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Sammanfattning  
Stamcellsforskning är ett område som under senare år kommit att spela en allt större roll i 

forskningen för att bota flera svåra sjukdomar. En stor del av forskningen sker av mindre 

företag och för att dessa företag ska kunna finansiera sin fortsatta forskning är det av stor vikt 

att de kan patentera sina framsteg och därigenom kapitalisera på dem. I ett försök att 

harmonisera synen på patent för biotekniska uppfinningar (innefattande stamceller) utfärdade 

Europeiska unionen år 1998 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 

1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Införandet av direktivet innebär att det 

är lagligt att patentera vissa stamceller i samtliga medlemsländer inom Europeiska unionen, 

om än med stora, framförallt etiska, begränsningar rörande mänskliga embryonala stamceller 

och andra stamceller som härrör från mänskliga embryon.  

Eftersom begränsningarna är öppna för diskussion har ett osäkert rättsläge uppstått med ett 

flertal avgöranden och beslut på området från Europeiska patentverket och Europeiska 

unionens domstol. I korthet har en diskussion förts kring vad som ska definieras som ett 

mänskligt embryo eftersom det är avgörande för vilka stamceller som ska anses omfattas av 

etikundantaget i art. 6.2 c i direktivet och därmed uteslutas från det patenterbara området. I 

slutet av år 2014 bidrog Europeiska unionens domstol genom sitt avgörande i mål C-364/13, 

International Stem Cell Corporation mot Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, på nytt 

till att klargöra tolkningen av art. 6.2 c. 

Efter den europeiska unionsdomstolens avgörande står det nu klart att stamceller som i teorin 

har potential att utvecklas till människor eller som förutsätter destruktionen av sådana 

organismer inte kan patenteras. Detta eftersom de anses omfattas av termen mänskligt embryo 

i art. 6.2 c i direktiv 98/44/EG. För uppfinningar innefattande stamceller som inte förutsätter 

att mänskliga embryon destrueras och där stamcellerna i sig saknar en inneboende förmåga 

att utvecklas till människor torde alltså inga etiska hinder för patenterbarhet föreligga. 

Möjligheterna att patentera och därmed skydda uppfinningar från stamcellsforskningen är 

därför kraftigt begränsad. Med nuvarande lagstiftning är det således upp till den framtida 

stamcellsforskningen att upptäcka nya metoder för att inte omfattas av etikundantaget i art. 

6.2 c.  
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Förkortningar  
Citerade verk hänvisas främst till genom de förkortningar som är angivna i källförteckningen. 

I avsnitt 1.7 ges en del definitioner och förkortningar av biotekniska begrepp och termer som 

kan tänkas vara främmande för den typiske juristen. Följande lista avser de vanligaste 

förekommande förkortningarna i uppsatsen. 

DNA Deoxiribonukleinsyra, se vidare avsnitt 1.7  

Ds Departementsserien 

EBA Enlarged Board of Appeal, EPO / Stora 
besvärskammaren, EPO 

EG Europeiska gemenskapen, numera Europeiska unionen, 
EU 

EGE European Group on Ethics in Science and New Technol-
ogies 

EIPR European Intellectual Property Review 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna 

EPC European Patent Convention / Europeiska 
Patentkonventionen 

EPL Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor 

EPO European Patent Office / Europeiska patentverket, 
München 

EU Europeiska unionen  

EUD Europeiska unionens domstol, tidigare Europeiska 
gemenskapernas domstol 

FHL Lag (SFS 1990:409) om skydd för företagshemligheter 

HD Högsta domstolen 

hESC Mänsklig embryonal stamcell, se vidare avsnitt 1.7 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten  
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iPSC Inducerad pluripotent stamcell, se vidare avsnitt 1.7 

ISCC International Stem Cell Corporation 

IVF In vitro-fertilisering 

JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 

NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd  

NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, Högsta domstolens domar 

OD Opposition Division, EPO / Invändningsavdelningen, 
EPO 

OJ EPO Official Journal of the European Patent Office, München 

PL Patentlag (SFS 1967:837) 

Prop. Regeringens proposition 

PRV Patent- och registreringsverket 

RÅ Regeringsrättens årsbok, numera HFD 

SCNT Somatisk cellkärnöverföring, se vidare avsnitt 1.7 

SFS Svensk författningssamling 

SMER Statens medicinsk-etiska råd 

SOU Statens offentliga utredningar 

TRIPS-avtalet Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights 

UKIPO United Kingdom Intellectual Property Office / 
Storbritanniens patentverk 

USA United States of America / Amerikas Förenta Stater 

WARF Wisconsin Alumni Research Foundation 

WTO World Trade Organization / Världshandelsorganisation-
en 
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1.   Inledning  

1.1.   Bakgrund  

Stamcellsforskning är ett område som under senare år kommit att spela en allt större roll i 

forskningen för att bota sjukdomar. Även om området tilldöms en stor potential för framtida 

medicin får forskningen kring stamceller ännu anses vara i sin linda. I teorin kan flertalet 

mycket svåra och idag obotliga sjukdomar botas med hjälp av stamceller. Ett exempel i 

mängden är att Parkinsons sjukdom i framtiden förväntas kunna botas genom transplantation 

av nya, från stamceller framodlade, nervceller som tillverkar dopamin. Ett annat exempel är 

transplantation av fullständiga organ framodlade från stamceller.1 En stor del av forskningen 

sker av mindre företag och för att de ska kunna finansiera sin fortsatta verksamhet och 

forskning är det av stor vikt att de kan patentera sina framsteg och därigenom kapitalisera på 

dem.2 Området är särskilt intressant eftersom Sverige är ett av de främsta länderna i världen 

när det kommer till forskning kring stamceller.3  

Stamcellsforskningen har visserligen en enorm potential men den är också oerhört 

kontroversiell, framförallt på ett etiskt4 plan sett till människovärdet5, eftersom den öppnar 

möjligheten att komma åt det mänskliga livets grundstomme.6 Debatten under 1990-talet 

präglades i stort av frågan om forskning på stamceller skulle få bedrivas överhuvudtaget och 

om det i så fall skulle göras i strikt offentlig regi eller om även privat forskning skulle tillåtas. 

Det slutade med att det idag är lagligt att bedriva stamcellsforskning i de flesta 

medlemsländerna inom Europeiska unionen [cit. EU].7 Debatten har därefter kommit att 

handla om i vilken utsträckning stamcellsforskningen ska få patenteras och under vilka 

förutsättningar det ska ske.8 I ett försök att harmonisera synen på patent för biotekniska 

                                                             
1 Brändén, s. 111 ff., Ekström, Emil, Patentability of human stem cell inventions, s. 85 f., prop. 2003/04:148, s. 12 f., 
Resnik, s. 127 ff., SMER, Yttrande om embryonal stamcellsforskning, s. 1, SOU 2008:20, s. 38 f. och 87 samt 
Westerlund, Life science inventions, s. 27 och 82 ff. Se även Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 202 f. och 
Vetenskapsrådet, s. 1 ff. 
2 Levin, NIR 2006 s. 405. Se även Grubb, s. 247. 
3 Se SOU 2006:70, s. 98, SOU 2008:20, s. 87 och prop. 2003/04:148, s. 14. 
4 Begreppet etik används synonymt med begreppet moral i den här uppsatsen för att undvika begreppsförvirring. 
5 I såväl doktrin som förarbeten och lagtext används både termerna mänsklig värdighet och människovärde 
växelvis. Att båda termerna används tycks härröra från att den engelska termen human dignity tidigare har 
felöversatts till människovärde (eng. human value) varför termerna mänsklig värdighet och människovärde ska 
betraktas som juridiska synonymer. För att undvika begreppsförvirring används uteslutande termen 
människovärde i denna uppsats. 
6 SOU 2006:70, s. 99 och SOU 2008:20, s. 39. 
7 SOU 2008:20, s. 313 f. 
8 Westerlund, Life science inventions, s. 83 f. 
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uppfinningar (innefattande stamceller) utfärdade EU år 1998 Europaparlamentets och rådets 

direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar [cit. 

Bioteknikdirektivet].9 Det var även samma år som den första mänskliga stamcellen 

isolerades.10 I Bioteknikdirektivets skäl 1-3 fastslås vikten av bioteknikpatent:  

”(1) Bioteknik och genteknik spelar en allt viktigare roll för ett stort antal industrigrenar och skyddet för 
biotekniska uppfinningar kommer med säkerhet att vara av grundläggande betydelse för gemenskapens 
industriella utveckling. 

(2) På genteknikområdet är de investeringar som måste göras i forskning och utveckling särskilt 
kostsamma och riskfyllda och möjligheten att göra dem lönsamma finns endast vid ett lämpligt rättsligt 
skydd.  

(3) Ett effektivt och harmoniserat skydd i samtliga medlemsstater är nödvändigt i syfte att bibehålla och 
uppmuntra investeringar inom biotekniken.”.  

Detta ska i sin tur ska vägas mot de etiska aspekterna som bland annat tydliggörs i skäl 16 och 

39 Bioteknikdirektivet: 

”(16) Patenträtten bör utövas med respekt för de grundläggande principer som säkerställer människans 
värdighet och integritet och det är viktigt att bekräfta den princip enligt vilken människokroppen i alla 
sina bildnings- och utvecklingsstadier, inklusive könscellerna, liksom enbart en upptäckt av en av dess 
beståndsdelar eller produkter, inbegripet en mänsklig gensekvens eller en delsekvens av en gen, inte är 
patenterbara. Dessa principer överensstämmer med de kriterier för patenterbarhet som föreskrivs i 
patenträtten och enligt vilka enbart en upptäckt inte kan vara föremål för ett patent. […]  

(39) Allmän ordning och goda seder motsvaras av etiska och moraliska principer som erkänns i en 
medlemsstat. Iakttagande av dessa principer gör sig särskilt gällande inom biotekniken på grund av de 
potentiellt vittgående konsekvenserna av uppfinningar på detta område och uppfinningarnas inneboende 
samband med levande material. Dessa etiska eller moraliska principer kompletterar de normala 
juridiska utredningarna enligt patentlagstiftningen, oavsett uppfinningens tekniska område.”. 

Införandet av Bioteknikdirektivet innebär att det är lagligt att patentera vissa stamceller i 

samtliga medlemsländer inom EU. Patenterbarheten har dock stora, framförallt etiska, 

begränsningar rörande mänskliga embryonala stamceller [cit. hESC] och andra stamceller 

som härrör från mänskliga embryon. Det är sådana stamceller som bedömts ha störst 

potential inom den fortsatta forskningen.11 Begränsningarna är dock öppna för diskussion och 

det har resulterat i ett osäkert rättsläge med ett flertal avgöranden och beslut på området från 

Europeiska patentverket (eng. European Patent Office) [cit. EPO] och Europeiska unionens 
                                                             
9 SOU 2008:20, s. 32. 
10 WARF, s. 4, p. VI. Se även Brändén, s. 112, EGE Opinion 15, s. 7 f. och prop. 2003/04:148, s. 12. 
11 SOU 2008:20, s. 39. Se även art. 6 Bioteknikdirektivet. 
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domstol [cit. EUD]. De mest kända avgörandena från EPO och EUD är Edinburgh12 och 

WARF13, respektive Brüstle14 och ISCC15, där EUD:s avgöranden i Brüstle och ISCC är av 

särskilt intresse för den här uppsatsen.16 Avgörandena i Brüstle och ISCC rör främst 

etikundantagen i art. 6 Bioteknikdirektivet (i synnerhet art. 6.2, motsvarande regel 28 i den 

Europeiska Patentkonventionen (eng. European Patent Convention) [cit. EPC] samt 1 c § 

tredje stycket Patentlagen (SFS 1967:837) [cit. PL]). I korthet har en diskussion förts kring vad 

som ska definieras som ett mänskligt embryo. Det är nämligen avgörande för om hESC, men 

även andra stamceller, ska anses omfattas av etikundantaget och därmed uteslutas från det 

patenterbara området.17 

Kombinationen av stamcellsforskningens framtida potential och de frågor som finns kring 

avvägningen mellan etik och teknik samt patentinstrumentets syfte kontra effekten av 

begränsningar i det patenterbara området har väckt mitt intresse och min förhoppning är att 

jag genom mitt examensarbete ska finna svar på de frågeställningar som har uppkommit. Det 

ska samtidigt beaktas att stamcellsforskningen rör sig snabbt framåt och tolkningen av 

lagstiftningen behöver kontinuerligt anpassas till de senaste rönen. De slutsatser jag drar kan 

därför komma att vara obsoleta inom en nära framtid. För att tydliggöra områdets oerhörda 

framfart har det under uppsatsskrivandets gång (20 veckor) uppskattningsvis publicerats över 1 

400 artiklar om stamceller och framsteg i forskningen kring dessa på tidskriften Natures 

hemsida.18 Så sent som den 6 maj 2015 publicerade ett forskarlag lett av Juan Carlos Izpisua 

