem med biotekniska uppfinningar är att företagen söker mycket
breda patent. De breda patenten riskerar att blockera en ändamålsenlig
utveckling istället för att främja den. Konkurrensen riskerar att allvarligt
hämmas och risken är att incitamentet för vidare forskning och utveckling
minskar.

Patent söks ofta på många analoga objekt, som kan tänkas ha liknande
egenskaper eller bli framställda på ett liknande sätt. Dessa är då troligen inte
tillräckligt undersökta för att anses vara uppfinningar. Eftersom en av
patenterbarhetsförutsättningarna är att uppfinningen skall vara en praktisk
realitet och inte bara en fantasiprodukt, bör sådana patent ej tillåtas.159

Särskilt när det gäller patentansökningar på gensekvenser strävar sökanden
                                                
156 Holtz, NIR 1996:1 s 28.
157 Patentdirektoratets vejledning punkt 5.
158 Levin, NIR 1994:2 s 207 samt Teschemacher, NIR 1994:1 s 48.
159 Koktvedgaard s 203f.
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efter så breda patentkrav som möjligt. Kraven inriktas på den
proteinkodande sekvensen, d v s genen skyddad på ett allomfattande sätt så
att inte bara DNAt eller den kodade DNA-sekvensen som anges i
uppfinningen täcks. Kraven kan t ex sträcka sig till komplementärlinjer. Det
bör inte vara tillräckligt att hänvisa till testmöjligheter eller resultat som inte
är praktiskt genomförbara eller tydliga. Det är alldeles nödvändigt att skydd
endast medges när ett användningsområde för gensekvensen är specificerat.
Patentmyndigheterna i Sverige och EPO ställer numera upp detta som ett
krav för att patent ska meddelas.160

De första uppfinningarna på det biotekniska området kom i slutet av 70-talet
och i början på 80-talet. Patentverket gav då p g a bristande kunskaper ofta
ett alltför vidsträckt skydd utan att kunna överblicka de konsekvenser som
detta medförde. Ett skäl till att breda krav inledningsvis godkändes på
genteknikområdet var att tekniken var ny och det således var fråga om
pionjäruppfinningar. Numera torde det vara mycket svårare att utveckla
pionjäruppfinningar på genteknikområdet eftersom det är utsatt för mycket
forskning. Patentmyndigheterna är också nu mera medvetna om att breda
patent som rör naturligt förekommande substanser är problematiska och inte
bör ges ett alltför vidsträckt skyddsområde.161

6N\GGVRPInQJHW

Skyddsomfånget har i amerikansk praxis hitintills väsentligen varit knuten
till frågan om uppfinningshöjd och till kravet på tillräcklig beskrivning och
den därtill knutna läran om ”enablement”-möjliggörande. I 35 USC §112
anges att uppfinningen skall beskrivas ”in such full, clear, concise, and exact
terms as to enable any person skilled in the art... to make and use the same”.
De inledande patenten betraktades som pionjäruppfinningar och fick breda
skyddsområden. Ett exempel är patentet på onkomusen. Det första
amerikanska patentkravet lyder ”A transgenic non-human mammal all of
whose germ cells and somatic cells contain a recombinant activated
oncogene sequence introduced into said mammal, or an ancestor of said
mammal, at an embryonic stage.”162 Kravet täcker således alla däggdjur,
utom människan, där onkogenen införs. Numera verkar tendensen vara ett
relativt snävt skyddsområde med stränga krav på ”enablement”.163

Skyddsomfånget för de genetiska patenten i Europa vet vi för ögonblicket
inte mycket om. Det finns inte någon definitiv praxis från de europeiska
domstolarna. Skyddets omfattning behandlas dock i förslaget till EG-
direktiv kapitel 2. I art 8.1 anges att det skydd som ges av ett patent på
biologiskt material, vilket som ett resultat av uppfinningen har bestämda
egenskaper, skall omfatta allt biologiskt material som är framställt ur det

                                                
160 Levin, NIR 1994:2 s 207f.
161 Levin, NIR 1994:2 s 207.
162 Barton, IIC 1995:5 s 606.
163 Koktvedgaard, NIR 1994:4 s 443.
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biologiska materialet genom mångfaldigande eller förökning i en identisk
eller differentierad form, och som har samma egenskaper.

I art 8.2 anges att det skydd som ges av ett patent på ett förfaringssätt för
framställning av ett biologiskt material, vilket som ett resultat av
uppfinningen har bestämda egenskaper, skall omfatta allt biologiskt material
som direkt framställs med hjälp av detta förfaringssätt och allt annat
biologiskt material som har framställts från det direkt framställda biologiska
materialet genom mångfaldigande eller förökning i en identisk eller
differentierad form, och som har samma egenskaper. Lägg märke till att det
finns en viss skillnad mellan skyddsomfånget för produkter (art 8.1) och för
förfaringssätt för framställning av produkter (art 8.2). Skyddsomfånget är
tydligen något svagare för framställningssätt eftersom termen ”direkt
framställs” används. När det gäller produktpatent används termen
”framställs”. Vari skillnaden i praktiken ligger är svårt att ange. Möjligen
betyder ”direkt framställs” att skyddet endast omfattar det första ledet som
utvecklas från uppfinningen, medan ”framställs” i princip inkluderar alla
senare led. Skillnaden kan också ligga i hur mycket kunskap som tas från
uppfinningen och hur mycket som man själv bidrar med. Termen ”direkt
framställs” skulle då betyda att den senare uppfinningen skulle innehålla en
större andel kunskap från ursprungsuppfinningen än vad som behövs för att
”framställs” ska anses föreligga.

Enligt direktivförslaget skall det skydd som ges av ett patent på en produkt
som innehåller eller består av genetisk information, med undantag av
bestämmelserna i art 5.1, omfatta allt material i vilket produkten ingår och i
vilket den genetiska informationen innefattas och uttrycks. Undantaget
enligt art 5.1 är den mänskliga kroppen, och enbart upptäckten av en av dess
delar, inbegripet en gensekvens eller en del av en gensekvens.

Kritik mot skyddsomfånget har framförts av djurrättsorganisationen
Tierrechte.164 De menar att till och med den naturliga avkomman av de
livsformer som blivit genförändrade skyddas av patentet. Tillväxt och
fortplantning är inte ett resultat av mänskligt uppfinnande. Det tekniska
steget (överföring av en gen) och det passiva utnyttjandet av en naturlig
process måste enligt Tierrechte tydligt åtskiljas i patenträtten. Denna kritik
är i och för sig intressant. Enligt min uppfattning skulle dock patenten i
praktiken mista sitt värde om avkomman inte skyddades. Det finns ingen
anledning för företagen att lägga ned resurser på att framställa t ex ett djur,
om andra fritt kan utnyttja avkomman. Patenten skulle nämligen inte
generera några inkomster.

2EOLJDWRULVN�OLFHQV

För att dämpa verkningarna av det ganska vida skyddsomfånget som ges i
direktivetförslaget har intagits bestämmelser om obligatorisk licens i art 12.
                                                
164 http://tierrechte.de/cpn/nopatents_e.html s 6.
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En förädlare som inte kan få eller utnyttja växtförädlarrätt utan att kränka
den rättighet som beviljas genom ett tidigare patent, får ansökan om
obligatorisk licens för att utan ensamrätt utnyttja den uppfinning som
skyddas av patentet. Härför krävs att licensen är nödvändig för utnyttjande
av den växtsort som skall skyddas, och under förutsättning att lämplig avgift
betalas. Medlemsstaterna skall föreskriva att patenthavaren när en sådan
licens beviljas har rätt till en korslicens på skäliga villkor för användning av
den skyddade sorten (art 12.1).

En innehavare av ett patent på en bioteknologisk uppfinning som inte kan
utnyttja denna utan att kränka en äldre växtförädlarrätt får ansöka om
obligatorisk licens för att utan ensamrätt utnyttja den växtsort som skyddas
av rättigheten mot betalning av en lämplig avgift. Medlemsstaterna skall
föreskriva att innehavaren av rättigheten när en sådan licens beviljas skall
vara berättigad till en korslicens på skäliga villkor för användning av den
skyddade uppfinningen (art 12.2).

Förutsättningarna för att obligatorisk licens skall kunna meddelas är att
sökanden av licensen utan framgång har ansökt om licensavtal hos
patenthavaren eller innehavaren av rättigheten till växtsorten. Vidare krävs
att växtsorten eller uppfinningen för vilken licensen begärs utgör ett viktigt
tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse (art 12.3). Uttrycket
”viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse” är självklart
mycket vagt. Det har således lämnats åt praxis att närmare ange vad detta
betyder.

$QYlQGQLQJVEXQGHW�SURGXNWVN\GG

Somliga hävdar att det är möjligt att man i framtiden  kanske måste införa
ett användningsbundet produktskydd.165 Vid ett patent som rör en sekvens
för vilken användningen har beskrivits, skulle patenthavaren då endast
erhålla patent på denna användning. En tredje man som använder samma
sekvens, men för en annan applikation, skulle då kunna exploatera
uppfinningen fritt och obundet av det första patentet.