Belmonte en artikel om en ny, av forskarlaget upptäckt, stamcellstyp, regionala pluripotenta 

stamceller (eng. Region-Selective Pluripotent Stem Cells) [cit. rsPSC]. De nyligen upptäckta 

stamcellerna kan odlas lättare och snabbare än hESC in vitro. Man har även förhoppningar 

kring att kunna odla mänskliga organ i djur med hjälp av rsPSC.19 Patentering av rsPSC 

kommer dock inte behandlas inom ramen för detta examensarbete eftersom forskningen kring 

dessa är så pass färsk. 
                                                             
12 Decision of the Opposition Division of 21 July 2003 on European patent No. EP0695351 (University of Edin-
burgh) [cit. Edinburgh]. 
13 G 02/06, Stem cells/WARF [cit. WARF]. 
14 Mål C-34/10, Oliver Brüstle mot Greenpeace eV [cit. Brüstle]. 
15 Mål C-364/13, International Stem Cell Corporation mot Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [cit. 
ISCC]. 
16 KOM (2002) 545, s. 25 f. Se även Bouvet, s. 41 f., Laurie, s.1 f., Plomer, Constitutional Limits on Moral Exemptions 
to European Biotech Patents, s. 487 ff. och Stem Cell Patents Report s. 11 f. 
17 EU-kommissionen har slagit fast att de stamceller med störst potential, så kallade totipotenta stamceller som kan 
utvecklas till en ny människa, ej är patenterbara, KOM (2005) 312, s. 5. Se även art. 5.1 Bioteknikdirektivet. 
18 Se www.nature.com. 
19 Wu m.fl., se även Reardon. 
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1.2.   Problemformulering  

Det juridiska regelverket kring patentering av stamceller är liksom stamcellsforskningen som 

sådan i ett väldigt tidigt utvecklingsskede och under ständig förändring. Senast i slutet av år 

2014 bidrog EUD genom sitt avgörande i ISCC på nytt till att klargöra tolkningen av 

etikundantaget i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet. I nuvarande rättsläge finns det ingen 

sammanställning av rättsläget för patent avseende det relativt nya område som 

stamcellsforskningen utgör. Det är viktigt för forskningens sunda vidareutveckling att rättsläget 

klargörs.  

1.3.   Syfte och frågeställning  

Syftet med mitt examensarbete är att utreda tolkningen av etikundantaget i art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivet (motsvarande 1 c § tredje stycket 3 p. PL och regel 28(c) EPC). Mer 

specifikt hur termen mänskligt embryo i bestämmelsen har kommit att tolkas av EUD och hur 

detta påverkar patenterbarheten av stamceller, men även vilka konsekvenser det kan komma 

att få för den fortsatta forskningen.  

Den huvudsakliga frågeställning som jag genom mitt examensarbete försöker finna svar på är 

således: 

-   Vad menas med begreppet mänskligt embryo i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet och hur 

påverkar EUD:s tolkning av begreppet och etikundantaget patenterbarheten av 

stamceller? 

Med följdfrågorna: 

-   Vad krävs för att stamceller inte ska omfattas av definitionen för begreppet mänskligt 

embryo och därmed etikundantaget? 

-   Hur påverkar EUD:s avgöranden stamcellsforskningen och den fortsatta 

rättsutvecklingen? 

1.4.   Avgränsning  

Bioteknikområdet och stamcellsforskningen med tillhörande patent är mycket omfattande och 

det finns många intressanta infallsvinklar. Det är givetvis omöjligt att ta upp alla detaljer som 

finns kring stamceller och deras patenterbarhet i ett examensarbete och en avgränsning är 

därför nödvändig. Jag har valt att avgränsa mig främst till tolkningen av art. 6.2 c 
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Bioteknikdirektivet med tillhörande praxis. Mitt examensarbete kommer visserligen att 

fokusera på etikundantaget i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet, men det kommer vara ur ett 

juridiskt perspektiv. Jag kommer inte föra någon egentlig diskussion kring etiken som sådan 

eller stamcellspatentens bredd.20 En kortare redogörelse för stamceller och forskningen görs i 

det följande, men det bör återigen poängteras att fokus ligger på just de juridiska aspekterna. 

Den som är vidare intresserad av en fördjupad bioteknisk förståelse för området bör således 

anlita andra källor.21 

1.5.   Disposition  

I den första delen av arbetet (kapitel 2 till 6) redogör jag för bakgrunden avseende 

stamcellspatent. Efter det görs en kortare redogörelse av branschen i fråga samt den allmänna 

patenträtten. Jag fortsätter därefter med en genomgång av Bioteknikdirektivet samt relevant 

praxis. Därpå följer en analyserande och diskuterande del (kapitel 7 till 9) i vilken jag utreder 

rättsläget, drar slutsatser från praxis samt diskuterar vilka konsekvenser den uppkomna 

situationen får för forskningen. Sist i arbetet finns en avslutande kommentar (kapitel 10).  

1.6.   Metod och material  

Till den första bakomliggande delen har jag främst använt mig av rättsdogmatisk metod. De 

rättsdogmatiska källorna är förhållandevis begränsade på området (i stora drag endast några 

enstaka avgöranden, förarbeten och lagstiftning) varför information även har sökts hos 

myndigheter samt erkända naturvetenskapliga och juridiska tidskrifter. Viss vägledning har 

hämtats ur Stem Cell Patents Report som är ett forskningsprojekt lett av professor Aurora Plomer 

och som finansierades av Kommissionen.22 Till den efterföljande analyserande delen har jag 

inledningsvis använt mig av rättsdogmatisk metod men framförallt av rättspolitisk metod. Den 

delen kompletteras även med artiklar från erkända tidskrifter för att därigenom belysa olika 

ståndpunkter. Detta är nödvändigt eftersom avsnitten i stort utgör en diskussion och analys 

kring vad det faktiska rättsläget är och vilka konsekvenser det ger. Av de belysta 

ståndpunkterna ges även en bild av den debatt kring etikundantaget som föreligger. 

                                                             
20 Se Wennersten, Immaterialrätt och skydd för samhällsideal för en utförlig redogörelse kring etikens roll i 
immaterialrätten. 
21 En bra introduktion till ämnet ges av Brändén, s. 111 ff. 
22 Se Stem Cell Patents Report. 
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1.7.   Definitioner  

För att underlätta förståelsen för den fortsatta framställningen bör läsaren vara införstådd i 

vissa, för framställningen, centrala termer och begrepp inom bioteknikområdet. Eftersom den 

typiske juristen sannolikt inte är bekant med dessa begrepp kommer de mest väsentliga 

kursiveras i den fortsatta framställningen för att påminna om att de finns förklarade här i 

inledningen. Definitionerna är i stort hämtade från förarbeten såsom SOU 2008:20, men 

även yttranden och artiklar som SMER, Yttrande om embryonal stamcellsforskning. 

 

Adult stamcell En typ av stamcell som finns i vävnad hos människor. 
Adulta stamceller kan utvecklas till ett begränsat antal 
celltyper. Deras primära syfte är att ersätta döda eller 
skadade celler. De är därför multipotenta.23 Jfr Embryonal 
stamcell och Fetal stamcell. 

Bioteknik Ett samlingsbegrepp för användning av 
molekylärbiologiska, cellbiologiska och mikrobiologiska 
förfaranden och metoder för tekniska ändamål.24 

Blastocyst / Blastocyststadie Ett ca sju dagar gammalt befruktat ägg (zygot) eller partenot 
som har utvecklats till en blåsa med ca 100 stamceller.25 

Deoxiribonukleinsyra / DNA Den kemiska beteckningen för arvsmassa.26 

Embryo Den medicinska benämningen på ett befruktat ägg (zygot) 
mellan dag fjorton från befruktningen och den åttonde 
graviditetsveckan.27 I denna uppsats ska termen embryo 
förstås som den medicinska benämningen för mänskliga 
embryon. Jfr Mänskligt embryo. 

Embryonal stamcell / hESC En typ av stamcell som utvinns ur ett befruktat ägg (zygot) 
som är ca sju dagar gammalt. En embryonal stamcell kan 
utvecklas till i princip alla typer av kroppsceller och är därför 
pluripotent.28 Jfr Adult stamcell, Inducerade pluripotent stamcell 
och Fetal stamcell. 

                                                             
23 SMER, Yttrande om embryonal stamcellsforskning, Bilaga 1 och SOU 2008:20, s. 19. Se även Barkeman m.fl. 
24 Ds 2001:49, s. 47, SMER, Yttrande om embryonal stamcellsforskning, Bilaga 1 och SOU 2008:20, s. 20. 
25 SOU 2008:20, s. 20. 
26 A.a., s. 21. 
27 SMER, Yttrande om embryonal stamcellsforskning, Bilaga 1 och SOU 2008:20, s. 21. 
28 A.a. Se Barkeman m.fl. Se även Brändén, s. 111 ff. för en utförlig förklaring av hESC. 
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Fetal stamcell En typ av stamcell som finns i vävnaden hos foster. Fetala 
stamceller kan utvecklas till ett begränsat antal celltyper. 
Fostrets könsceller är pluripotenta medan övriga celler är 
multipotenta.29 Jfr Embryonal stamcell och Adult stamcell. 

Inducerad pluripotent stamcell 
/ iPSC 

En mogen cell som omprogrammeras och återgår till bli en 
stamcell. En inducerad pluripotent stamceller har samma 
egenskaper som en embryonal stamcell.30 Jfr Embryonal 
stamcell. 

In vitro Latin för biologiska fenomen som sker utanför kroppen, 
ofta i provrör.31 

In vitro-fertilisering / IVF Provrörsbefruktning. 

Kromosom En lång tråd av DNA i vilken hela eller delar av en 
organisms fullständiga arvsmassa finns. Hos människor 
utgörs arvsmassan av 46 kromosomer.32 
 

Kropps-, Mogen eller 
Somatisk cell 

En fullt utvecklad och därmed specialiserad cell. Har, 
tillskillnad från stamceller inte möjlighet att utvecklas till 
andra celltyper.33 Jfr Stamcell. 

Multipotent Möjlighet att utvecklas till vissa celltyper. Kan inte 
utvecklas till en ny människa.34 Jfr Pluripotent och Totipotent. 

Mänskligt embryo Juridisk benämning på en befruktad mänsklig äggcell 
(zygot), en obefruktad mänsklig äggcell som har genomgått 
somatisk cellkärnöverföring eller en partenot som kan ge upphov 
till en ny människa.35 Jfr Embryo. 

Neural prekursorcell En specifik typ av stamcell som kan bilda mogna nervceller. 
Är med andra ord multipotent.36 

Oocyt En obefruktad mänsklig äggcell.37 Jfr Zygot. 

                                                             
29 SOU 2002:119, s. 25. 
30 Se Baker samt Barkeman m.fl. 
31 Domeij, Läkemedelspatent, s. 1. 
32 SOU 2008:20, s. 24. 
33 Prop. 2003/04:148 s. 14. 
34 SMER, Yttrande om embryonal stamcellsforskning, Bilaga 1. 
35 Brüstle, p. 53 och ISCC, p.39. 
36 Hellstadius, s. 972. 
37 ISCC, p. 2. 
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Partenogenes En metod i vilken en obefruktad mänsklig äggcell (oocyt) 
med hjälp av en kombination av kemiska och elektriska 
tekniker aktiveras och påbörjar delning utan att 
befruktas.38 

Partenot En obefruktad mänsklig äggcell (oocyt) som genom 
partenogenes har aktiverats och som har förmåga att 
utvecklas och delas. Är pluripotent då den inte kan ge 
upphov till en ny människa eftersom den, till skillnad från 
en befruktad mänsklig äggcell (zygot), saknar DNA från 
fadern.39 

Pluripotent Möjlighet att utvecklas till alla celltyper. Kan dock inte ge 
upphov till en ny människa.40 Jfr Multipotent och Totipotent. 

Somatisk cellkärnöverföring / 
SCNT  

Ett förfarande i vilket man överför kärnan från en cell till 
en obefruktad mänsklig äggcell (oocyt) vars kärna har 
avlägsnats. Efter att cellen har odlats en viss tid kan 
embryonala stamceller utvinnas ur den framodlade blastocysten. 
Kallas även terapeutisk kloning.41 

Stamcell En omogen cell som kan delas ett oändligt antal gånger 
och har potential att utvecklas till flera olika celltyper. Det 
finns olika typer av stamceller varav vissa kan utvecklas till 
fler celltyper än andra.42 Delas upp efter ursprung: Adult 
stamcell, Embryonal stamcell och Fetal stamcell eller efter 
potential: Multipotent, Pluripotent och Totipotent. 

Stamcellslinje En grupp identiska stamceller framodlade från en stamcell.43 

Totipotent Möjlighet att utvecklas till alla celler. Kan exempelvis ge 
upphov till en ny människa.44 Jfr Multipotent och Pluripotent. 

Zygot En befruktad äggcell i dess tidigaste stadie. Kan utvecklas 
till en ny människa och är därför totipotent. 45 Jfr Oocyt. 

                                                             
38 SOU 2008:20, s. 25. 
39 ISCC, p. 17. 
40 Barkeman m.fl. 
41 SOU 2008:20, s. 28. 
42 A.a. 
43 Barkeman m.fl. Se även SOU 2008:20, s. 20. 
44 Barkeman m.fl. 
45 SOU 2008:20, s. 29. 
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2.   Stamcellsforskning  

2.1.   Allmänt om stamceller 

En stamcell är en omogen cell som kan delas ett oändligt antal gånger och därigenom ge 

upphov till fler identiska stamceller. Stamceller kan även påbörja en specialisering (även kallat 

differentiering) mot en specifik typ av kroppscell. Stamceller har alltså potential att utvecklas till 

flera olika celltyper. En sådan utveckling kan emellertid ske i olika grad. Det finns olika typer 

av stamceller varav vissa kan utvecklas till fler celltyper än andra där t.ex. en zygot kan ses som 

en totipotent stamcell eftersom den kan utvecklas till en ny människa. I korthet finns de tre 

huvudsakliga stamcellstyper (baserade på ursprung): adulta, fetala och embryonala. Det är även 

vanligt att stamceller kategoriseras efter deras potential i stället för ursprung, dvs. om de är multi-

, pluri- eller totipotenta. 46 

Adulta stamceller har mer specifika funktioner och finns i en väldigt liten mängd i olika vävnader 

hos människor. Deras primära syfte är att ersätta döda eller skadade celler och möjligheten till 

utveckling är därför väldigt begränsad. De är med andra ord multipotenta. Som exempel kan 

blodstamceller utvecklas till olika blodceller men inte till några andra celltyper. Fetala stamceller 

tas främst från aborterade foster, där könscellerna är pluripotenta medan övriga stamceller är 

multipotenta. Av förklarliga anledningar används dessa mycket restriktivt. hESC isoleras från 

blastocyster och kan utvecklas till alla typer av kroppsceller men inte nya människor. Deras 

funktion är främst att skapa fostrets olika kroppsdelar och de är därför pluripotenta.47  

Modern forskning har även möjliggjort framställning av pluripotenta stamceller på konstgjord väg 

via så kallad somatisk cellkärnöverföring [cit. SCNT], partenogenes och omprogrammering av mogna 

celler, även kallade inducerade pluripotenta stamceller [cit. iPSC]. Genom de två förstnämnda 

metoderna stimuleras oocyter till celldelning medan det sistnämnda förfarandet omfattar en 

metod som får mogna celler (dvs. kroppsceller såsom hudceller) att återgå till sin ursprungliga form, 

dvs. stamceller. 

2.2.   Metoder för framställning 

Det finns ett flertal olika sätt att framställa de stamceller som kan användas vid forskning. I det 

följande ges en kort introduktion till de vanligaste förekommande metoderna. Det kan noteras 

                                                             
46 SOU 2008:20, s. 38 f., 82 ff. och 305 ff. Se även avsnitt 1.7 ovan samt prop. 2003/04:148, s. 29 och SOU 
2002:119, s. 23 ff. 
47 A.a. 
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att forskning som bedrivs på oocyter och zygoter omfattas av lagen (SFS 2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor [cit. EPL], vars syfte är att skydda respekten 

för människovärdet vid forskning som avser människor eller mänskliga beståndsdelar. Enligt 7 

§ EPL får forskning som omfattas av lagen endast godkännas om den kan utföras med respekt 

för människovärdet och om de risker som forskningen kan medföra står i proportion till dess 

vetenskapliga värde. Prövningen sker av en av landets sex etikprövningsnämnder.48 

2.2.1.   IVF 
Framställningen av hESC förutsätter tillgång till zygoter och vanligtvis används överblivna 

blastocyster från provrörsbefruktning [cit. IVF]. 49 Vid IVF skapas nämligen betydligt fler blastocyster 

än vad som behövs. Det är i sin tur dessa överblivna blastocyster som har valts bort på grund av 

bristande kvalitet eller för att paret inte har för avsikt att använda dem som används vid 

framställningen av hESC.50 Blastocysterna ska därefter destrueras inom fjorton dagar från att 

forskningsförsök har påbörjats i enlighet med 5 kap. 2 § lagen (SFS 2006:351) om genetisk 

integritet m.m.51 

2.2.2.  Partenogenes 
Genom att på konstgjord väg modifiera oocyter skapas partenoter som börjar dela sig på samma 

sätt som om de hade blivit befruktade (med andra ord, som om de vore zygoter). Partenoter har 

till skillnad från oocyter en full uppsättning av kromosomer och är därför genetiskt identiska med 

kvinnan som de har tagits ifrån. Delningen av partenoter leder till att blastocyststadiet nås men 

därefter avstannar själva utvecklingen av organismen. Partenoter kan med andra ord inte 

utvecklas till nya människor och är därför att se som pluripotenta. Från de framodlade 

blastocysterna kan sedan hESC utvinnas. Sådana hESC har emellertid varit svåra att nyttja och 

än återstår mycket forskning för att genom partenogenes kunna utvinna hESC som kan skapa 

stamcellslinjer. Tekniken har framhållits som ett mer etiskt försvarbart alternativ till nyttjandet 

av zygoter eftersom embryon aldrig destrueras vid partenogenes.52 

2.2.3.  Omprogrammering av mogna celler 
Genom att modifiera arvsmassan i mogna celler lyckades amerikanska och japanska forskare 

ledda av Shinya Yamanaka år 2007 att ombilda dessa till så kallade iPSC som, sett till sina 

                                                             
48 Prop. 2003/04:148, s. 35. Se även prop. 2002/03:50 samt Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 202. 
49 Prop. 2003/04:148, s. 16 f. och 33 ff. samt SOU 2008:20, s. 309 f. 
50 Se prop. 2003/04:148, s. 28 och 33 ff. 
51 Se även a.a., s. 37 f. 
52 SOU 2008:20, s. 328. 
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egenskaper, inte går att skilja från hESC. En upptäckt som belönades med Nobelpriset i 

Fysiologi eller Medicin år 2012. Trots att iPSC tycks vara identiska med hESC är det ännu inte 

klarlagt om de har exakt samma utvecklingspotential som hESC utvunna ur blastocyster även 

om mycket tyder på det. Eftersom inga oocyter eller zygoter används vid framställningen är det 

etiska motståndet idag litet.53 

2.2.4.  SCNT 
Vid SCNT byts cellkärnan i en oocyt ut mot en cellkärna från en mogen cell. Äggcellen påbörjar 

därefter en celldelning och utvecklas till en blastocyst ur vilken man från den inre cellmassan 

utvinner pluripotenta stamceller från vilka stamcellslinjer kan odlas. Dessa stamceller har en identisk 

arvsmassa med cellerna från människan som den ursprungliga cellkärnan togs ifrån och har i 

stort samma egenskaper som hESC. Samma förfarande kan användas vid kloning där man i 

stället för att utvinna pluripotenta stamceller låter blastocysten fortsätta utvecklas för att i slutändan 

skapa en genetiskt identisk kopia av människan som den ursprungliga cellkärnan togs ifrån. I 

syfte att förhindra att SCNT används för kloning är det enligt 5 kap. 5 § lagen (SFS 2006:351) 

om genetisk integritet m.m. förbjudet att föra in ägg som har varit föremål för försök i 

forsknings- eller behandlingssyfte i en kvinnas kropp.54 Det går inte heller att ta patent på 

uppfinningar som omfattar kloning i enlighet med 1 c § PL (motsvarande regel 28(a) EPC och 

art. 6.2 a Bioteknikdirektivet).55 

2.3.   Forskningen och dess aktörer 

Forskning avseende stamceller är väldigt resurskrävande i fråga om såväl personal som kapital. I 

Sverige sker forskningen både vid universitet och privata företag. Forskning delas ofta upp i 

grundforskning och tillämpad forskning där grundforskningen främst syftar till att öka den 

teoretiska förståelsen för vissa fenomen medan tillämpad forskning använder sig av resultaten 

från grundforskningen för att skapa uppfinningar med praktisk tillämpning. Grundforskningen 

bedrivs i regel vid universitet medan tillämpad forskning främst bedrivs av privata företag. 

Forskningen som bedrivs vid universiteten utförs främst av enskilda forskare som genom 

lärarundantaget i 1 § andra stycket lagen (SFS 1949:345) om rätten till arbetstagares 

uppfinning har möjlighet att för egen del patentera de uppfinningar som uppkommer genom 

deras arbete. Det är därför snarare regel än undantag att forskare med dessa patent som 

                                                             
53 A.a., s. 330. 
54 Se även prop. 2003/04:148, s. 37 ff. 
55 SOU 2008:20, s. 84 f. 
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grund startar företag för att fortsätta bedriva tillämpad forskning baserad på sin 

grundforskning, något som även uppmuntras av universiteten.56 

En betydande del av den tillämpade stamcellsforskningen i Sverige finansieras genom 

satsningar från näringslivet. Möjligheten att patentera de uppfinningar som forskningen 

resulterar i är ett viktigt bakomliggande incitament till att företagen genomför dessa satsningar 

som i sin tur innebär ett mycket stort risktagande med betydande kapital. Det är därför viktigt 

för den fortsatta stamcellsforskningen att möjligheten till att patentera bioteknikuppfinningar 

inte bara bibehålls utan även främjas av lagstiftaren.57  

  

                                                             
56 SOU 2008:20, s. 87 ff. 
57 A.a., s. 91 och Ds 2001:49, s. 49. Se även Hellstadius, s. 963. I SOU 2015:16, s. 27 ff. framhålls även vikten av 
att värna om patenträtten för att främja innovation i samhället. 
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3.   Allmänt om patent  

3.1.   Motiven bakom patent som immateriell rättighet  

Som framgår av avsnitten ovan är det av stor vikt för samhällets fortsatta tekniska utveckling 

att uppfinnare på olika sätt lockas till att nyttja sin fulla kompetens och potential, men även att 

dela med sig av sina upptäckter till allmänheten. Patentinstrumentet har därför utformats som 

av en tidsbegränsad ensamrätt till uppfinningen som skyddas och upprätthålls av samhället i 

utbyte mot att uppfinningen offentliggörs. I Sverige skyddas patent i 20 år från dagen när 

patentansökan lämnas in till Patent- och registreringsverket [cit. PRV]. Andra uppfinnare får 

därigenom möjlighet att undersöka uppfinningen för att vidareutveckla den samt hitta 

alternativa lösningar. De får dock inte utnyttja den patenterade uppfinningen kommersiellt. 

Ensamrätten motiveras av syftet att främja samhällets tekniska utveckling.58 Företag inom 

läkemedelsbranschen menar rent av att 60 % av deras senaste forskning aldrig hade 

genomförts utan möjligheten att ta patent.59 Studier visar dessutom att ca 2,2 % av 

samhällsvärdet i slutändan tillfaller uppfinnaren medan resterande värde kommer samhället 

till nytta. Patent har därför kommit att bli ett essentiellt instrument för industrisamhällets 

fortsatta tekniska utveckling.60 Domeij kallar det en ”disciplinerad pluralism i teknikutveckling”, med 

vilket han menar att patentet möjliggör att man lär av varandra samtidigt som en konkurrens 

mellan olika lösningar främjas inom ett förutsägbart rättssystem med betoning på 

förutsebarheten.61  

Med andra ord är lagstiftarens motiv bakom patentinstrumentet den stora samhällsnytta som 

följer när uppfinnare, i utbyte mot ett tidsbegränsat skydd, delar med sig av sina framsteg till 

allmänheten och andra uppfinnare. 

3.2.   Patentlagen, patentvillkoren och patentformerna  

Grunden för den svenska patentlagen lades genom samnordiskt utredningsarbete på 1960-

talet och sedan dess har flera betydande förändringar skett. Främst med anledning av 

införlivandet av EU-direktiv och anpassningar till EPC.62 För att ett patent ska meddelas krävs 

                                                             
58 Bernitz m.fl., s. 149 ff. och 155 ff., Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 162 och 221 ff. samt Wennersten, 
Immaterialrätt och skydd av samhällsideal, s. 353 f. Se även Ds 2001:49, s. 55 ff. och Grubb, s. 3 ff. 
59 Domeij, Läkemedelspatent, s. 1. 
60 Domeij, Patenträtt, s. 15 och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 162. 
61 Domeij, Patenträtt, s. 14 f. 
62 Bernitz m.fl., s. 150 f., Domeij, Patenträtt, s. 17 f., Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 162 och Wennersten, 
Immaterialrätt och skydd av samhällsideal, s. 351 f. 
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att vissa kriterier är uppfyllda, de så kallade patentvillkoren. Huvudregeln är även att 

uppfinningar ska tilldelas patent förutsatt att dessa villkor är uppfyllda. I korthet ska det röra 

sig om en ”uppfinning som kan tillgodogöras industriellt” med ”nyhetsvärde” och ”uppfinningshöjd” (1 

och 2 §§ PL, motsvarande art. 52 EPC och art. 3.1 Bioteknikdirektivet). Vissa lagstadgade 

undantag från patentskydd rör främst uppfinningar vars nyttjande är i strid med allmän 

ordning (även benämnt ordre public) och goda seder (eng. morality). Med andra ord 

uppfinningar som anses strida mot rättsordningen. 