Skyddsomfånget för gener skulle troligen påverkas mycket litet om
användningsbindning krävdes. En specifik DNA-sekvens har i stort sett
alltid samma användning. Det är sällan de har mer än en funktion. Istället
kodar flera sekvenser för samma intressanta produkt. För att inte skyddet ska
bli alltför lätt att gå runt inriktas skyddet för DNA-sekvenser alltså i
allmänhet även på andra sekvenser som ger samma produkt d v s har samma
användning.

Situationen är analog när det gäller mikroorganismer. En mikroorganism är
sällan ensam om att ha vissa egenskaper. Ofta vill man därför också skydda
mutanter, varianter och liknande stammar. Mikroorganismen ger mycket
                                                
165 SOU 1992:82 s 316.
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sällan intressanta mängder av någon annan produkt än de som identifieras
från början.166

På grund av att den praktiska skillnaden mellan ett användningsbundet och
ett oinskränkt produktskydd såvitt avser gener och mikroorganismer är
begränsat anser Genteknikberedningen167 att ett användningsbundet
produktskydd medför tillräckligt skydd. Beredningen anser att ett oinskränkt
produktskydd för gener och mikroorganismer, som har isolerats från
naturen, leder för långt. Det anses att den monopolsituation som kan
uppkomma på vissa gener inte bidrar till en ökande innovationsbenägenhet.
PRV har dock inte följt dessa uttalanden.

Nackdelen med ett användningsbundet patentskydd för naturligt
förekommande gener och mikroorganismer är att industrin inte anser att
skyddet är tillfredsställande. EPO beviljar absolut produktskydd för
isolerade naturprodukter som inte tidigare är kända, inbegripet gener och
mikroorganismer. Krav på användningsbindning förekommer sällan. Detta
gäller för redan tidigare kända substanser när användningen inte är
patenterbar eftersom den utgör en terapeutisk behandling (den första
medicinska indikationen).168

3URGXNW��I|UIDUDQGH��DQYlQGQLQJ

Som förut påpekats kan patent meddelas på olika sätt och med skilda
rättsverkningar (se 6.4.5). De tre varianterna är produktpatent,
förfarandepatent och användningspatent.

Det har hävdats att patent på biotekniska uppfinningar bör begränsas till
patent på själva förfarandet.169 Förfarandepatent gällde övergångsvis till
1978 för livs- och läkemedel och bakom förbudet låg sociala hänsyn. Det
ansågs inte önskvärt att någon skulle kommersiellt utnyttja och fördyra
sådana samhälleligt viktiga intressen som läkemedel och livsmedel. Denna
inställning vidhölls inte vid den nordiska utredningen som föregick 1967 års
PL, utan där pekade man istället på patentskyddets betydelse som incitament
för industrin. Detta uttalande har samma betydelse för bioteknikindustrin
idag och det vore således troligen hämmande för den tekniska utvecklingen
om förfarandeuppfinningar infördes. Detta påstående är naturligtvis inte
okontroversiellt, men torde stödjas av majoriteten av de i ämnet insatta.

Det kan också antas att förfarandet för framställning av en organism ofta är
för trivialt för att ha uppfinningshöjd. Om då inte produktpatent kan fås
finns ingen skydd överhuvudtaget.

                                                
166 SOU 1992:82 s 316, Nord 1992 s 31ff.
167 SOU 1992:82 s 366.
168 Nord 1992 s 33.
169 SOU 1992:82 s 313.
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.RQVXPWLRQ��IDUPHUV�SULYHOHJH�RFK�EUHHGHUV�H[FHSWLRQ

Konsumtionsregeln i patenträtten är när det gäller självreproducerande
biotekniska uppfinningar problematisk.170 Till skillnad från andra subjekt
som skyddas av immateriella rättigheter, har genförändrade organismer
förmågan att självreproducera. Detta måste hållas i åtanke när man
undersöker konsumtionsregelns inverkan. Bilden kompliceras ytterligare av
att det inte finns några garantier för att de önskade egenskaperna ärvs till
efterföljande generationer.171 Frågan är således om ensamrätten konsumeras
vid försäljningen av den ursprungliga organismen så att köparen fritt kan
utnyttja efterföljande generationer, eller om så inte skall anses vara fallet.

Helt spontant kan det tyckas som om konsumtionsregeln innebär att köparen
av en patentskyddad levande organism skulle kunna låta organismen föröka
sig och därefter fritt använda efterföljande generationer utan att kränka
patentet. Genom att föröka organismen framställer köparen dock exemplar
av den patentskyddade produkten och det får han enligt patentlagstiftningen
inte göra.

Detta innebär att det finns en motsättning mellan bestämmelserna i PL.
Därför skulle det vara önskvärt att klargöra vilka rättigheter patenthavaren
och köparen har i detta hänseende. Konsumtionsproblematiken behandlas i
förslaget till EG-direktiv, se nedan.

Ett tungt vägande argument mot konsumtionsregelns tillämpning är att det
skulle vara ganska ointressant att patentera en kultur av mikroorganismer
om skyddet upphör i och med försäljningen av den första generationen.
Mikroorganismer har nämligen en mycket kort generationstid. Ett innehav
av den ursprungliga kulturen medför därför att materialet snabbt kan
förökas. Problemen med mikroorganismer gäller också för gener som förts
in i mikroorganismer.172 Detta talar för att ett köp för användning inte
medför att ensamrätten omedelbart blir konsumerad. Risken är annars att ett
hemlighållande sker, något som ur samhällelig synpunkt inte är önskvärt.
Växter och djur kan visserligen inte föröka sig med samma hastighet, så här
är rättsläget mera osäkert173 men ett klargörande skulle ändå inte skada.

Konsumtionsproblematiken har till vissa delar lösts i förslaget till EG-
direktiv. Där anges att patentskyddet inte omfattar biologiskt material som
framställs genom mångfaldigande eller förökning av biologiskt material som
av patenthavaren, eller med dennes medgivande, marknadsförs inom en
medlemsstats territorium, förutsatt att det framställda materialet inte senare
används för ytterligare mångfaldigande eller förökning (art 10). Detta synes

                                                
170 Nord 1992 s 41.
171 Peace/Christie, EIPR 1996:4 s 218.
172 Nord 1992 s 42.
173 SOU 1992:82 s 281.



57

således innebära att konsumtionsregeln inte utsläcker ensamrätten för senare
generationer. Detta innebär att patentskyddet förstärks ytterligare.

Denna huvudprincip skulle medföra stora problem för jordbrukare.
Undantag har därför gjorts i art 11. I artikeln anges att försäljning av
förökningsmaterial till en jordbrukare för användning i jordbruket, som görs
av patenthavaren, eller med dennes medgivande, innebär att jordbrukaren
har tillstånd att använda sin skörd för mångfaldigande eller förökning inom
sitt eget jordbruk (s k farmers´privelege).

Undantag gäller också för försäljning av avelsboskap eller annat
reproduktivt material som görs av patenthavaren eller med dennes
medgivande till en jordbrukare. Detta innebär att jordbrukaren har tillstånd
att använda den skyddade boskapen till jordbruksändamål (s k
breeders´exception). Detta omfattar försäljning för bedrivande av
jordbruksverksamhet men inte försäljning inom ramen för eller i syfte att
bedriva kommersiell avelsverksamhet (art 11.2).

$OWHUQDWLY�WLOO�SDWHQW
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Eftersom det länge varit osäkert om biotekniska uppfinningar på
djur/djurraser kan patenteras har det diskuterats om en särskild
djurförädlarrätt bör införas. Ett sådant system skulle bereda ett visst skydd
för produkter av djurförädling men inte ge så starka ensamrätter som
patentskyddet ger. Därmed skulle man gå de grupper till mötes som hävdar
att patent medför alltför starka monopol. Det kan dock påpekas att inget
västeuropeiskt land eller USA eller Japan har någon särskild
immaterialrättslig skyddsform för djurförädling.174

Det finns också särskilda problem med en djurförädlarrätt. Ett problem är att
det är svårare att avgränsa resultaten av djurförädling jämfört med
växtförädling.175 Problemet är som tidigare nämnts att det inte finns någon
rättslig eller biologisk definition av vad som är en djurras. Djurraser skiljs åt
genom tämligen ytliga egenskaper som olika yttre utseende. Denna
rasuppdelning ger dock liten hjälp när det gäller arvsmassan i dess helhet.

Eftersom patentsystemet genom EPOs onkomus-avgörande nu tillämpas på
djur har behovet av en djurförädlarrätt minskat. En särskild djurförädlarrätt
hade dock medfört ett särskilt skydd eftersom vissa resultat av
förädlingsarbete t ex saknar uppfinningshöjd. Detta problem har också
uppmärksammats av Peace/Christie.176 De anser att det kanske skulle vara

                                                
174 SOU 1992:82 s 301.
175 SOU 1992:82 s 301.
176 Peace/Christie, EIPR 1996:4 s 228.
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lämpligt med ett sui generis skydd för att skydda dessa djurraser. Däremot
anser de inte att djur i sig själva behöver något ytterliggare skydd då de kan
skyddas genom vanliga patent. Om en särskild djurförädlarrätt skulle
utformas kan UPOV-konventionen om växtförädlarrättsskydd tjäna som
förebild.177 Dworkin frågar sig om patentsystemet är passande för skydd av
djur. Det hävdas att de större länderna i världen inte varit motvilliga till att
införa sui generis-rättigheter när det tjänar deras ändamål, exempel är
särregleringen av kretsmönster och mönsterrättsskydd.178

Genteknikberedningen och professor Martti Castrén tillhör dem som anser
att ett särskilt skyddssystem för djur inte är nödvändigt.179 Med bakgrund av
det gällande rättsläget anser även jag att det inte behövs ett särskilt
skyddssystem.