3.2.1.  Uppfinning som kan tillgodogöras industriellt 
Lagstiftningen innehåller ingen uttrycklig definition av begreppet uppfinning men genom 1 § 

PL ges en snäv avgränsning av begreppet. Begreppet ska inte förväxlas med vad som i allmänt 

språkbruk anses vara en uppfinning. Enligt doktrin och praxis är en patenterbar uppfinning 

en nyskapelse som kan tillgodogöras industriellt och som därmed är av teknisk karaktär, har 

teknisk effekt och är reproducerbar.63 Rena upptäckter, teorier, affärsplaner och liknande 

utesluts från uppfinningsbegreppet. Däremot kan isolerade beståndsdelar av 

människokroppen utgöra patenterbara uppfinningar förutsatt att de har industriell 

tillämpbarhet i enlighet med 1 b § PL (motsvarande art. 57 EPC och art. 5 

Bioteknikdirektivet). Därför har det också behövts vissa etiska regler och begränsningar, se 

bland annat 1 c § PL (motsvarande regel 28 EPC och art. 6 Bioteknikdirektivet). Det kan 

noteras att i Tyskland och Frankrike tillåts endast så kallade användningspatent, eller 

användningsbundna patent på mänskliga beståndsdelar.64 

3.2.2.  Nyhetsvärde 
Till skillnad från begreppet uppfinning finns det i 2 § PL (motsvarande art. 54 EPC) en 

heltäckande definition av patenträttslig nyhet. I korthet är kravet absolut och globalt. 

Uppfinningen måste vara ny i förhållande till allt som blivit känt före dagen patentansökan 

lämnas in. Med känt menas ”allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, 

utnyttjande eller på annat sätt” och med allmänt tillgänglig menas att en stor och obestämd krets 

har haft möjlighet att ta del av uppfinningen. Det räcker alltså inte att anställda med 

tystnadsplikt på ett företag har haft kännedom om uppfinningen för att nyhetsvärdet ska anses 

förstört. Däremot anges ofta som exempel att nyhetsvärdet anses förstört om uppfinningen har 

publicerats i en lokaltidning på japanska i Japan. För att undvika problem med nyhetskravet i 

                                                             
63 Se exempelvis Bernitz m.fl., s. 171 för vidare förklaring av begreppen teknisk karaktär och teknisk effekt. 
64 Bernitz m.fl., s. 170 ff., Domeij, Patenträtt, s. 48 ff., Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 184 ff. och Maunsbach & 
Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, s. 210 ff. 
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de fall patent söks i flera länder finns en tidsfrist på 12 månader att söka patent i Sverige efter 

det att den första ansökan lämnades in, så kallad konventionsprioritet.65 Enbart faktumet att 

stamceller förekommer naturligt hindrar inte att de kan vara föremål för patentskydd.66 

3.2.3.  Uppfinningshöjd 
En patenterbar uppfinning ska inte bara vara ny, enligt 2 § PL ska den även skilja sig 

”väsentligen” från vad som tidigare har varit känt genom en teknisk effekt som är särskiljande 

för uppfinningen. Genom skillnadskravet (uppfinningshöjd) undviker man att patent ges för 

oväsentliga detaljer som annars skulle kunna urholka patentskyddet. Avgörande för 

bedömningen är det så kallade fackmannakriteriet; en fackman på området ska uppfatta den 

väsentliga skillnaden. Bedömning har i praxis och doktrin ofta gjorts enligt en så kallad 

problem/lösningsmetod uppdelad i tre steg i vilken man klarlägger: 1) vad som är närmaste 

teknik och skillnaden mellan denna och uppfinningen, 2) vilket tekniskt problem som löses 

samt 3) om uppfinningen utifrån dessa kriterier är närliggande för fackmannen. Viss 

vägledning ges av art. 56 EPC som tydliggör att uppfinningen måste skilja sig från teknikens 

ståndpunkt ”state of the art”. 67 

3.2.4.  Patentformer 
Patent kan meddelas som produktpatent, metodpatent och användningspatent. Vid 

produktpatent patenteras själva uppfinningen medan metodpatent avser själva metoden för att 

framställa uppfinningen och användningspatent följaktligen rör användningsområdet för 

uppfinningen. Produktpatent ger i regel starkast skydd och är därmed mest 

konkurrensbegränsande varför det även betraktats som den mest värdefulla patentformen.68  

3.2.5.  Etikundantaget 
Enligt 1 c § PL ska patent inte meddelas för uppfinningar vars nyttjande strider mot allmän 

ordning eller goda seder. Tanken är att ensamrätter inte ska tilldelas uppfinningar som strider 

mot rättsordningen. Typexempel på sådana uppfinningar är brevbomber, tortyrredskap, 

giftgaser och terroristutrustning. Bara för att en uppfinning kan användas oetiskt betyder det 

dock inte nödvändigtvis att den inte kan patenteras. Exempelvis anses i allmänhet inte 

                                                             
65 Bernitz m.fl., s. 178 ff., Domeij, Patenträtt, s. 68 ff. och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 208 ff. och Maunsbach & 
Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, s. 212 ff. Se även SOU 2008:20 s. 150 f. 
66 Art. 5.1-2 samt skäl 16 och 20-21 Bioteknikdirektivet, KOM(2002) 545 s. 16 f. och SOU 2008:20 s. 156 ff. 
67 Bernitz m.fl., s. 181 ff., Domeij, Patenträtt, s. 82 ff., Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 213 ff. och Maunsbach & 
Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, s. 215 ff. Se även PRV:s interna riktlinjer B4:2. 
68 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 193 och Maunsbach & Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, s. 210. 
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skjutvapen strida mot undantaget eftersom de har godtagbara användningsområden. Vidare 

innebär inte faktumet att användningen av en uppfinning är förbjuden i annan lag 

nödvändigtvis att den inte är patenterbar, men det ska ses som en indikation på att 

uppfinningen anses strida mot allmän ordning och goda seder.69  

Etikundantaget i 1 c § PL är konstruerat så att det består av en allmän del (1 c § första stycket 

PL), men även av en särskild del (1 c § tredje stycket PL) med exempel på vad som klart ska 

anses strida mot allmän ordning och goda seder. Sådana exempel är:  

1)   förfaranden för kloning av mänskliga varelser,  

2)   förfaranden för ändring i den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller, 

3)   användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål, samt  

4)   sådana förfaranden för ändring i den genetiska identiteten hos djur som kan förorsaka 
dem lidande, utan att det medför några påtagliga medicinska fördelar för människor 
eller djur. 

För denna uppsats är, som tidigare nämnt, främst undantaget avseende användning av 

mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål (1 c § tredje stycket 3 p. PL) av 

intresse. 

Etikundantaget har historiskt sett inte haft någon större betydelse och den allmänna delen har 

de facto aldrig behandlats i svensk domstol. Karnell har rent av valt att kalla det för en 

”patenträttsfossil”. I samband med bioteknikens intåg har emellertid etikundantaget fått en ny 

ställning med tillkomsten av den särskilda delen.70 

Dessvärre ger inte PL, dess förarbeten eller PRV:s interna riktlinjer någon större vägledning i 

hur det särskilda undantaget ska tillämpas annat än att ”Lagrummet ska användas med stor 

restriktivitet” avseende den etiska bedömningen. I SOU 2000:103 framhålls att ett nekande av 

patent på etisk grund inte anses ge önskad effekt.71 Vägledning för undantagets tillämpning 

och tolkning får i stället sökas i grunden till det särskilda etikundantaget, Bioteknikdirektivet 

med EUD:s tillhörande praxis.  

                                                             
69 Bernitz m.fl., s. 174, Domeij, Patenträtt, s. 59, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 207 f. och Maunsbach & 
Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, s. 231. Se även Karnell, s. 179 ff. och Wennersten, Immaterialrätt och skydd 
av samhällsideal, s. 347 ff. 
70 Se Karnell s. 179 ff. och Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 208. Se även Hellstadius, s. 968. 
71 SOU 2000:103, s. 210. 
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4.   Artikel 6 Bioteknikdirektivet 

4.1.   Bakgrund  

Kommissionen hade i många år som projekt att harmonisera den europeiska 

patentlagstiftningen för bioteknikuppfinningar. Arbetet påbörjades redan år 1988 i syfte att 

garantera ett minimumskydd för att främja utvecklingen av biotekniska uppfinningar inom 

EU. Utformningen av Bioteknikdirektivet kom emellertid att kantas av såväl politiska som 

etiska kontroverser. Ett utkast upprättades år 1989 men den första versionen nekades av 

Europaparlamentet [cit. Parlamentet] på grund av en bristande reglering avseende de etiska 

aspekterna vid patentering av människokroppen och dess beståndsdelar. Kommissionen 

upprättade därefter en ny version med flertalet, av Parlamentet föreslagna, förändringar som 

slutligen antogs av Parlamentet år 1998. Bioteknikdirektivet har därmed kommit att ses som 

ett försök till att inte bara harmonisera den juridiska aspekten av patent för bioteknik utan 

även synen på dessa ur ett etiskt perspektiv. Det är dock något som visat sig vara svårt att få 

medlemsländerna att enas om.72 Efter att Parlamentet antog Bioteknikdirektivet ifrågasattes 

det bland annat av Nederländerna.73 Genomförandet kom även att dröja i ett flertal andra 

medlemsländer: Belgien74, Frankrike75, Italien76, Luxemburg77, Tyskland78 och Österrike79, 

vilket föranledde Kommissionen att väcka talan.80 

4.2.   Förhållande till andra internationella konventioner  

Av skäl 55 och art. 1.2 Bioteknikdirektivet följer att direktivet inte påverkar medlemsstaternas 

förpliktelser som följer av internationella konventioner, framförallt inte Avtalet om 

handelsrelaterade immaterialrätter (eng. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) [cit. TRIPS-avtalet] och Konventionen om biologisk mångfald (eng. The 

Convention on Biological Diversity, ofta förkortad CBD). Detta till trots är 

                                                             
72 Grubb, s. 278 ff., KOM(2002) 545, s. 38 f., Plomer, Constitutional Limits on Moral Exemptions to European Biotech 
Patents, s. 487 ff., SOU 2008:20, s. 32 och Stem Cell Patents Report, s. 17 ff. Se Wennersten, Immaterialrätt och skydd av 
samhällsideal, s. 357 ff. för en utförlig redogörelse avseende historiken bakom Bioteknikdirektivets tillkomst. Se 
även skäl 4 Bioteknikdirektivet. 
73 Mål C-377/98, Nederländerna mot parlamentet och rådet. 
74 Mål C-454/03, Kommissionen mot Belgien. 
75 Mål C-448/03, Kommissionen mot Frankrike. 
76 Mål C-456/03, Kommissionen mot Italien. 
77 Mål C-450/03, Kommissionen mot Luxemburg. 
78 Mål C-5/04, Kommissionen mot Tyskland. 
79 Mål C-4/04, Kommissionen mot Österrike. 
80 Se även Grubb, s. 278 och Levin, NIR 2006 s. 405, s. 405 f. 
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Bioteknikdirektivets förhållande till TRIPS-avtalet av intresse, men även Bioteknikdirektivets 

förhållande till EPC, som är den centrala patenträttsliga lagstiftningen inom Europa.81 

4.2.1.  TRIPS 
Samtliga medlemsstater i EU är medlemmar i Världshandelsorganisationen (eng. World 

Trade Organization) [cit. WTO]. Med medlemskapet följer en bundenheten till TRIPS-

avtalet som är ett avtal innefattande bestämmelser avseende i princip samtliga immateriella 

rättigheter. Huvudregeln för patent i art. 27.1 TRIPS-avtalet är att uppfinningar inom alla 

teknikområden ska kunna erhålla patent förutsatt att patentvillkoren är uppfyllda (se avsnitt 

3.2 ovan). Liksom i Bioteknikdirektivet, EPC och PL ges ett etikundantag i art. 27.2 TRIPS-

avtalet innefattande alla uppfinningar vars utnyttjande kan anses strida mot allmän ordning 

eller goda seder. Etikundantagen i Bioteknikdirektivet ligger i linje med vad som tillåts enligt 

TRIPS-avtalet vilket, som tidigare nämnts, även tydliggörs i art. 1.2 Bioteknikdirektivet.82 

4.2.2.  EPC 
EPC trädde i kraft år 1977 med syfte att förenkla förfarandet för att få patentskydd i hela 

Europa och ledde bland annat till inrättandet av EPO. Ett europeiskt patent har samma 

rättsverkan som ett svenskt patent förutsatt att det har validerats och översatts till engelska 

eller svenska (där patentkraven måste inges på svenska medan patentbeskrivningen kan ges på 

engelska), jfr 81-82 §§ PL. Beslut fattade av EPO:s stora besvärskammare (eng. Enlarged 

Board of Appeal) [cit. EBA] har bindande verkan för underinstanserna.83 

EPO är inte bundet av unionsrätten och därmed inte av Bioteknikdirektivet. Organisationen 

har trots detta ändå valt att införa liknande regler om etik. Regel 28 EPC avseende tolkning 

av art. 53(a) innehåller bland annat ett undantag motsvarande art. 6.2 Bioteknikdirektivet. 

Därtill kommer regel 26(1) EPC om att EPC ska tolkas med ledning av Bioteknikdirektivet.84 

4.3.   Förhållande till svensk lagstiftning  

Av skäl 14 Bioteknikdirektivet framgår att patenträtten som följer av Bioteknikdirektivet inte 

är avsedd att ”ersätta eller göra överflödig den nationella […] lagstiftningen som stadgar eventuella 

begränsningar eller förbud eller som reglerar övervakning av forskning och användning eller kommersiellt 
                                                             
81 Se Bernitz m.fl., s. 151. 
82 Prop. 2003/04:55, s. 32 och 49 f. Se även Ds 2001:49. 
83 Bernitz m.fl., s. 163 f. Se även Grubb, s. 279 och Maunsbach & Wennersten, Grundläggande immaterialrätt, s. 202 
ff. 
84 OJ EPO 1999, 437. Se även Baldock, s. 122, KOM(2002) 545, s. 7, Levin, NIR 2006 s. 405, s. 407, 
Wennersten, Immaterialrätt och skydd av samhällsideal, s. 369 ff. och Westerlund, Biotech patents, s. 6. 
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utnyttjande av dess resultat, särskilt i förhållande till [...] vissa etiska normer”. Det innebär i sin tur att 

bedömningen av de etiska riktlinjer och undantag som återfinns i Bioteknikdirektivet 

ursprungligen överlämnades till de nationella domstolarna och patentverken i 

medlemsstaterna. EPO:s och EUD:s tolkning av etikundantagen har därmed inte varit 

bindande för de nationella patentverken avseende etiska bedömningar av nationella patent. 

Exempelvis har PRV och Storbritanniens patentverk (eng. United Kingdom Intellectual 

Property Office) [cit. UKIPO] godkänt patentansökningar som EPO har avslagit med 

hänvisning till etikundantaget medan den tyska patentdomstolen har ogiltigförklarat patent 

godkända av EPO.85 Inställningen kan dock ha ändrats i samband med att EUD i Brüstle och 

ISCC (men även EPO till viss del, via EBA, i WARF) har valt att ge en mer specifik definition 

av begreppet mänskligt embryo. Till saken hör att den nationella lagstiftningen ska tolkas 

direktivskonformt och i enlighet med EUD:s och EPO:s praxis.86 Noterbart är att EUD i 

exempelvis Brüstle uttryckligen vidhåller att EUD inte gör en etisk bedömning av begreppet 

mänskligt embryo, något som har ifrågasatts.87 

Den 1 maj 2004 införlivades Bioteknikdirektivet i svensk rätt genom att ändringar i PL 

gjordes. Ändringarna utgör inte ett utökat skydd för biotekniska uppfinningar utan är att se 

som ett förtydligande av gällande rätt avseende det patenterbara området med syfte att värna 

om människovärdet. Svensk lagstiftning ska tolkas direktivskonformt och därmed i enlighet 

med Bioteknikdirektivet. Vidare överlät lagstiftaren vid införlivandet åt praxis att utreda den 

exakta gränsen för vad som kan patenteras och inte, framförallt avseende etikundantagen 

motsvarande art. 5 och 6 Bioteknikdirektivet.88 

4.4.   Etikundantaget och stamceller 

Bland de förändringar som infördes av Kommissionen för att få Parlamentets godkännande 

(se avsnitt 4.1 ovan) återfinns bland annat etikundantagen statuerade i art. 5 och 6 

Bioteknikdirektivet (där den senare artikelns tolkning är av särskilt intresse för den här 

uppsatsen).89 Se även avsnitt 3.2.5 ovan avseende etikundantaget i PL. 

                                                             
85 Plomer, Constitutional Limits on Moral Exemptions to European Biotech Patents, s. 493. 
86 Bernitz m.fl., s. 168. Jfr RÅ 1990 ref. 84, RÅ 1998 ref. 4 och NJA 2000 s. 497 i vilka HFD och HD har slagit 
fast att som en konsekvens av Sverige anslutning till EPC ska den svenska patentlagstiftningen tolkas med 
beaktande av EPO:s praxis. 
87 Brüstle, p. 30 jämfört med p. 34. Se även Hellstadius. 
88 Prop. 2003/04:55, s. 1, 59 f. och 79. 
89 Se exempelvis Levin, NIR 2006 s. 405, s. 406. 
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Av art. 5.1 Bioteknikdirektivet följer att ”Människokroppen i sina olika bildnings- och utvecklingsstadier, 

liksom enbart upptäckten av dess beståndsdelar […] kan inte utgöra en patenterbar uppfinning". I art. 5.2 

förtydligas detta "En isolerad beståndsdel av människokroppen eller på annat sätt genom tekniskt 

förfaringssätt framställd beståndsdel […] kan utgöra en patenterbar uppfinning, även om denna beståndsdels 

struktur är identisk med strukturen hos en naturlig beståndsdel.”. Läst tillsammans med skäl 16-17 och 

20-21 Bioteknikdirektivet innebär det enligt Kommissionen att uppfinningar innefattande 

beståndsdelar av människokroppen får patenteras förutsatt att de isoleras, exempelvis 

pluripotenta hESC. Däremot utesluts embryon och totipotenta stamceller från det patenterbara 

området eftersom de anses omfattas av termen ”människokroppen i sina olika bildnings- och 

utvecklingsstadier”.90  

Art. 6 Bioteknikdirektivet är liksom etikundantaget i PL uppdelad i två delar: art. 6.1 

(motsvarande 1 c § första stycket PL) som utgör det allmänna etikundantaget samt art. 6.2 

(motsvarande 1 c § tredje stycket PL) som utgör en utfyllnad av art. 6.1 med en, inte 

uttömmande, uppräkning av användningsområden som anses omfattas av art. 6.1.91 I denna 

uppsats är etikundantaget i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet om ”användning av mänskliga embryon för 

industriella eller kommersiella ändamål” av särskilt intresse eftersom det har kommit att aktualiseras 

vid patentering av stamceller. 

Vid Bioteknikdirektivets tillkomst fanns en enighet om att uppräkningen i art. 6.2 utgör en 

minsta gemensam europeisk etisk norm.92 Av art. 6.1 följer att ”Uppfinningar, vilkas kommersiella 

utnyttjande skulle stå i strid med allmän ordning eller goda seder, är uteslutna från patenterbarhet; utnyttjande 

skall dock inte betraktas som stridande mot allmän ordning eller goda seder endast på den grund att det är 

förbjudet genom en bestämmelse i lag eller annan författning." och av art. 6.2 c följer att avseende art. 

6.1 ”är följande icke patenterbart: [...] c) Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella 

ändamål. [...]”. Någon definition av vad som får anses utgöra ett mänskligt embryo ges dock inte i 

Bioteknikdirektivet. Det bör tilläggas att industriella och kommersiella ändamål i direktivets mening 

inte är detsamma som patentvillkoret om att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt 

(se avsnitt 3.2.1 ovan). 

                                                             
90 KOM(2002) 545, s. 16 f., KOM(2005) 312, s. 5 f. För en mer utförlig kommentar, se exempelvis Bouvet, s. 43 
ff., Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 188 f., Levin, NIR 2006 s. 405, s. 408 f., och Stem Cell Patents Report, s. 66 ff. Se 
även Ds 2001:49, s. 62 f. 
91 Se skäl 38 Bioteknikdirektivet. 
92 Hellstadius, s. 969 f. 
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Art. 6.1 Bioteknikdirektivet utesluter således uppfinningar vars kommersiella användning är i 

strid med allmän ordning eller goda seder (jfr avsnitt 3.2.5 ovan) och är en generell 

bestämmelse med ett stort tolkningsutrymme för medlemsstaterna. Motsvarande följer även av 

det ovan refererade skäl 14 Bioteknikdirektivet. Art. 6.2 är med sin uppräkning däremot mer 

specifik till sin natur och anses därför förutsätta en enhetlig tolkning inom EU och viss ledning 

ges av skäl 16 Bioteknikdirektivet. 

Medlemsstaternas tolkningsutrymme i art. 6.1 Bioteknikdirektivet begränsas alltså av 

uppräkningen i art. 6.2 som visserligen inte är uttömmande men vars exempel är att betrakta 

som absoluta.93 Vid tillämpning av art. 6.1 för uppfinningar som inte är uppräknade i art. 6.2 

ska ett etiskt test genomföras. Trots detta har etikundantagen kommit att tolkas annorlunda av 

patentverk på både nationell och mer central nivå. 94 I sammanhanget bör det nämnas att 

EPO (men även PRV) aldrig har nekat ett patent enbart baserat på det allmänna 

etikundantaget i art. 53(a) EPC (motsvarande art. 6.1 Bioteknikdirektivet och 1 c § första 

stycket PL) eftersom en gemensam europeisk generell grund av godtagbara normer inom etik 

har ansetts saknas.95  

Som tidigare nämnt anses art. 6.2 c Bioteknikdirektivet vara det etikundantag som stamceller 

kan omfattas av. EPO och EUD har valt att tolka undantagets syfte annorlunda än nationella 

patentverk som UKIPO och PRV där EPO och EUD har valt att lägga vikt vid rekvisitet 

mänskligt embryo (och etiken kopplad till definitionen av detta) medan UKIPO och PRV tidigare 

har betonat vikten av rekvisitet industriella och kommersiella ändamål.96 UKIPO och PRV har gjort 

bedömningen att rekvisitet ska förstås som ett förtydligande av vilken användning av mänskliga 

embryon som utesluts från det patenterbara området. Mer bestämt en repetitiv användning av 

mänskliga embryon som grundmaterial i en mekanisk, kemisk eller teknisk process. Ett 

typexempel på användningsområden som inte omfattas är terapeutiska eller diagnostiska.97 

Detta har ansetts följa av bland annat skäl 14 Bioteknikdirektivet och är nära kopplat till att 

patent är en negativ ensamrätt (se avsnitt 3 ovan).98  

                                                             
93 Mål C-456/03, Kommissionen mot Italien, Levin, NIR 2006 s. 405, s. 409 f. samt Stem Cell Patents Report, s. 47 ff. 
och 50 ff. Se även Ds 2001:49, s. 64 ff. 
94 Plomer, Constitutional Limits on Moral Exemptions to European Biotech Patents, s. 489 ff. och Stem Cell Patents Report, s. 
102 f. 
95 Se Hellstadius, s. 969. 
96 Stem Cell Patents Report, s. 71 ff. 
97 Skäl 42 Bioteknikdirektivet. 
98 Stem Cell Patents Report, s. 73 f. Se även Bilaga A. 
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Av skäl 44 och art. 7 Bioteknikdirektivet framgår att European Group on Ethics in Science 

and New Technologies [cit. EGE] har till uppgift att utreda de etiska aspekterna med 

anknytning till Bioteknikdirektivet. EGE:s utlåtanden är inte bindande utan kan snarare ses 

som rekommendationer.99 EGE har avgett ett flertal utlåtanden i anslutning till biotekniska 

patent varav EGE Opinion 16 är av särskilt intresse i detta sammanhang. Där framhålls att 

isolerade stamceller som inte har blivit modifierade inte kan anses uppfylla kravet på industriell 

tillämpbarhet och saknar därför grundläggande egenskaper för att uppfylla patentvillkoren. 