8SSKRYVUlWW

De har hävdats att när det gäller skydd av gensekvenser är det möjligt att
upphovsrätten är en lämpligare skyddsform eftersom det i strikt mening inte
är fråga om en klassisk uppfinning utan om en upptäckt.180 Genen finns
redan i naturen. Det steg människan bidrar med är kartläggning,
sekvensbestämning, framtagning, rening och fastställande av funktion. Man
har pekat på likheten mellan DNA och datorprogram som ju kan skyddas
upphovsrättsligt. I båda fallen är det fråga om en uppsättning
instruktioner.181

Fördelarna med upphovsrätt för rättighetsinnehavaren skulle vara den långa
skyddstid upphovsrätten erbjuder samt att man inte som inom patenträtten
skall behöva avslöja sitt tillvägagångssätt.

En skillnad mellan patent och upphovsrätt är hur skyddet uppkommer.
Patent måste ansökas och godkännas av berörd patentmyndighet, medan
upphovsrätt uppkommer så snart ett skyddat verk framställs. Detta skulle
enligt min uppfattning innebära att de fördelar som uppnås med registrering,
offentliggörande och tillgänglighet går förlorade. Dessutom skulle det alltid
finnas osäkerhet om verket är skyddat av upphovsrätten eller inte. Något
säkert svar kan inte ges förrän i en eventuell process.

Anderson/Koktvedgaard påpekar att det kan blir problem när det gäller
originalitetskravet i patenträtten.182 Den självständiga insats som människan
medför skulle inte vara originell. Detta problem har även uppmärksammats
av Speck.183 Det kan hävdas att originaliteten ligger i finnandet av en
sekvens och presentationen i en form eller ett språk som kan förstås av
                                                
177 Peace/Christie, EIPR 1996:4 s 228.
178 Dworkin, NIR 1992:2 s 230.
179 SOU 1992:82 s 310, samt Castrén, NIR 1996:1 s 9.
180 Gentekniken och juridiken s 47.
181 Lundbäck s 9.
182 A/K s 42.
183 Speck, EIPR 1995:4 s 171.
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allmänheten. Vad som inte är originellt är sekvenserna av aminosyror eller
nukleoidsyror i sig själva. Det hävdas att förklaringen och registreringen av
sekvenserna är analogt till översättningen av ett verk från ett språk till ett
annat. En översättare av ett litterärt får ju en egen upphovsrätt till det
översatta materialet (upphovsrätten är dock kopplad till den ursprunglige
upphovsmannen).184 Denna uppfattning ifrågasätts av Stanley & Ince.185

Ett annat problem med upphovsrätten är att den bara skyddar mot direkt
efterbildning. Skyddet innefattar bara själva uttrycket för informationen, inte
själva informationen som sådan. Om någon senare självständigt skapar ett
liknande eller identiskt alster (s k dubbelskapelser) skyddar den ursprungliga
upphovsrätten inte mot detta. Någon annan skulle således utan större
svårighet genom en liknande process kunna självständigt upptäcka och
presentera samma information, vilket också skulle kunna vara ett verk i
upphovsrättslig mening.186

Det är osäkert i vad intrång i upphovsrätten skulle bestå. Är en
rekonstruktion av proteinet eller DNA-molekylen från den publicerade
sekvensen ett intrång i upphovsrätten av det litterära verket? När man
bestämmer intrång i verk kommande från tidigare material måste man ha i
åtanke hur pass originellt detta verk är. Upphovsrätten skyddar som sagt ett
ursprungligt litterärt verk endast om det är originellt. Det kan därför
diskuteras vad som krävs för att en gensekvens skall vara originell. Enligt
Speck är det klart att hela kopieringar av sekvenser av bokstäver som
representerar aminosyror eller nukleoidsyror skulle vara ett intrång.187

+HPOLJKnOODQGH�RFK�.QRZ�KRZ

Det är inte säkert att patent alltid är lämpligt eller önskvärt för en uppfinnare
som vill skydda sin uppfinning. Ansökningsförfarandet är tidskrävande och
dyrbart. För att upprätthålla skyddet krävs att patenthavaren årligen betalar
avgifter och beivrar eventuella intrång. Intrångsprocesserna är dessutom
mycket dyra och tidskrävande. Eftersom patent är nationellt begränsade är
det extra kostsamt och krävande att hävda sin rätt utomlands. Uppfinningen
blir även offentlig senast 18 månader efter att ansökan lämnats in. Detta kan
ge konkurrenter insyn i forskningen och egna uppslag.188

Ett alternativ om uppfinnaren tycker att patent inte är lämpligt är att
hemlighålla uppfinningen. Hemlighållandet skyddas då av lagen (1990:409)
om skydd för företagshemligheter.

                                                
184 Speck, EIPR 1995:4 s 171.
185 Stanley/Ince, EIPR 1997:3.
186 A/K s 42.
187 Speck, EIPR 1995:4 s 171.
188 SOU 1992:82 s 296.
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Det går att utnyttja även hemlighållande kommersiellt. Det är inte ovanligt
att utövandet av en uppfinning förutsätter information och kunskap som inte
är tillgänglig eller som är mycket kostbar att utveckla själv. Sådan
information, s k know-how, offentliggörs inte vid patenteringsförfarandet.
Det är således möjligt att blockera användningen genom att hemlighålla
denna information. Detta innebär att man kan utnyttja know-how
kommersiellt istället för produkten, t ex vid licensupplåtelser��Inte alla
uppfinningar kan skyddas genom know-how. Processer och produkter kan
således skyddas, medan användning inte kan skyddas eftersom know-howet
ingår i användningen.189

Fördelen med know-how skyddet är dess enkelhet. Det krävs ingen
administration och skyddet är obegränsat så länge uppfinningen kan hållas
hemlig. Detta är också en nackel eftersom skyddet helt försvinner om
hemlighållandet inte kan hållas. För samhället är dock know-how skyddet
inte önskvärt. Den tekniska utvecklingen hämmas eftersom uppfinningen
inte blir offentlig. Dessutom minskar allmänhetens insyn och kontroll.190

                                                
189 A/K s 47.
190 A/K s 44.
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Mikroorganismer kan vetenskapligt definieras som ”mikroskopiska eller
submikroskopiska organismer vilka som regel är självständigt fungerande, d
v s de kan styra sina egna livsprocesser och sin egen replikation.”191

I PL finns inte någon rättslig definition av begreppet mikroorganism. Det
har i lagstiftningsarbetet i samband med antagandet av 1977 års
Budapestöverenskommelse ansetts att begreppet mikroorganism skall tolkas
i sin vidaste mening, samt att alla mikroorganismer som kan bevaras vid en
depositionsinstitution, skall inbegripas. Vidare angavs att det fick ankomma
på rättstillämpningen att avgöra innebörden i de enskilda fallen. Härvid
skulle stor vikt fästas vid hur begreppet tolkas i andra länder och i EPO.
Enligt EPOs192 och PRVs193 riktlinjer skall begreppet ”mikroorganism” i
detta sammanhang uppfattas i sin vidaste betydelse. Begreppet anges
omfatta encelliga alger, bakterier, jäst- och mögelsvampar, virus, plasmider
samt icke-differentierade växt- och djurceller (t ex cellinjer). Många
institutioner tar numera emot växt- och djurcellinjer för deposition och i
vissa fall till och med mänskliga cellinjer.194 Detta är särskilt intressant
eftersom man därmed kan hänföra genförändring av växter, djur och
människor till det mikrobiologiska området och därmed undvika de
svårigheter som förbudet mot växtsorter och djurraser samt väsentligen
biologiska förfaranden medför (se 7.5).

Enligt djurrättsorganisationen Tierrechte195 används en falsk definition av
”mikrobiologisk process” i förslaget till EG-direktiv. Termen
mikrobiologisk används också för växt, djur och mänskliga celler och enligt
preambeln utsträcks betydelsen även till hela växter och djur. Denna
definition stämmer inte alls med den vetenskapligt vedertagna. Genom
denna medvetet falska definition av ”mikrobiologisk process”, är
patenterbarhetens gränser avsiktligen ändrade. Förslaget anges innebära en
utvidgning av termen till alla högre livsformer.196 EGs förslag
överensstämmer dock så vitt jag kan se med tidigare EPO-praxis.

                                                
191 Nord 1992 s 29.
192 C-IV 3.5.
193 Patentavdelningens cirkulär Nr 20.
194 Nord 1992 s 29.
195 http://www.tierrechte.de/cpn/nopatents_e.html s 6.
196             ”     s 6.
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Sedan 1981 har det i Sverige varit möjligt att få patent på mikroorganismer.
PRV meddelade då ett principbeslut om godkännande av sådana patent.
Enligt PRVs riktlinjer197 kan patentkrav inriktas på mikroorganismer som
sådana, när de kan framställas genom ett mikrobiologiskt förfarande, och om
villkoren för patenterbarhet, däribland reproducerbarhet, är uppfyllda.�Enligt
riktlinjerna198 tolkas mikrobiologiskt förfarande som innefattande inte
endast förfarande som utnyttjar organismen, utan också förfaranden för
framställning eller isolering av mikroorganismer, t ex gentekniska
förfaranden.