EGE menar vidare att dessa stamceller är så pass nära knutna till människokroppen att 

patenterbarhet av dem skulle kunna ses som en typ av kommersialisering av 

människokroppen. EGE anser även att stamcellinjer framtagna av isolerade icke modifierade 

stamceller inte kan patenteras eftersom de saknar specifika användningsområden. EGE menar 

att om patent utfärdas för sådana stamceller eller stamcellslinjer riskerar de helt enkelt att bli 

alltför breda. EGE anser däremot att stamceller och stamcellslinjer som har isolerats och 

modifierats genom in vitro-behandlingar för att få specifika användningsområden ska vara 

patenterbara samt att det inte föreligger några etiska hinder för att patentera hESC, oavsett 

framställningsmetod.100 I likhet med UKIPO:s och PRV:s tidigare bedömning har EGE valt 

att fokusera på rekvisitet industriella och kommersiella ändamål. Det ska tilläggas att EGE:s 

diskussion kring de etiska frågorna om användningen av mänskliga embryon främst fokuserar på 

närheten till människokroppen vars kommersialisering är otillåten samt etiken kring att ge 

alltför breda patent. 

Det kan påminnas om att vid genomförandet av Bioteknikdirektivet i svensk rätt framhöll 

regeringen att:  

”Mot bakgrund av synpunkterna vill regeringen till att börja med understryka att det här endast är 
fråga om en reglering av möjligheterna till patent. […] Regleringen av detta sker i annan lagstiftning. 
[…] Ställningstagandena i frågor om vad som skall vara tillåtet och inte inom stamcellsforskningen 
sker alltså i det sammanhanget och påverkas inte av genomförandet av direktivet. […] Regeringen vill 
för sin del vidare betona att bestämmelser om undantag från möjligheten till patent generellt skall tolkas 
restriktivt och att det i annan svensk lagstiftning görs en åtskillnad mellan befruktade ägg (zygoter och 
blastem) och embryon […]”.101  

                                                             
99 Se Stem Cell Patents Report, s. 107 ff. 
100 EGE Opinion 16, s. 15 ff. Se även avsnitt 3.2 ovan. 
101 Prop. 2003/04:55, s. 78 f. 
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I lagkommentaren till 1 c § tredje stycket 3 p. PL (motsvarande art. 6.2 c Bioteknikdirektivet) 
anger regeringen uttryckligen att ”Bestämmelsen är inte heller avsedd att utesluta patent på 
stamcellsområdet”.102 

Plomer menar på att diskussionerna som föregick Bioteknikdirektivets uppkomst tyder på att 

art. 6.2 c medvetet begränsades i omfattning för att minimera dess räckvidd och därigenom 

tillförsäkra att uppfinningar baserade på mänskliga embryon ska vara tillåtna inom EU. Den 

efterföljande termen industriella och kommersiella ändamål ska alltså inte ses som överflödigt i 

direktivstexten utan art. 6.2 c är enligt Plomer tänkt att tolkas ordagrant och restriktivt.103 I 

Stem Cell Patents Report, som Plomer ansvarade för, konstateras att:  

”In the absence of a European consensus on relevant moral norms amongst Member States of the EU, 
the applicable norms can only be determined under each national jurisdiction. Neither the fundamental 
treaties of the European Union nor the draft Constitution provide that the Member States have placed 
this fundamental competence at the disposal of the European Union.”.104  

Sommer instämmer och ifrågasätter om art. 6.2 Bioteknikdirektivet ens kan ges någon 

självständig betydelse eftersom avsikten med lagrummet har varit att av rent politiska skäl 

klargöra gällande rätt vid direktivets införande.105 

Efter EPO:s och EUD:s avgöranden på området är det fastslaget att det är definitionen av 

mänskligt embryo som är av störst betydelse för tolkningen av art. 6.2 c Bioteknikdirektivet, ett 

begrepp som framtill nyligen har varit upp till de nationella domstolarna att tolka i avsaknad 

av en unionsrättslig definition. Som tidigare nämnt definieras nämligen inte begreppet 

mänskligt embryo i Bioteknikdirektivet. EPO och EUD förespråkar därmed, till skillnad från de 

nationella patentverken en extensiv tolkning som de nationella patentverken är skyldiga att 

följa. Stamceller har därmed kommit att omfattas av undantaget. Principen om 

människovärdet, en princip som är lika öppen för tolkning som artikeln i sig eller för all del 

begreppet mänskligt embryo, har därmed kommit att bli av central betydelse för tolkningen av ett 

mänskligt embryo enligt art. 6.2 c Bioteknikdirektivet. En naturlig följd är att diskussionerna om 

människovärde ofta kommer att handla om i vilken utsträckning embryon ska anses ha 

människovärde och därmed det legala skydd som människor åtnjuter.106  

                                                             
102 A.a., s. 144. Se även SOU 2008:20, s. 111, men även 38 ff. 
103 Plomer, After Brüstle, s. 123. 
104 Stem Cell Patents Report, s. 115. 
105 Se Sommer, s. 338 f. 
106 Plomer, Constitutional Limits on Moral Exemptions to European Biotech Patents, s. 495 ff. och prop. 2003/04:148, s. 
28. 
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5.   Människovärdet 
Det kan vara motiverat att kort belysa det etiska dilemma som människovärdet i förhållande 

till patent utgör. Det är därmed nödvändigt att ge en kortare sammanfattning av den 

diskussion som har varit. I korta drag är debatten kring människovärdet uppdelad i två olika 

läger. Det första menar att människovärdet är okränkbart varför även en zygot måste anses ha 

ett okränkbart värde. Därför är det fel att destruera och därigenom döda ett embryo även om 

det skulle kunna rädda andra människors liv. Det andra lägret, till vilket forskarsamhället i 

stort ansluter sig till, menar att den tekniska utvecklingen kan komma att bota svåra 

sjukdomar och rädda många människors liv. De menar att människovärdet uppkommer 

gradvis och att ett embryo därmed inte kan tillmätas något större människovärde, speciellt inte 

vägt mot de människoliv man genom att döda embryot kan rädda. Brändén sammanfattar de 

två olika lägrens ståndpunkter på ett mycket målande sätt: 

”Värdet hos dessa tidiga embryon måste, menar man, vägas mot värdet hos de människor som skulle 
kunna botas av embryonala stamceller. 

Tänk er, säger de som har denna syn, att en sjuksköterska får en hjärtinfarkt just när hon håller en 
behållare med hundra nedfrysta embryon. De ramlar ut på golvet och kommer snabbt att förgås om de 
inte omedelbart plockas upp och återförs till frysen. Under den tid det skulle ta att ge sjuksköterskan 
konstgjord andning och ringa en ambulans, skulle man haft tid att rädda de flesta embryona. Råder då 
någon tvekan om vad man bör göra först – rädda embryon eller försök rädda den redan födda 
människan? 

De som menar att embryot har ett okränkbart värde svarar då med ett annat tankeexperiment: Om 
människovärdet uppkommer gradvis, medan embryot och fostret får allt fler av de egenskaper det 
färdigutvecklade barnet har, hur ser man då på missbildade och utvecklingsstörda barn? Barn som 
saknar någon eller några av dessa egenskaper, har de bara delar av ett människovärde? Är de inte lika 
mycket värda som andra?".107 

Regeringens ståndpunkt i frågan har varit människovärdet uppkommer successivt och att det 

är först från att en zygot fäster i livmodern som förutsättningarna för mänskligt liv skapas varför 

det även får anses vara starten på människovärdets successiva uppkomst. Det är även med 

detta ställningstagande till grund som forskning på zygoter och blastocyster har kunnat motiveras 

rent etiskt.108 

                                                             
107 Brändén, s. 127 ff. 
108 Prop. 2003/04:148, s. 28 f. Se även prop. 1990/91:52, s. 33. 
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Själva etikdebatten satt åt sidan anser såväl Westerlund som Grubb att argumenten för 

etikundantag rörande mänskliga embryon i patentlagstiftningen inte kan tillmätas någon större 

betydelse. De menar att om man anser att forskningen kring embryon och kommersialiseringen 

av denna forskning i sig är oetisk så vore det mer logiskt att förbjuda forskningen i annan 

lagstiftning eftersom ett patentförbud i sig inte förhindrar användning av uppfinningen eller 

den fortsatta forskningen. Undantaget från patenterbarhet blir därför tandlöst på det etiska 

planet. Vidare anför Westerlund att etikundantaget endast riskerar att förhindra konkurrens 

och därmed innovation som en direkt följd av den osäkerhet för de förväntade vinsterna av 

stamcellsforskning som undantaget skapar. Underförstått utesluts mindre aktörer utan större 

kapital från marknaden, inte på grund av riskerna för att forskningen inte ska ge resultat, utan 

enbart för att den legala osäkerheten bedöms som för stor. Grubb menar på att det finns tre 

orsaker till att man har valt att tackla de etiska dilemman genom undantag i 

patentlagstiftningen framför separat lagstiftning, samtliga grundade på ett, enligt Grubb, 

missförstånd om patentet som immateriell rättighet: 1) det är lättare och billigare att motsätta 

sig ett patent än att lobba för ett förbud för forskning och kommersialisering inom EU, 2) 

patent är i sig självt en stark symbol för kommersiell användning och symboliken i sig är av 

stort värde – förespråkarna för etikundantag verkar nämligen sakna förståelse för att patentet 

är en negativ, inte positiv, ensamrätt som utesluter användning i stället för att tillåta 

användning, samt 3) patent ses som ett officiellt samtycke till forskningen.109 

Laurie instämmer i att etiska dilemman kopplade till stamcellsforskning egentligen inte kan 

hanteras inom patentinstrumentet. Han menar på att det endast är upp till 

patentlagstiftningen att avgöra etiken kring den negativa ensamrätten som patentet innebär, 

inte etiken avseende forskningen bakom. Patentlagstiftningen kan nämligen inte hantera 

sådana etiska dilemman enligt Laurie. Ett patentundantag innebär inte ett förbud av den 

oetiska forskningen, snarare det omvända. Framstegen skyddas inte och i stället tillåts alla 

nyttja dem.110 Man måste alltså skilja på etiska frågor avseende den bakomliggande 

uppfinningen och det industriella utnyttjandet som patentet som negativ ensamrätt innebär.111  

I SOU 2008:20 framhålls även att patentsystemet visserligen inte är neutralt på ett etiskt plan 

men att det ändå är ”ett trubbigt och olämpligt verktyg i etiska frågor”. Som tidigare nämnts 

konstateras i SOU 2000:103 det direkt olämpliga i att neka patent på etiska grunder ”Att 
                                                             
109 Grubb, s. 285 f. och Westerlund, Life Science Inventions, s. 87 ff. 
110 Laurie, s. 13. 
111 A.a., s. 15. 
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uppfinningar skulle anses så stötande att de inte får patenteras, men samtidigt vara tillåtna att använda är inte 

logiskt. Ett effektivare sätt att hindra oönskad verksamhet är att reglera användningen i lag”.112 Samma 

resonemang återfinns även i Ds 2001:49 ”Patenträtten kan således inte utgöra ett ändamålsenligt verktyg 

för att förhindra oetisk teknikanvändning eller för att styra teknikutvecklingen utifrån etiska eller andra 

utgångspunkter”, men även i prop. 2003/04:55.113 Ett beslut om att neka patent hindrar alltså 

inte att uppfinningen används (se avsnitt 3.1 ovan).114 

Bonadio anser däremot att argumenten mot ett etikundantag i patentlagstiftningen brister. Att 

försöka utesluta patent från den etiska debatten skulle de facto vara att ignorera patentets 

funktion, nämligen att stimulera och belöna uppfinningar som är användbara för samhället. 