PBR har i det s k Bayerfallet199 prövat patenterbarheten av mikroorganismer.
Patent söktes på fyra tidigare okända naturligt förekommande
mikroorganismer. I andra hand söktes patent på en viss användning av dessa
(användningsbundet patent). PBR uttalade att om ett mikrobiologiskt
förfarande resulterar i en mikroorganism, skall 1 § 4 st första satsen inte
utgöra hinder för patentering av en mikroorganism, även om denna skulle
anses falla under något av begreppen växtsort eller djurras. De patentsökta
mikroorganismerna ansågs vara produkter av ett mikrobiologiskt förfarande
och således hindrade 1 § 4 st inte patentering. Emellertid ansågs
mikroorganismstammarna som sådana vara upptäckter och således inte
patenterbara. Det första patentkravet godkändes därför inte.
Andrahandskravet bifölls dock eftersom det innehöll en praktisk
tillämpning.

Rättsläget har bekräftats i ett senare avgörande av PBR, det s k
Regentsmålet.200 De patentsökta produkterna var (1) en plasmid (=bärare av
DNA) och (2) en med plasmiden modifierad bakterie . Vidare söktes patent
på (3) det gentekniska framställningsförfarandet för plasmiden, samt (4)
metoden för framställning av den modifierade bakterien. PBR hänvisade till
ovanstående rättsfall och angav att man kunde meddela patent enligt krav 1
och 2 eftersom framställningen skett genom mikrobiologiska förfaranden
(krav 3 och 4). Lagbestämmelsen utgjorde således inget hinder för
produktpatent på plasmiden eller den modifierade bakterien, även om dessa
alster skulle anses falla under något av begreppen växtsort eller djurras.
Ansökningen avslogs dock eftersom kraven på teknisk effekt inte ansågs
vara uppfyllda.

                                                
197 Cirkulär nr 20 punkt 3.
198 Cirkulär nr 20 punkt 1.
199 Mål P 87-129, s 7.
200 Mål P 89-062, s 7, 9.
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Även inom EPO är rättsläget det att mikroorganismer är patenterbara i sig.
Detta framgår uttryckligen av EPO´s riktlinjer.201 Där anges att:
”Propagation of the micro-organism itself is to be construed as a
microbiological process for the purposes of Art 53 (b); consequently, the
micro-organism can be protected per se as it is a product obtained by a
micro-biological process”. EPO har beviljat patent på mikroorganismer
fastän en praktisk användning inte angivits i patentkraven. Det har dock
krävts att användningen anges i beskrivningen av uppfinningen.202

I rättsfallet Plant Genetics definierades en mikrobiologisk process som ”a
process in which microorganisms or their parts are used to make or modify
products or in which new microorganisms are developed för specific uses”.
Begreppet inbegriper således produkter som är gjorda eller förändrade av
mikroorganismer, såväl som nya mikroorganismer som sådana. Rätten
uttalade också att ”a microbiological step in a multi-step process could not
be extended to cover all the other steps of that process”. Detta betyder att
om en framställningsmetod består av flera olika moment, så är det inte
tillräckligt att ett av dessa moment är mikrobiologiskt för att patent skall
kunna meddelas.203

Växten enligt patentkrav 21 i Plant Genetics-fallet var en produkt framställd
genom en process i flera steg. Det första steget var visserligen
mikrobiologiskt men de var inte de senare stegen och även dessa bidrog till
det slutliga resultatet. Växten kunde därför inte anses som produkt av en
mikrobiologisk process.

Rätten uttalade också att växtceller inte faller in under begreppet växter eller
växtsorter utan är ett mikrobiologiskt objekt och som sådant patenterbart.204

(*

Mikroorganismer är patenterbara enligt förslaget till EG-direktiv. Detta
framgår av art 3. Där anges uttryckligen att uppfinningar kan vara
patenterbara även om föremålet är en produkt som består av eller innehåller
biologiskt material eller en process där biologiskt material framställs,
bearbetas eller används (det krävs dock att uppfinningen uppfyller
nyhetskravet, innebär innovativ verksamhet (uppfinningshöjd) och är
industriellt användbar). Det anges vidare att biologiskt material som har
isolerats från sin naturliga omgivning eller framställts genom en teknisk

                                                
201 C-IV 3.5.
202 SOU 1992:82 s 277.
203 Holtz, NIR 1996:1 s 28.
204 T 356/93 p 23.
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process kan vara att anse som en uppfinning även om det redan existerar i
naturen.

86$

Rättsfallet Diamond v Chakrabarty från 1980 banade vägen för den
välvilliga inställning som finns i USA när det gäller patentering av
biologiskt material.205 Då meddelade USAs högsta domstol för första
gången patent på liv. Det som patentsöktes var en mikroorganism. Denna
var en genetiskt modifierad bakterie som kunde bryta ned oljeavfall till
organiskt material. Bakterien innehöll flera plasmider, som innan
uppfinningen hade existerat i separata mikroorganismer. Frågan var om ett
produktpatent kunde erhållas på en mikroorganism som utvecklats av
människan. Domstolen kom fram till att så var fallet. Det aktuella
lagrummet, 35 U.S.C Sec 101, definierar patenterbarhet på följande sätt:
”who ever invents or discovers any new and useful process, machine,
manufacture or composition of matter or any new and useful improvement
thereof may obtain a patent therefore subject to the conditions and
requirements of this title”. I domen uttalas bland annat att domstolen inte
bör läsa in begränsningar och villkor i patentlagen vilka inte blivit uttryckta
av lagstiftaren. Lagstiftaren hade härvid inte haft för avsikt att utesluta
patentering av levande ting. Den amerikanska patentlagen är generellt
formulerad och det tyder på att lagstiftaren har definierat området för
uppfinningar vidsträckt. Det ansågs att den omständigheten att lagstiftaren
inte kunnat förutse den nya genteknologin inte innebar att denna teknologi
var utesluten från patentering.206

I domen uttalades vidare att ”everything under the sun made by man” i
princip är patenterbart. De mikroorganismer som patenterades i fallet var
framställda av människan. I amerikansk patentverkspraxis har dock
uttalandet ansetts innebära att även i naturen förekommande, levande
material såsom mikroorganismer kan patentskyddas om de på grund av
isolering, rening etc uppfyller ”man made”-doktrinen.

                                                
205 Moufang, IIC 1989:6 s 840, Diamond v. Chakrabarty, 206 USPQ 193, 447 US 303
(1980).
206 A/K s 139f.
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Enligt 1 § 4 st 2 p PL meddelas inte patent på växsorter. Detta patentförbud
korresponderar med det som gäller enligt Art 53 (b) EPC. Situationen är
annorlunda när det gäller patentering av växter som inte utgör en växtsort.
PRV har när det gäller växter uttalat att de i princip skall meddela patent i
samma utsträckning som EPO. PRV har hittills meddelat två patent på
genetiskt förändrad potatis.207

(32

Enligt EPOs praxis är växter patenterbara om de utgör alster av ett
mikrobiologiskt förfarande.�Plant Genetics-fallet gällde genförändringen av
växter. Huvudkraven i fallet avsåg a) en process för införande av främmande
DNA i arvsmassan hos växter/växtceller på ett stabilt sätt (krav 1 och 7) och
b) produkterna i vilka detta DNA integrerades (krav 14 och 21). Produkterna
i patentkraven var såväl växtceller som växter.

BoA kom fram till att växtceller är mikrobiologiska produkter under den
nuvarande praxisen i EPO, och som sådana faller de inte in under
definitionen av växtsort. Krav 14 som avsåg växtceller var därför tillåtet.

Växten som patentsöktes i krav 21 var enligt patentkravens ordalydelse inte
att anse som en växtsort, utan en växt som hade inympat DNA på ett stabilt
sätt. Exempel visade dock att de förändrade växterna (tobaksplantor) visade
normal fertilitet och att den andra generationen visade upp de önskade
egenskaperna. Växterna och fröna i exemplen ansågs därför vara växtsorter
och således inte patenterbara, trots att patentkravet inte skrevs i termen
växtsorter.

Eftersom krav 21 innehöll växtsorter, kunde patent tillåtas endast om
undantaget i art 53 (b) EPC inte var tillämpligt. Detta skulle inte vara
tillämpligt om det patentsökta objektet var att anse som en produkt av en
mikrobiologisk process (under undantaget till uteslutandet i art 53 (b) andra
hälften av meningen). Rätten kom fram till att det visserligen fanns ett
mikrobiologiskt inslag i processen. Processen bestod dock också av många
andra viktiga steg vilket medförde att växten som helhet inte kunde vara att
anse som produkt av en mikrobiologiskt process. Ett alternativt patentkrav
som var inriktat på växtcellerna godkändes däremot.

                                                
207 Walles, NIR 1994:4 s 467.
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Växter kan patenteras enligt förslaget till EG-direktiv. I art 3.1 anges att
uppfinningar kan vara patenterbara även om föremålet är en produkt som
består av eller innehåller biologiskt material eller en process där biologiskt
material framställs, bearbetas eller används. Det krävs dock att uppfinningen
uppfyller nyhetskravet, har uppfinningshöjd och är industriellt användbar.
Ännu tydligare uttrycks detta i art 4.2. Där anges att uppfinningar, vars
föremål är växter, kan patenteras om uppfinningens tillämpning inte är
tekniskt begränsad till en viss växtsort. Icke patenterbart är a) växtsorter
samt b) väsentligen biologiska förfaringssätt för produktion av växter (art
4.1). Punkt b) berör dock inte patenterbarheten av uppfinningar, vars
föremål är ett mikrobiologiskt förfaringssätt eller annat tekniskt
förfaringssätt eller en genom detta förfaringssätt frambringad produkt (art
4.3). Växtsorter kan således inte skyddas, fastän de framställs genom ett
mikrobiologiskt förfaringssätt. Dessa får istället skyddas genom
växtförädlarrätten.

Enligt organisationen Tierrechte208 kommer patentering av växtsorter och
djurraser att vara möjlig trots direktivets lydelse. Enligt direktivets
ordalydelse, är alla efterföljande generationer av genetiskt förändrade växter
eller djur också skyddade av patentet. Till detta kommer att metoder för
produktion av växtsorter eller djurraser är patenterbara. Detta betyder att de
växtsorter och djurraser som är resultatet av dessa metoder får ett indirekt
skydd.209 Tierrechte ser därför en risk i att patenterade (genförändrade)
växter i det långa loppet kommer att ta över allt mer av den konventionella
växtförädlarrättens marknad. Patent medför nämligen ett starkare skydd än
konventionella växtförädlarrättigheter och därmed kan mycket högre vinster
uppnås än som är fallet med växtförädlarrätt. Direktivet skapar enligt
Tierrechte således olika marknadsvillkor för konventionella och
genförändrade växter.210

86$

I USA avgjordes frågan om patentering av växter av Board of Patent
Appeals 1985 i fallet Ex parte Hibberd et al.211 Uppfinningen var en
majsplanta. Denna hade tillförts en tekniskt framställd gen, som kodar för ett
bättre vitamininnehåll. BPA kom fram till att det inte fanns några hinder mot
att meddela patent. BPA hänvisade till Chakrabarty-fallet och hävdade att
domstolen inte skulle tolka in begränsningar och villkor som inte
lagstiftaren har uttryckt.212

                                                
208 http://www.tierrechte.de/cpn/nopatents_e.html
209 ”     s 4.
210 ”     s 5.
211 Ex Parte Hibberd et al, 227 USPQ 443 (1985).
212 A/K s 140f.
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Möjligheterna till skydd av produkter av djurförädling är inte desamma som
när det gäller växter. Det finns inte något sui generis-system som det finns
genom växtförädlarrätten. Det enda sättet att skydda djurförädlingsprodukter
skulle vara att antingen upprätta ett sui generis skydd eller meddela patent.
När det gäller frågan om patentering av djur uppkommer särskilda problem
som inte motsvaras när det gäller mikroorganismer eller växter. Förädling av
djur är mera komplicerad än växter och därför uppkommer ännu fler
problem när det bl a gäller patenterbarhetsförutsättningarna. Komplexiteten
består i att genteknik är svårare att utföra på djur än på andra organismer.
Det krävs vanligen långa serier av försök innan önskat resultat uppnås.
Följden är att reproducerbarhetskravet är svårt att uppfylla för
djuruppfinningar. Deposition av djur liknande den som är möjlig beträffande
mikroorganismer är för närvarande endast möjlig i undantagsfall. Självklart
är de etiska problemen särskilt uppmärksammade när det gäller djur. Djur
ses som en högre stående varelse än växter och mikroorganismer och
avståndet till människan är mindre. Ett problem är att djuren kan plågas av
sina genetiska förändringar. Detta var t ex fallet med onkomusen.

6YHULJH

Enligt 1 § 4 st 2 p PL meddelas inte patent på djurraser. Detta patentförbud
korresponderar med det som gäller enligt Art 53 (b) EPC. Det är inte helt
klart varför djurraser uteslöts från patenterbarhet, särskilt när de inte åtnjuter
något skydd motsvarande växtförädlarrätten. Tidigare ansågs förbudet också
innefatta djur som inte kan kategoriseras som en djurras. Numera torde p g a
den internationella utvecklingen med bl a onkomus-fallet (se 10.2) djur i sig
själva under vissa förutsättningar vara patenterbara.

För detta talar att domstolarna i praxis har tolkat bestämmelserna med
hänsyn till den tekniska utvecklingen. PBR har konstaterat att ändrade
förutsättningar kan föranleda en viss tolkning, trots att denna inte övervägts
av lagstiftaren.213 Därför torde det i princip vara möjligt att få patent på ett
djur, dock inte på en djurras.�Det finns ännu inget djurpatent i Sverige.

(32

Patentering av djur prövades för första gången av EPO i onkomus-fallet år
1989. Onkomusen är en mus som har genförändrats i det att den tillförts en
viss gen som gör den känslig för cancer och därmed lämplig som
försöksdjur. Frågan var om patent kunde meddelas på musen.214 De tre mest

                                                
213 Mål P 87-129, s 8f.
214 T 19/90 - 3.3.2.
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intressanta patentkraven var följande a) en metod att framställa genetiskt
förändrade däggdjur, människa undantagen (metodpatent), b) genetiskt
förändrade däggdjur, människa undantagen, vars könsceller och somatiska
celler innehåller en aktiverad onkogen införd i djuret (produktpatent), samt
c) ett djur som sägs i b och som är gnagare (produktpatent). Krav c är
således en inskränkning av b; från alla däggdjur utom människor, till enbart
gnagare.215

Prövningsavdelningen vid EPO fann vid sin prövning att det första
patentkravet, som avsåg alla däggdjur utom människor, var alltför
vidsträckt. De ansåg det inte vara troligt att metoden utan ytterligare
uppfinningsrikedom skulle fungera även beträffande andra däggdjur än
möss. Reproducerbarhetskravet var därför inte uppfyllt. Avdelningen kom
också fram till att undantaget för djurraser innebar ett generellt undantag för
djur, varför patent inte kunde meddelas enligt kraven b och c. När det gällde
frågan om metoden utgjorde ett väsentligen biologiskt förfarande delade
avdelningen upp ansökan i två steg. Första steget avsåg framställning av djur
genom mikroinjektion i ägget, vilket inte ansågs vara ett väsentligen
biologiskt förfarande (alltså patenterbart). Vid fortplantning av djuret i krav
b och c (d v s det andra steget), ansågs detta vara fråga om sexuell
reproduktion (d v s väsentligen biologiskt förfarande) och djuren var därför
inte patenterbara. De två stegen ansågs ge skilda produkter. Vad slutligen
gäller frågan om uppfinningen kunde strida mot goda seder eller allmän
ordning, ansåg avdelningen att de etiska problemen inte borde lösas genom
patentlagstiftningen. Prövningsavdelningens avslagsbeslut överklagades till
besvärskammaren.

Beträffande kravet på reproducerbarhet och metodens användning på andra
däggdjur, ansåg besvärskammaren att avslag kunde förekomma endast om
det fanns allvarliga dokumenterade tveksamheter. Detta ansågs inte vara
fallet när det gäller däggdjur trots att det finns vissa genetiska olikheter.
Reproducerbarhetskravet ansågs således uppfyllt. Prövningsavdelningens
tolkning att djur som sådana var uteslutna från patentering p g a art 53 (a)
EPC ansåg besvärskammaren inte vara riktig. Eftersom det är fråga om ett
undantag från den generella regeln om patenterbarhet för alla uppfinningar
skall bestämmelsen ges ett smalt tillämpningsområde. Även terminologin i
bestämmelsen, där det först anges djurraser och sedan djur ansågs betyda att
olika innebörd av uttrycken måste ha varit avsedd.

Kammaren ansåg liksom prövningsavdelningen att det först framställda
djuret inte framställts genom ett väsentligen biologiskt förfarande.
Prövningsavdelningens uppdelning i två produkter ifrågasattas, produkterna
kunde nämligen inte skiljas åt vad gäller den införda genen. Kammaren
påpekade också, att den efterföljande reproduktionen kunde ske på annat sätt
än genom sexuell förökning, d v s annat än väsentligen biologiskt
förfarande.

                                                
215 SOU 1992:82 s 277ff.
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Eftersom ansökan här avsåg ett produktpatent och inte ett förfarandepatent,
kunde emellertid den aktuella bestämmelsen inte alls tillämpas.

Kammaren resonerade också kring inskränkningen i undantaget för
mikrobiologiskt förfarande och alster därav. Detta resonemang hade
prövningsavdelningen inte gått in på, eftersom den ansåg att denna
bestämmelse inte var aktuell om produkten uteslöts genom den första delen
av bestämmelsen om djurraser och djur. Kammaren delade inte denna
uppfattning. Som skäl anförde den att det här var fråga om ett undantag till
undantaget, vilket innebar att patent kunde meddelas på mikrobiologiskt
förfarande och alster därav. Kammaren kom således fram till att patent kan
ges på djur framställda genom mikrobiologiskt förfarande.

Kammaren återförvisade ansökan till prövningsavdelningen för ytterligare
utredning. Därvid skulle först övervägas om onkomusen utgjorde en djurras.
Om musen inte ansågs vara en djurras, kunde de angivna bestämmelsen inte
hindra patentering. Även frågan om uppfinningen kunde anses strida mot
goda seder eller allmän ordning återförvisades till prövningsavdelningen.