Vidare menar Bonadio att eftersom art. 6 Bioteknikdirektivet och art. 53(a) EPC faktiskt utgör 

patentlagstiftning kan inte den bakomliggande etiken ignoreras. Reglerna får anses vara 

riktade mot patentverkens tjänstemän, jfr även skäl 38 och 39 Bioteknikdirektivet, och dessa 

tjänstemän har då även blivit anförtrodda att göra de etiska bedömningarna å samhällets 

vägnar.115 Bonadio stödjer även sin ståndpunkt på EPO:s praxis på området och framhåller 

även att EGE Opinion 16 nämner att det vore önskvärt att patentverken vid bedömning av 

patentansökan tar hjälp av oberoende experter för att utreda uppfinningens etik. Bonadio 

framhåller Sverige och etikprövningsnämnderna som ett exempel på detta.116 Samtidigt är 

Bonadio enig i att det inte tycks finnas någon minsta gemensam etisk norm inom EU avseende 

patentering av biotekniska uppfinningar och då särskilt uppfinningar rörande stamceller.117 

Wennersten verkar i stort vara enig med den, av Bonadio, förda argumentationen.118 

Wennersten anser bland annat att argumentet om att etikbedömningen borde ske i annan 

lagstiftning brister och anför följande: ”patenträtten är den enda lagstiftningen där varenda uppfinning 

som önskar skydd bedöms i förhållande till etiska normer”.119 

Hermerén tycks även ge visst stöd till Bonadios ställningstagande och hänvisar även till 

patentets huvudsakliga syfte, nämligen att skapa ett skydd och incitament för uppfinnare och 

                                                             
112 SOU 2000:103, s. 210 och SOU 2008:20 s. 38. 
113 Ds 2001:49, s. 50 f. och prop. 2003/04:55, s. 48. 
114 Se även Sommer, s. 341 ff. 
115 Bonadio, s. 436 f. 
116 A.a., s. 438. Se avsnitt 2.2 ovan. Se även EPL samt tillhörande förarbeten. Det bör dock nämnas att 
etikprövningsnämnderna gör en bedömning avseende forskning och inte patent.  
117 Bonadio, s. 440. 
118 Wennersten, Immaterialrätt och skydd av samhällsideal, s. 441 ff. och 451 f. 
119 A.a., Immaterialrätt och skydd av samhällsideal, s. 441. 
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forskare som ligger i balans med samhällsnyttan.120 Hermerén menar på att patent måste ses i 

en större etisk kontext och att etiken är väsentlig vid tre tillfällen: 1) innan patent meddelas, 2) 

i patentlagstiftningen, och 3) efter att patent har meddelats. Som exempel är destruktionen av 

mänskliga embryon, som de facto utgör destruktionen av ett potentiellt mänskligt liv, enligt 

Hermerén ett typexempel på när ett etiskt dilemma i patentlagstiftningen uppstår. Hermerén 

frågar sig vad som egentligen ska anses strida mot allmän ordning och goda seder. Svaret är 

nämligen inte alltid så självklart som vissa hävdar.121 Av den anledningen, att det egentligen 

inte finns något som kan anses etiskt neutralt, menar även Hermerén att de som bedömer 

patentansökningar inte bara ska vara juridiskt skolade utan även bör ha teoretiska kunskaper i 

etik.122 Exempelvis kunde frågor rörande etikundantagens tillämpning vid patentansökningar 

skickas från EPO (men även EUD) till EGE för att utröna de etiska aspekterna och möjliga 

ställningstagandena. Som motargument anges att ett sådant förfarande i dagsläget ligger 

utanför EGE:s uppdrag.123 Dessutom har såväl EPO som EUD explicit valt att frångå de 

ställningstaganden EGE gjort i EGE Opinion 16. 

  

                                                             
120 Hermerén, s. 324. 
121 A.a., s. 326 ff. 
122 A.a., s. 331 och 334. 
123 Hermerén, s. 335 f. 
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6.   Praxis 
I det följande redogörs för den mest relevanta praxisen från EPO och EUD avseende 

tolkningen av etikundantaget i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet samt motsvarigheten i EPC, regel 

28(c) och art. 53(a) EPC. Det gäller till viss del fallen Edinburgh och WARF. Men som nämnts 

inledningsvis ligger fokus för denna uppsats på EUD:s avgörande i Brüstle och ISCC varför 

EPO:s praxis endast redogörs för kortfattat. Det ska dock beaktas att EUD uttryckligen 

hänvisar till EPO:s avgöranden. 

6.1.   Edinburgh 

6.1.1.  Bakgrund 
År 1999 beviljades University of Edinburgh det så kallade Edinburghpatentet (EP 0695351, 

Isolation, selection and propagation of animal transgenic stem cells). Patentet innefattade förfaranden för 

att isolera animala stamceller samt framställa stamcellslinjer utifrån de isolerade stamcellerna. hESC 

anses falla in under begreppet animala stamceller varför 14 opponenter invände mot patentet 

med hänvisning till att det skulle strida mot regel 23d(c) [nuvarande regel 28(c)] EPC.124 Som 

tidigare nämnt motsvarar regel 28(c) EPC avseende tolkningen av art. 53(a) EPC art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivet. 

6.1.2.  Avgörandet 
EPO:s invändningsavdelning (eng. Opposition Division) [cit. OD] fick således ta ställning till 

om regel 28(c) EPC ska tolkas extensivt eller restriktivt. I sin motivering till avgörandet 

hänvisade OD till art. 5.1 Bioteknikdirektivet och ansåg att det måste ligga inom lagstiftarens 

syfte att ge etikundantaget en extensiv tolkning. Annars skulle bestämmelsen i art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivet och därmed regel 28(c) EPC vara överflödig. Regel 28(c) EPC måste 

därmed tolkas på så sätt att stamceller tagna från embryon omfattas av bestämmelsen. Regel 28(c) 

EPC är därmed även att se som ett förbud mot patent för uppfinningar som förutsätter 

destruktionen av embryon. Slutsatsen blev därmed att även hESC omfattas av bestämmelsen. 

EPO:s besvärskammare beslutade därmed att begränsa patentet till att inte omfatta hESC.125 

                                                             
124 Se Edinburgh. 
125 Se A.a. Se även SOU 2008:20, s. 339 ff. i vilken en utförlig redogörelse för beslutet görs. 
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6.2.   WARF 

6.2.1.  Bakgrund 
Efter att ha beviljats patent i USA ansökte Wisconsin Alumni Research Foundation [cit. 

WARF] vid EPO om ett europapatent för isolering och odling av hESC in vitro. Patentet rörde 

de fem stamcellslinjer man hade tagit fram och inte själva metoden för isolering och odling.126 

Ansökan rörde alltså ett produktpatent och inte ett metodpatent.127 Med hänvisning till regel 

28(c) och art. 53(a) EPC valde EPO att avslå ansökan.128 WARF överklagade beslutet till 

EPO:s besvärskammare (eng. Technical Board of Appeal, ofta förkortat TBA) som i sin tur 

hänsköt ärendet till EBA med följande frågor: 

"1. Kan regel 23d(c) [nuvarande regel 28(c)] EPC tillämpas på en ansökan som har gjorts före 
regelns ikraftträdande? 

2. Om svaret på fråga 1 är ja, förbjuder regel 23d(c) [nuvarande regel 28(c)] EPC att patent 
meddelas på krav som omfattar produkter (här: kulturer med mänskliga embryonala stamceller) som vid 
tidpunkten för patentansökningen endast kunde framställas med en metod som innebär att ett mänskligt 
embryo måste förstöras trots att nämnda metod inte utgör en del av patentkraven? 

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

4. Gör det utifrån frågeställningarna i fråga 2 och 3 någon skillnad, om det efter ansökningsdatumet 
visar sig att utgångsmaterialet, dvs. cellkulturen, kan erhållas utan att det är nödvändigt att förstöra ett 
mänskligt embryo, t.ex. genom att sådana cellkulturer erhålls från redan existerande cellinjer med 
mänskliga embryonala stamceller?".129 

Med andra ord avsåg frågorna främst om produktpatent på stamcellslinjer som förutsätter, men 

inte uttryckligen innefattar, destruktionen av embryon omfattas av etikundantaget i regel 28(c) 

och art. 53(a) EPC. 

6.2.2.  Avgörandet 
Efter en genomgång av yttranden från WARF, EPO:s president och allmänheten inledde 

EBA avgörandet med att besvara den första frågan med att regel 28(c) EPC ska tillämpas på 

patentet trots att bestämmelsen infördes efter att patentansökan gjordes. EBA motiverade 

beslutet med att det saknas övergångsbestämmelser vilket ska tolkas som att de nya reglerna 

                                                             
126 Se WARF. Se även SOU 2008:20, s. 342 f. 
127 Se avsnitt 3.2.4 ovan. 
128 Se T 1374/04. 
129 WARF, s. 1, p. I 1-4, översatt i SOU 2008:20, s. 343. 
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ska tillämpas på alla pågående ansökningar. Detta ansågs även ha stöd i att det aldrig funnits 

något uttalat syfte med tidigare reglering att användning av embryon för kommersiella ändamål 

ska vara patenterbara.130 

EBA fortsatte med att konstatera att Bioteknikdirektivet ska användas vid tolkning av de 

aktuella bestämmelserna och gick därefter igenom diskussionerna som föregick 

Bioteknikdirektivet. Av dessa drog EBA slutsatsen att regel 28(c) EPC måste tolkas så att all 

patentering som på något sätt innefattar användningen av embryon måste vara förbjuden för att 

Bioteknikdirektivets målsättning om att skydda människovärdet ska anses uppfylld.131 Vidare 

konstaterade EBA att det inte är själva patenterbarheten i sig som får anses strida mot allmän 

ordning och goda seder utan kravet på att embryon måste destrueras som får anses oetiskt.132 

Därför valde EBA att besvara den andra frågan med att eftersom lagstiftaren, enligt ovan, har 

valt att utesluta uppfinningar likt den i patentansökan från patenterbarenhet måste 

bestämmelserna tolkas som att den aktuella uppfinningen är utesluten. Detta trots att 

patentansökan i sig inte innefattade destruktionen av embryon eftersom man måste se till 

uppfinningen och dess tillämpning i sin helhet.133 Intressant är att WARF här argumenterade 

för att den medicinska definitionen för embryo skulle tillämpas. EBA besvarade det hela med att 

eftersom varken unionslagstiftaren eller EPC-lagstiftaren har valt att definiera termen mänskligt 

embryo kan termen inte anses ha en restriktiv innebörd, dvs. den medicinska, och ska därför 

tolkas extensivt. Att tolka termen restriktivt skulle nämligen underminera hela syftet med 

bestämmelsen enligt EBA.134 

Med anledning av svaret till fråga två ansåg EBA att fråga tre inte behöver besvaras och 

fortsatte med att besvara den fjärde frågan.135 Den besvarades av EBA med att det inte är 

relevant för bedömningen av patentansökan om stamcellslinjerna efter patentansökan kan tas 

fram utan att embryon destrueras.136 

                                                             
130 WARF, s. 17 ff., p. 12-14. 
131 A.a., s. 19 ff., p. 15-18. 
132 A.a., s. 26, p. 29. 
133 A.a., s. 27, p. 31. 
134 A.a., s. 22 f., p. 19-20. Se även Nichogiannopoulou, s. 313. 
135 WARF, s. 28, p. 32. 
136 A.a., s. 28 f., p. 33-34. 
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6.3.   Brüstle  

6.3.1.  Bakgrund  
Dr. Oliver Brüstle var innehavare av ett tyskt patent som omfattade isolerade och renade 

neurala prekursorceller, förfarandet för att framställa dem från hESC och deras användning för 

behandling av nervsjukdomar och nervskador.137 Greenpeace eV ansökte om att få patentet 

ogiltigförklarat med stöd av tysk lagstiftning med motivering om att det omfattade neurala 

prekursorceller som utvunnits från hESC.138 Eftersom den tyska lagstiftningen måste tolkas 

direktivskonformt hänsköt den tyska domstolen frågan om hur begreppet mänskligt embryo i art. 

6.2 c Bioteknikdirektivet ska tolkas till EUD för ett förhandsavgörande.139 Mer specifikt ställde 

den tyska domstolen följande tre frågor:  

”1) Vad avses med begreppet ’mänskliga embryon’ i artikel 6.2 c i direktiv[et]?  

Omfattas alla utvecklingsstadier av mänskligt liv från det att äggcellen har befruktats, eller måste 
ytterligare villkor vara uppfyllda, som till exempel att ett visst utvecklingsstadium har nåtts? 

Omfattas också följande organismer: 

—   Obefruktade mänskliga äggceller i vilka en cellkärna från en mogen mänsklig cell har 
transplanterats in? 

—   Obefruktade mänskliga äggceller som har stimulerats till delning och vidareutveckling genom 
partenogenes? 

Omfattas också stamceller som har utvunnits ur mänskliga embryon i blastocyststadiet?  

2) Vad avses med uttrycket ’användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella 
ändamål’? Omfattar detta begrepp allt kommersiellt utnyttjande i den mening som avses i artikel 6.1 i 
nämnda direktiv, i synnerhet också användning för vetenskaplig forskning?  

3) Kan en teknisk lösning inte heller patenteras enligt artikel 6.2 c i direktivet, om användning av 
mänskliga embryon inte hör till den tekniska lösning som omfattas av patentet, men användning av 
mänskliga embryon är en nödvändig förutsättning för tillämpning av denna lösning  

—   på grund av att patentet gäller en produkt för vars framställning krävs att mänskliga embryon 
först förstörs, eller  

                                                             
137 Brüstle, p. 16. 
138 A.a., p. 19. 
139 A.a., p. 20-22. 
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—   på grund av att patentet gäller en metod för vilken en sådan produkt behövs som 
utgångsmaterial?”.140 

6.3.2.  Avgörandet 
EUD inledde sitt avgörande med att konstatera att även om det inte finns någon definition av 

mänskligt embryo i Bioteknikdirektivet följer det av praxis att begreppet ska anses utgöra ett 

självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt inom EU. EUD motiverade 

ställningstagandet med att art. 6.2 Bioteknikdirektivet utgör en uppräkning av undantag från 

det patenterbara området och ska därför, till skillnad från art. 6.1 som ger de nationella 

domstolarna och myndigheterna ett stort tolknings- och handlingsutrymme, inte ges utrymme 

att tolkas på nationell basis.141 Utifrån skäl 16 och 38 samt art. 5.1 Bioteknikdirektivet 

klargjorde därefter EUD att det i sammanhanget framgår att unionslagstiftaren har avsett att 

utesluta varje möjlighet till patenterbarhet när respekten för människovärdet kan påverkas 

varför begreppet mänskligt embryo i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet ska ges en extensiv betydelse.142 

EUD besvarade därigenom den första frågan på så sätt att termen mänskligt embryo ska anses 

innefatta:  

1)   varje befruktad mänsklig äggcell (zygot) eftersom befruktningen kan utlösa utvecklingen 

av en ny människa, men även  

2)   varje obefruktad mänsklig äggcell i vilken en cellkärna från en mogen mänsklig cell har 

transplanterats (SCNT), samt  

3)   obefruktade mänskliga äggceller som har stimulerats till delning och vidareutveckling 

genom partenogenes (partenoter) eftersom de enligt de skriftliga yttranden som ingivits 

till EUD kan utlösa utvecklingen av en människa.  