Prövningsavdelningens förnyade prövning resulterade i att uppfinningen
bedömdes patenterbar i oktober 1991. Avdelningen, som framhöll att
avgörandet enbart gällde onkomusen, ansåg att djur i sig inte omfattas av
begreppet djurras. När det gällde frågan om uppfinningen stred mot ordre
public gjordes en avvägning mellan uppfinningens fördelar och dess
nackdelar. Fördelarna låg i att djuret var betydelsefullt för cancerforskningen
och att denna forskning var av stort intresse för människan. Nackdelarna
bestod av djurens lidande, som dock totalt sett minskades genom
uppfinningen, och miljöriskerna som bedömdes som små. Fördelarna ansågs
vid avvägningen överväga nackdelarna och således ansågs uppfinningens
inte strida mot ordre public.

Peace/Christie anser att det numera är klargjort att det, enligt EPC, i princip
är möjligt att patentera individuella djur vilka inte är del av en djurras.216

Det specifika undantaget i EPC av ”animal varietes” från patenterbarhet
sträcker sig inte till djur i sig själva. Individuella djur kan därför anses som
patenterbara.

(*

Enligt förslaget till EG-direktiv är djur patenterbara. Det anges uttryckligen
att uppfinningar kan vara patenterbara även om föremålet är en produkt som
består av eller innehåller biologiskt material eller en process där biologiskt
material framställs, bearbetas eller används. Det krävs dock att uppfinningen
uppfyller nyhetskravet, innebär innovativ verksamhet (uppfinningshöjd) och
är industriellt användbar (art 3.1). Det anges vidare uttryckligen att

                                                
216 Peace/Christie, EIPR 1996:4 s 219.
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uppfinningar på djur, kan patenteras om uppfinningens tillämpning inte är
tekniskt begränsad till en viss djurras (art 4.2).

Icke patenterbart är a) djurraser, samt b) väsentligen biologiska
förfaringssätt för produktion av djur (art 4.1). Punkt b) berör dock inte
patenterbarheten av uppfinningar, vars föremål är ett mikrobiologiskt
förfaringssätt eller annat tekniskt förfaringssätt eller en genom detta
förfaringssätt frambringad produkt (art 4.3).

86$

I fallet Ex parte-Allen217 från 1987 söktes patent på ostron som innehöll två
kromosompar. Patentet beviljades inte med hänvisning till att det var
”obvious”, d v s uppenbart. Det sökta uppnådde således inte
uppfinningshöjd. I samband med fallet sände dock USPTO 1987 ut en
förklaring om den praxis som man i fortsättningen skulle följa när det gällde
ansökningar om transgena djur. I förklaringen anges att USPTO ”now
considers nonnaturally occuring non-human multicelluar living organisms,
including animals, to be patentable subject matter within the scope… of the
utility patent statue.” Detta ledde till högljudda protester, bl a från religiösa
samfund, djurrättsorganisationer, miljöorganisationer och
lantbruksorganisationer. En politisk debatt följde och protesterna ledde till
att USPTO införde ett åtta månaders moratorium för patent på djur. Efter
denna period utfärdades patentet på onkomusen.218

I USA har hittills 50 patent utfärdats på genförändrade djur. 42 av dessa är
möss, vidare en råtta, en kanin, ett får, en orm, en jordmask, en fågel, en fisk
och en gris.219

                                                
217 Ex parte-Allen, 2 USPQ 2 d 1425.
218 A/K s 141.
219 http://www.bcbp.gu.se/mbg/biotech/Notiser.htm s 3.
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När det gäller patentering av gener närmar man sig det mest kontroversiella
området, både från patentteknisk synpunkt och ur etisk synvinkel.
Patenttekniskt kan man för det första diskutera om naturligt förekommande
gener är en uppfinning. Är de inte i själva verket en upptäckt, och som
sådana inte patenterbara? För det andra är det inte säkert att generna som
sådana når upp till nyhetskravet. Etiskt sätt är det tveksamt om patent skall
tillåtas på något som är så grundläggande som livets byggstenar. Patent kan
riskera monopol på detta viktiga område för hela mänskligheten. Frågan om
patenterigen av (mänskliga) gener är mycket viktig för läkemedelsindustrin
och har därmed betydliga ekonomiska konsekvenser. Men frågan har även
stor betydelse för våra liv och vår hälsa.220

Skillnaden mellan upptäckt och uppfinning är särskilt svår att fastställa när
det gäller gener. Problemet har tidigare berörts under rubriken 7.1. Här ska
endast sammanfattningsvis sägas att i EPOs riktlinjer221 anges att även om
det finns anledning att anta, att en viss kemisk förening finns i naturen, kan
den vara att anse som en uppfinning om man kan visa ämnets existens och
struktur, framställningssättet och redogöra för dess praktiska användning,
allt förutsatt nyhet. Uppfinningen består således i att man för första gången
definierar och ställer gensekvensen till samhällets förfogande. Det är detta
förfogande (”at the disposal for the first time”), som är det centrala.222

Det finns varken i PL eller i EPC några särskilda bestämmelser som rör
patentering av gener. Vid bedömningen har patentverken utgått från de
sedvanliga patenterbarhetskriterierna. EPO och PRV har i princip behandlat
gener som andra kemiska föreningar.

Patent på gener som härstammar från den mänskliga kroppen har i Sverige
beviljats vid ett flertal tillfällen sedan mitten av 80-talet. Det är alltså enligt
gällande svensk rätt möjligt att erhålla patent på mänskliga gener. EPO har
också meddelat patent på mänskliga gener och då gått mycket långt. Liksom
vid kemiska föreningar och vid mikroorganismer är själva utpekandet,
beskrivningen och isoleringen av genen att anse som en uppfinning, förutsatt
nyhet, när den kan dokumenteras ha en praktisk användning.223 EPO har
härvid inte lagt in etiska värderingar när det gäller patenteringsfrågan. Ett
exempel är ett patent från 1991 som gavs till ett australiskt

                                                
220 Koktvedgaard, NIR 1994:4 s 440ff.
221 C-IV 2.3.
222 Koktvedgaard, NIR 1994:4 s 440ff.
223 ”
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forskningsinstitut. Patentet omfattar alla användningar av den gen som kodar
för hormonet relaxin. Relaxin har betydelse vid födslar, och möjligen också
för produktionen av modersmjölk. En produktion av hormonet kan troligen
användas för att minska antalet kejsarsnitt.

Enligt förslaget till EG-direktiv är gener under vissa förutsättningar
patenterbara. Detta uttrycks i art 3.2. Där anges att biologiskt material
(såsom gener) som har isolerats från sin naturliga omgivning eller
framställts genom en teknisk process kan utgöra en uppfinning även om det
redan existerar i naturen.

När det gäller gener från den mänskliga kroppen finns tilläggsbestämmelser
i art 5. Enbart upptäckten av en gensekvens eller delsekvens av en gen, kan
inte vara patenterbara uppfinningar. En avskild del av den mänskliga
kroppen eller på annat sätt genom ett tekniskt förfaringssätt framställd del,
inbegripet en gens struktur eller delar av denna, kan vara patenterbar, även
om denna dels uppbyggnad är identisk med uppbyggnaden hos en naturlig
del. Det krävs dock att funktionen av en gensekvens eller delsekvens
konkret anges i ansökan.

1\KHW

EPO har prövat frågan huruvida förekomsten av en gen i genbank var att
anse som nyhetshinder vid en senare patentansökan på genen.224 Genbanken
var en offentlig samling fragment av mänskliga fosterkromosomer.
Materialet i genbanken var mycket omfattande, ca 240 000 oidentifierade
individuella prov. Det saknades dock en förteckning över vilka gener som
ingick i banken. Genens förekomst i genbanken ansågs därför inte vara ett
nyhetshinder. Genen kunde användas industriellt och ansågs därmed inte
enbart vara en upptäckt.

&UDLJ�9HQWRU

National Institutes of Health i USA (NIH) och Craig Ventor sökte 1991 både
i USA och i Europa patent på över 2000 olika DNA-sekvenser motsvarande
fragmenten från mer än 300 gener uttryckta i den mänskliga
hjärnvävnaden.225 DNA-sekvenserna var s k ”expressed sequence tags”
(EST) och därtill knutna cDNA sekvenser. ESTs enda kända funktion var att
markera geners placering i arvsmassan. Funktionen hos de gener som ESTs
markerade, kände man inte till. Efter den amerikanska ansökningen följde en
liknande ansökning från det engelska Medical Research Council (MRC).

                                                
224 T 301/87 - 3.3.2.
225 Moufang, IIC 1994:4 s 492, Hammer/Secher, NIR 19994:4 s 450f.
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NIHs patentansökan avvisades 1992 i första omgången av USPTO på grund
av en rad invändningar mot nyhet, uppfinningshöjd och tillämpbarhet. NIH
sökte därefter patent på ytterligare DNA-sekvenser och fick än en gång
avslag. NIH drog därefter tillbaka ansökningarna. Senare har också MRC
gett upp sin ansökan.226

Eftersom NIH drog tillbaka sina ansökningar har frågan inte blivit prövad i
högre instans. Rättsläget är således något oklart. Ett krav på en uppfinning är
dock att den ska vara en lösning på ett tekniskt problem. Preciserar
uppfinnaren inte någon praktisk användning, som i NIH-fallet, kan kravet på
att den ska lösa ett tekniskt problem inte vara uppfyllt och patent skulle
således inte kunna erhållas. Det är dock osäkert om man måste kunna
presentera en färdig användning av produkten vid ansökningstillfället eller
om det räcker med en möjlig tillämpning. Det kanske föreligger så pass
mycket forskning och dokumentation att det är troligt att användningen är
praktiskt genomförbar. Det är inte heller säkert att kraven på nyhet och
uppfinningshöjd var uppfyllda i det aktuella fallet. Bestämningen av DNA-
sekvenserna gjordes nämligen med en automatisk teknik.

+8*2

HUGOs europeiska styrningsgrupp har behandlat problematiken och
utfärdat en rad riktlinjer.227 HUGO anger att DNA-sekvenser med ett
angivet användningsområde i princip är patenterbara. EST-markörer och
DNA-sekvenser som saknar känd funktion, bör dock inte kunna patenteras,
då de saknar tillämpning.

Bakgrunden till denna inställning anges i HUGO Statement on the Patenting
of DNA Sequences.228 HUGO är oroade att patenteringen av delar och
okarakteriserade EST-sekvenser kommer att belöna de som gör rutinmässiga
upptäckter, och straffar de som bestämmer biologiska funktioner eller
tillämpningar.

Upptäckningsprocessen i molekylärbiologin är mångsidig och komplicerad.
Tekniska framgångar de senaste åren har medfört att vissa delar av
proceduren, som sekvensering, numera till stora delar är automatiserad.
Andra steg i upptäckandet, som förståendet av de biologiska funktionerna
och användandet av generna och genprodukterna för diagnoser och
behandling av sjukdomar, är fortfarande utmanande, osäkra och kostsamma.

Det vore enligt HUGO ironiskt och olyckligt om patentsystemet skulle
belöna det rutinmässiga och avskräcka det innovativa. Detta kan inträffa om
det utfärdas breda patent till de som utför rutinmässiga sekvenseringar

                                                
226 Hammer/Secher, NIR 1994:4 s 451.
227 Workshop on intellectual property in genome mapping projects - Munich 20-22
November 1992, EC Commission, 1994 (EUR 15338 EN).
228 http://hugo.gbd.org/patent.htm
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medan smalare rättigheter eller inga rättigheter alls ges till de som gör
mycket svårare och viktigare upptäckter av underliggande biologiska
funktioner.

86$

Amerikanska patentverket har beslutat att godkänna patent på ESTs.
USPTO anger att dessa patent kommer att godkännas utifrån nyheten och
nyttan av ESTs som t ex sonder för korresponderande gener. Följaktligen
kommer funktionen hos de gener vars EST är patenterade att kunna
patenteras separat.229 Det anges att om det finns ett EST-patent och en
uppfinnare isolerar den hela genen och kartlägger dess funktion, så kommer
denne vara beroende av EST-patentet. Uppfinnaren kommer att behöva
betala royalty till EST-patentets innehavare. De första EST-patentet tros bli
godkänt vid årsskiftet.230

                                                
229 http://www.bcbp.gu.se/mbg/biotech/Notiser.htm s 5.
230 http://www.bcbp.gu.se/mbg/biotech/senaste.htm s 2.
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Patentering av mänskligt material är etisk mycket intressant. Möjligheterna
till patent på mänskligt material är p g a de grundläggande
patenterbarhetskriterierna mycket begränsade. Patentförbudet för
uppfinningar vars utnyttjande strider mot goda seder eller allmän ordning
utgör dessutom en viktig etisk spärregel. Som angivits ovan har det
undantaget hittills tillämpats med stor restriktivitet, men tillämpningen kan
få en ökad betydelse när det gäller ansökningar på mänskligt material.231

.URSSHQ�DOOPlQW

Det anses självklart att patent inte skall kunna beviljas på människor som
sådana.232 Ensamrätt till människokroppen skulle närmast kunna betraktas
som en form av slaveri. Detta gäller även patent på mänskliga foster och
befruktade mänskliga ägg. Ett kommersiellt utnyttjande av människan på
detta sätt skulle alldeles säkert strida mot goda seder.233 Detta bekräftas
också av en vägledning från det danska patentdirektoratet från den 1
december 1993, om Patentdirektoratets praxis vid användningen av de i Den
danske patentlov (PTL) 1 § 2-4 st där nämnda undantagsbestämmelserna
rörande bioteknologiska uppfinningar. Det fastslås här, att det av etiska
grunder (1 § 4 st) inte kan ges patent på hela människor, foster eller
befruktade ägg eller framställningssätt för dessa produkter.

I förslaget till EG-direktiv anges att den mänskliga kroppen i sina olika
bildnings- och utvecklingsstadier inte kan vara en patenterbar uppfinning
(art 5.1). I förslagets ordre public-bestämmelse (art 6.2) anges vidare att icke
patenterbart är a) förfaringssätt för reproduktiv kloning av människa, b)
förfaringssätt för modifiering av människans könscellers genetiska identitet,
c) metoder som omfattar användningen av mänskliga embryon. Detta anges
av Moufang även framgå av ordre public-förbudet i EPC.234

Enligt miljöorganisationen Envirolink235 är det föreslagna direktivet
tvetydigt när det gäller mänsklig kloning. Det anges inte uttryckligen att
patent inte kan meddelas på produkterna av mänsklig kloning eller
embryoproduktion. Det anges endast förfaringssätt och metoder, d v s
förfarandepatent, ej uttryckligen produktpatent.236 Detta tycker jag är en

                                                
231 SOU 1992:82 s 319, samt Nord 1992 s 23ff.
232 Nord 1992 s 23 samt Teschemacher, NIR 1994:1 s 51.
233 Nord 1992 s 23, samt Moufang, IIC 1994:4 s 506.
234 Moufang, IIC 1994:4 s 507f  (487).
235 http://www.envirolink.org.orgs/shag/info/reports/g2.html
236 http://www.envirolink.org.orgs/shag/info/reports/g2.html s 1.
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mycket intressant observation. Följer man ordalydelsen är det således
möjligt att få patent på en klonad människa eller på ett mänskligt embryo.
Detta skulle vara en sensation. Det är nämligen allmänt accepterat att sådana
försök inte bör få tillåtas över huvudtaget. I Sverige torde det dessutom vara
förbjudet.237

2UJDQ

Naturligt förekommande mänskliga organ uppfyller troligen inte nyhets- och
reproducerbarhetskravet. Patent är således inte möjligt. Skulle
patenterbarhetskriterierna dock vara uppfyllda torde patent ändå vara
uteslutet eftersom det skulle strida mot goda seder. Handel med mänskliga
organ anses nämligen i vår kultur som etiskt oacceptabelt.238 Det framgår
också av danska Patentdirektorates vägledning att mänskliga organ, samt
eventuella framställningssätt för dessa inte är patenterbara (1 § 4 st 1p).
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När det gäller isolerade mänskliga organ och vävnader som behandlats så att
de t ex är mer hållbara eller har erhållit en förändrad ytstruktur är rättsläget
något annorlunda. Om metoden för att få fram dessa egenskaper är teknisk,
har i praxis denna metod kunnat patentskyddas.239 Det anses viktigt för att
stimulera medicinsk forskning att så är fallet. Även här finns dock självklart
etiska problem samt intresset av att livsviktiga produkter inte blockeras av
monopolrättigheter.

I förslaget till EG-direktiv anges att en avskild del av den mänskliga
kroppen eller på annat sätt genom ett tekniskt förfarande framställd del kan
vara patenterbar, även om denna dels uppbyggnad är identisk med
uppbyggnaden hos en naturlig del (art 5.2)

6RPDWLVND�FHOOHU��NURSSVFHOOHU�

Somatiska människoceller, som isolerats från kroppen och som på
konstgjord väg sätts in i kulturer i icke-differentierad form, särskilt cellinjer,
(d v s förändrade somatiska celler) kan skyddas av produktpatent, när
patenterbarhetskriterierna är uppfyllda. Detta har medgivits både av nordiska
patentmyndigheter och av EPO.240 Cellinjen skall vara resultatet av en
uppfinningsinsats och uppfylla patenterbarhetskriterierna. Detta betyder att
endast ändrade eller genförändrade, somatiska cellinjer kan patenteras,

                                                
237 Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- och behandlingssyfte med befruktade ägg från
människa.
238 Nord 1992 s 23, samt Moufang, IIC 1994:4 s 510.
239 Nord 1992 s 23.
240 Patentdirektoratets vejeledning punkt 6.
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eftersom oförändrade cellinjer inte uppfyller patenterbarhetskriterierna,
särskilt kravet på uppfinningshöjd. Exempel på cellinjer, som i princip kan
patenteras, är mänskliga hybridomceller och cellinjer vilka är genförändrade
så att de kan producera ett bestämt ämne (t ex ett läkemedel).241

I förslaget till EG-direktiv anges att en avskild del av den mänskliga
kroppen eller på annat sätt genom ett tekniskt förfarande framställd del, som
t ex en somatisk cell kan vara patenterbar, även om denna dels uppbyggnad
är identisk med uppbyggnaden hos en naturlig del (art 5.2).

Sjukligt förändrade somatiska celler som isolerats och som utnyttjas för att
lösa ett tekniskt problem har i amerikansk praxis medgivits patent. Frågan
om äganderätten till cellinjer uppkom 1990 i John Moore-fallet.242

Äganderätten aktualiserades avseende en cellinje som härstammade från
cancerceller som hämtats från en patient. Cellinjen kunde utnyttjas vid
framställning av terapeutisk viktiga lymfokiner och ansågs patenterbar.
Läkaren hade dock inte fått något medgivande från Moore att använda
cellinjen på detta sätt. Moore stämde både läkaren och universitetet som
patenterat cellinjen. Domstolen kom fram till att Moore ej hade någon rätt
till sina celler efter de hade avlägsnats från hans kropp. Den patenterade
cellinjen ansågs också alltför mycket skilja sig från Moores cellinje, trots att
den var utvecklad från denna cellinje. Domstolen anförde vidare att om
patienten skulle erkännas rätten till sina celler skulle detta i alltför stor
utsträckning hämma forskning av detta slag.

En av de ändringar som Europaparlamentet vid sin behandling av förslaget
till EG-direktiv antog var följande. Om en uppfinning har sitt ursprung från
en människa skall i patentansökan offentliggöras namn och adress till den
person från vilket materialet härstammar eller dennes juridiska ombud samt
innehålla bevis för att materialet har använts och patentet ansöks med
medgivande från den berörda personen eller dennes juridiska ombud. Om
detta inte skulle vara fallet, skulle följden vara ett förbud mot patentering.
Kommissionen godkände inte detta ändringsförslag. Troligen kommer det
därför inte att införas. Skälet till att kommissonen inte godtog förslaget var
att det skulle strida mot gemenskapens regler om skydd av
personuppgifter.243 Det är således oklart om den berörde personens tillstånd
krävs eller inte. Rättsläget får betraktas som oklart.

                                                
241 Patentdirektoratets vejeledning punkt 6.
242 Moufang, IIC 1994:4 s 492, Moore v. Regents of the University of California (UC)
(Georgia Law Review, vol 25, 1991, s 489ff).
243 COM (97) 446 motivering, se även direktiv 95/46/EG av den 25 oktober 1995 om skydd
för enskilda personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter, EGT nr L 281, 23.11.1995.
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Forskarsamhället har internationellt tagit avstånd från genterapi på
mänskliga könsceller.244 Det är dessutom i Sverige förbjudet att utföra
försök med befruktade ägg från människor i syfte att åstadkomma genetiska
effekter som kan gå i arv.245 Därför borde de etiska invändningarna mot
patentering vara så starka att patent är uteslutet. Dessutom uppfyller
könsceller antagligen inte patenterbarhetskriterierna.

I danska patentdirektoratets vägledning anges att mänskliga könsceller inte
kan patenteras (1 § 4 st 1 p). I förslaget till EG-direktiv anges under förbudet
mot uppfinningar som strider mot goda seder eller allmän ordning som
exempel uttryckligen a) förfaringssätt för reproduktiv kloning av människa,
b) förfaringssätt för modifiering av människans könscellers genetiska
identitet, c) metoder som omfattar användningen av mänskliga embryon.
Dessa metoder kan således inte patenteras.

*HQHU

Som tidigare anförts under rubriken gener är det i princip möjligt att erhålla
patent på mänskliga gener både i Sverige och i EPO, om de sedvanliga
patenterbarhetsförutsättningarna är uppfyllda. Det krävs dock att man kan
ange en praktisk användning av uppfinningen.

Härvid anges i EGs direktivförslag följande: Enbart upptäckten av en
gensekvens eller delsekvens av en gen, kan inte vara en patenterbar
uppfinning (art 5.1). En gens struktur eller delar av denna, kan vara
patenterbar, även om denna dels uppbyggnad är identisk med uppbyggnaden
hos en naturlig del (art 5.2). Det krävs dock att funktionen av en gensekvens
eller delsekvens konkret anges i ansökan (art 5.3).

.HPLVND�I|UHQLQJDU

Kemiska föreningar med mänskligt ursprung, t ex proteiner framställda ur
blod, har i patentverkspraxis ansetts patenterbara, förutsatt att
patenterbarhetskriterierna är uppfyllda.

                                                
244 Nord 1992 s 24.
245 Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- och behandlingssyfte med befruktade ägg från
människa, 2 §.
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Rättsläget när det gäller möjligheterna till patent på biotekniska och
gentekniska uppfinningar har länge varit mycket osäkert. I och med att EU-
parlamentet nu antagit förslaget till direktiv om rättsligt skydd för
bioteknologiska uppfinningar kan en viss stabilisering väntas. Direktivet
kommer att påverka svensk, och övriga EU-länders rätt. Följden blir en
europeisk harmonisering. Även tillämpningen av den europeiska
patentkonventionen kommer troligen att utföras i enlighet med direktivet.

Direktivet ger ett tämligen omfattande skydd för biotekniska och
gentekniska uppfinningar. Utgångspunkten är att sådant material skall kunna
skyddas genom patent. De undantag som görs, t ex ordre public-klausulen
och förbudet mot patent på växtsorter och djurraser, har begränsad verkan
för industrin. Det kan alltså konstateras att patentskyddet för biotekniska
uppfinningar i och med direktivet kommer att bli mycket starkt. Det starka
patentskyddet och den omständigheten att Europa kommer att få ett
harmoniserat system innebär att industrin här kan konkurrera med den i
USA och Japan på nästan samma villkor.

Enligt min uppfattning så har myndigheterna hänfört skyddet av genteknik
till patentsystemet fastän detta inte är anpassat därefter. De problem som har
uppstått, t ex med uppfinningsbegreppet och krav på reproducerbarhet, har
kanske inte alltid lösts mot bakgrund av lagen utan efter vad som varit
bekvämast. Detta är ett problem eftersom lagstiftaren därmed inte haft
möjlighet att ta ställning till frågan. Detta gäller självklart i ännu högre grad
bland allmänheten. Enligt vad jag har erfarit så finns det ingen allmän
kännedom om vad som är eller inte är patenterbart på området. I en fråga
som är så pass viktig för människans liv och hälsa bör allmänheten ha
tillfälle att yttra sig och dess synpunkter bör beaktas. Det är tveksamt om
detta uppnåtts ens med den enda existerande rättsakten på området,
nämligen EGs förslag till bioteknikdirektiv.

Huruvida patentering av biotekniskt material är lämpligt eller inte är en
diskussionsfråga. Jag har förståelse för att de som är negativa till genteknik
överhuvudtaget också är negativa till möjligheten att få patent. De anser,
med rätta, att patenten medför ett incitament för industrin att fortsätta med
genteknisk forskning och produktutveckling. Därmed skulle
patentmöjligheterna utgöra en förstärkning av ett system (genförändring)
som de förkastar.

Ett problem när allmänheten skall ta ställning till om patent bör tillåtas på
gentekniska uppfinningar är att den inte riktigt vet hur patentinstitutet
fungerar. Det är nödvändigt att patenträttens principer inte missförstås om
allmänheten skall kunna bilda sig en uppfattning. Många är rädda för att
patent blockerar all utomstående användning av uppfinningen och att företag



80

därmed skulle få ensamrätt på livet. De positiva effekter som gentekniken
kan medföra i form av nya läkemedel, diagnostisering av sjukdomar o s v
skulle endast komma de till godo som har råd att betala tillräckligt mycket.
Det bör därför påpekas att det endast är kommersiellt utnyttjande som
omfattas av ensamrätten. Enskilt utnyttjande och i forskningssyfte är alltid
tillåtet. Dessutom finns andra inskränkningar som t ex tvångslicenser.

En annan vanlig uppfattning är att ett patent innebär ett hemlighållande av
uppfinningen. Denna uppfattning är helt felaktig. Tvärtom är det så att alla
patent och patentansökningar offentliggörs. Detta är mycket viktigt eftersom
samhället därigenom får kunskap om nya uppfinningar vilket i sin tur bidrar
till den tekniska utvecklingen.

En tredje uppfattning är att när en myndighet godkänner ett patent skulle
detta innebära att samhället därmed givit sitt godkännande till sådana
uppfinningar, även ur andra synpunkter än patenträttsliga. Det bör därför
påpekas att patentmyndigheterna inte gör någon lämplighetsbedömning av
uppfinningen (ett undantag är ordre public-klausulen som dock skall
tillämpas mycket restriktivt). De tar endast hänsyn till om de tekniska
patenterbarhetskriterierna är uppfyllda. Det är således inte fråga om något
offentligt godkännande.

Enligt min uppfattning bör gentekniska uppfinningar i princip kunna
skyddas immateriellt. För detta talar att det krävs ett incitament av detta slag
för att forskning och utveckling på området skall löna sig. Skyddet kan
lämpligen beredas inom patentsystemet. Det skulle dock vara lämpligt om
patentlagen ändras så att den uttryckligen nämner att bioteknologiska
uppfinningar kan vara patenterbara. Det bör dock uppställas starka
begränsningar i form av tvångslicenser, farmers´ privelege, breeders´
exception och i det skyddsomfång som patenten erhåller. Utvecklingen och
användningen får inte blockeras alltför mycket. De problem som uppstår vid
patentering av gentekniskt material, såsom risker för miljöförstöring,
minskad biologisk mångfald och djurs lidanden bör lösas genom annan
lagstiftning. Därmed kan problemen hanteras effektivare.
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