För stamceller som har utvunnits ur embryon i blastocyststadiet (vilket var aktuellt i Brüstle) är det 

upp till den nationella domstolen att avgöra om de kan utlösa utvecklingen av en ny människa 

och därmed ska omfattas av begreppet mänskligt embryo.143  

Beträffande den andra frågan valde EUD att med stöd av skäl 14 och 42 Bioteknikdirektivet 

kort konstatera att Bioteknikdirektivet inte har till syfte att reglera användningen av embryon för 

                                                             
140 A.a., p. 23. 
141 Brüstle, p. 25-29. Se även avsnitt 4.4 ovan. 
142 Brüstle, p. 32-34. 
143 A.a., p. 38, se även p. 35-37 samt p. 53. 
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vetenskaplig forskning utan endast att reglera patenterbarheten av biotekniska uppfinningar. 

Även om målet för vetenskaplig forskning ska skiljas från industriella och kommersiella 

ändamål kan inte användning av mänskliga embryon för vetenskaplig forskning som skulle kunna 

bli föremål för en patentansökan avskiljas från patentet och de rättigheter som följer av det. 

Därmed ska art. 6.2 c Bioteknikdirektivet även anses gälla patent som omfattar användning av 

mänskliga embryon för vetenskaplig forskning. Endast användning i terapeutiskt eller diagnostiskt 

syfte som är tillämplig på ‒ eller till nytta för mänskliga embryon kan bli föremål för patent.144 

Den tredje frågan bevarades av EUD med att av samma skäl som i svaret till den första frågan 

ska en uppfinning uteslutas från patenterbarhet i det fall det fordras att mänskliga embryon 

destrueras för att uppfinningen ska kunna tillämpas. Det gäller oavsett om destruktionen skett 

i ett skede långt före tillämpningen av uppfinningen och inte omfattas av patentansökan. I 

yttranden som lämnats till EUD framgår att utvinning av stamceller ur embryon i blastocyststadiet 

resulterar i att embryot destrueras.145 

6.4.   ISCC  

6.4.1.  Bakgrund  
International Stem Cell Corporation [cit. ISCC] lämnade in två patentansökningar till 

UKIPO avseende en metod i vilken pluripotenta stamceller och stamcellslinjer isolerades från en 

partenot. UKIPO ansåg att patenten avsåg användning av mänskliga embryon enligt art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivet och EUD:s tolkning av bestämmelsen i Brüstle varför ansökningarna 

avslogs. ISCC överklagade beslutet till High Court of Justice (England & Wales, Chancery 

Division (Patents Court)) [cit. High Court of Justice] med motiveringen att EUD vid sin 

tolkning av art. 6.2 c Bioteknikdirektivet i Brüstle endast uteslöt organismer som kan utvecklas 

till en ny människa (samt uppfinningar som förutsätter destruktionen av dessa) från 

patenterbarhet och att organismerna i ISCC:s patentansökningar inte kunde genomgå en 

sådan utveckling eller krävde destruktionen av sådana organismer. Comptroller General of 

Patents, Designs and Trade Marks bestred överklagan med motiveringen att det var oklart 

vad EUD avsåg med sin tolkning i Brüstle och att de skriftliga yttrandena som ingavs i det 

målet kan ha gett en oriktig bild av partenogenes. High Court of Justice beslutade att 

vilandeförklara målet och inhämta ett förhandsavgörande från EUD om art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivet ska tolkas så att en oocyt som har stimulerats till delning och 

                                                             
144 A.a., p. 40-46, se även p. 53. 
145 A.a., p. 49 och 52, se även p. 53. 
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vidareutveckling fram till ett visst stadium genom partenogenes (dvs. en partenot) utgör ett mänskligt 

embryo i bestämmelsens mening.146 

6.4.2.  Avgörandet 
EUD inledde sin prövning med att hänvisa till sitt förhandsavgörande i Brüstle och erinrade 

om att Bioteknikdirektivet inte reglerar användning av mänskliga embryon i forskning utan är 

avgränsat till patenterbarhet av biotekniska uppfinningar. Uttrycket mänskligt embryo i den 

mening som avses i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet utgör ett självständigt unionsrättsligt begrepp 

som ska tolkas enhetligt inom EU. Vidare erinrade EUD om att det i Brüstle fastslogs att 

unionslagstiftaren i Bioteknikdirektivet har avsett att utesluta varje möjlighet till 

patenterbarhet när den tillbörliga respekten för människovärdet kan påverkas härav och att 

begreppet mänskligt embryo i den mening som avses i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet därför ska ges 

en vid betydelse.147 

Efter en kortare analys av p. 35-36 i Brüstle konstaterade EUD att det framgår av Brüstle att 

en oocyt måste kunna utvecklas till en ny människa för att kvalificeras som ett mänskligt embryo 

enligt art. 6.2 c Bioteknikdirektivet. Om en oocyt däremot har en inneboende förmåga att 

utvecklas till en människa ska den i varje utvecklingsstadium behandlas på samma sätt som en 

zygot. Av de skriftliga yttrandena i Brüstle framgick att en partenot har en inneboende förmåga 

att utvecklas till en ny människa varför EUD vid definitionen av mänskligt embryo i Brüstle slog 

fast att partenoter ska kvalificeras som mänskliga embryon. Detta har nu visat sig vara felaktigt och 

EUD beslutade därför att partenoter inte ska omfattas av begreppet mänskliga embryon eftersom de 

saknar inneboende förmåga att utvecklas till nya människor.148 

  

                                                             
146 ISCC, p. 9-20. 
147 A.a., p. 22-24 
148 A.a., p. 25-32. 
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7.   Rättsläget  

7.1.   Slutsatser från praxis 

7.1.1.  Edinburgh 
Vid godkännandet av Edinburghpatentet gjorde EPO (via OD) en bedömning kring 

patenterbarheten av en metod för att isolera stamceller inklusive hESC. EPO beslutade att 

patentet skulle upprätthållas i en begränsad omfattning med hänvisning till regel 28(c) och art. 

53(a) EPC. Genom beslutet uteslöts patenterbarhet för alla uppfinningar som härstammar 

från användningen av hESC och som förutsätter destruktionen av embryon med motivering att 

begreppet embryo måste tolkas extensivt i enlighet med regel 28(c) EPC (motsvarande art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivet). Beslutet baserades på antagandet att blastocyster ska ses som mänskliga 

embryon. Det gjordes ingen distinktion mellan blastocyster som enbart tagits fram i syfte för att 

utvinna hESC och överblivna blastocyster från IVF som ändå ska destrueras. Beslutet gick 

tvärtemot EGE:s bedömning i EGE Opinion 16 (se avsnitt 4.4 ovan) och är att se som 

grunden till en extensiv tolkning av begreppet mänskligt embryo.149 Enligt Grubb är beslutet ett 

typexempel på varför tjänstemän på patentverk inte är lämpade att avgöra vad som är god 

etik å samhällets vägnar: "Are EPO examiners to have courses in moral philospohy or theology? And if so, 

of what variety?".150 

7.1.2.  WARF 
Genom WARF lät EPO (via EBA) slå fast principen om att skyddet för människovärdet måste 

stå över intresset att kunna patentera uppfinningar. Med andra ord kom undantaget i regel 

28(c) EPC även att omfatta alla uppfinningar som i något led kräver att ett embryo destrueras, 

även om själva destruktionen inte är en del i patentansökan. Vidare kom EPO fram till att 

termen mänskligt embryo inte ska ha samma innebörd som den medicinska termen embryo just för 

att förhindra att människovärdet inskränks. Eftersom någon konkret definition av begreppet 

mänskligt embryo inte gavs uppstod viss osäkerhet kring gränsdragningen för vad som ska 

betraktas som ett mänskligt embryo.151 Avgörandet kom att tolkas av många som att patent 

avseende stamceller tillåts förutsatt att de inte härrör från hESC.152  

                                                             
149 Se Stem Cell Patents Report, s. 119. 
150 EGE Opinion 16, s. 15, Grubb, s. 280 ff., Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 203. I SOU 2008:20, s. 339 ff. görs 
en kortare redogörelse för beslutet. 
151 Se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 202 f. Se även Denning m.fl., The patentability of hESC. 
152 Se Storz, s. 14 f. och Torremans, s. 301 ff. 
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Hellstadius menar att avgörandet står i strid med EPO:s tidigare praxis som bygger på att 

etikundantaget endast kan tillämpas om det finns en europeisk samsyn i fråga om godtagbara 

normer vilket saknas avseende forskning på embryon. Vidare framför hon hypotesen om att 

EPO:s ställningstagande kan vara grundat i att WARF genom sin ansökan försökte ta patent 

på den huvudsakliga metoden att utvinna hESC men samtidigt undvika undantaget avseende 

mänskliga embryon genom att inte omfatta själva destruktionen av mänskliga embryona i sin 

ansökan. En sådan destruktion är nödvändig för framtagandet hESC.153 Oavsett hur man 

väljer att tolka EPO:s avgörande i WARF står det klart att avgörandet kom att skapa en stor 

osäkerhet kring tolkningen av etikundantaget i regel 28(c) EPC och art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivet. 

7.1.3.  Brüstle 
Om det efter avgörandet i WARF förelåg en viss osäkerhet kring tolkningen av etikundantaget 

i regel 28(c) EPC och art. 6.2 c Bioteknikdirektivet ledde EUD:s avgörande i Brüstle till ett 

klargörande av bestämmelsens innebörd. Vidare förtydligade EUD i Brüstle att 

medlemsstaterna inte har någon tolkningsmöjlighet när det kommer till art. 6.2 

Bioteknikdirektivet.154 Av Brüstle följer att alla stamceller som kan utvecklas till en människa ska 

omfattas av begreppet mänskligt embryo i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet. EUD valde att frångå 

den medicinska termen för vad ett embryo anses utgöra för att, i avsaknad av en direkt 

hänvisning till nationella domstolars tolkningsrätt, i stället se begreppet i art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivet som ett fristående unionsrättsligt begrepp som ska tolkas på ett enhetligt 

sätt inom EU. EUD är emellertid tydlig med att den unionsrättsliga tolkningen av mänskligt 

embryo endast avser användningen av begreppet i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet och inte i 

övrigt. Vidare konstaterade EUD att alla uppfinningar som i något led (om det så endast rör 

grundmaterialet till uppfinningen) förutsätter att ett mänskligt embryo destrueras anses innefattas 

av begreppet i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet, en hållning som i stort följde EPO:s hållning i 

WARF.155 Stor vikt lades således vid om stamcellerna kan utvecklas till nya människor och 

avgörandet satte i stort stopp för patentering av hESC som härstammar från partenoter, SCNT 

eller zygoter och därmed även patenterbarheten för stora delar av stamcellsforskningen. 

Avgörandet kom att innebära ett omfattande förbud för patentering av uppfinningar avseende 

                                                             
153 Hellstadius, s. 970 ff. Se även Torremans s. 297 ff. 
154 Se Wennersten, Immaterialrätt och samhällsideal, s. 397 ff. 
155 Se Borgenhäll, s. 4 ff. och Hellstadius, s. 974. EUD hänvisar rentav direkt till WARF i Brüstle, p. 45. 
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hESC. Som tidigare nämnt i avsnitt 6.4.1 var det även EUD:s avgörande i Brüstle som fick 

UKIPO att avslå ISCC:s patentansökan.  

Ett tydligt exempel på hur avgörandet i Brüstle kom att uppfattas var att tidskriften Nature 

rubriksatte det som "European court bans patents based on embryonic stem cells".156 Kort efter 

avgörandet lät EPO införliva de av EUD fastslagna principerna i Brüstle i sina 

bedömningsriktlinjer samt avvisa patentansökningar med hänvisning till dessa.157 PRV har 

valt att tolka undantaget som att stamceller som framställs från mänskliga embryon inte är 

patenterbara.158 

Vidare är det intressant att se hur EUD valde att hantera dilemmat kring människovärdet i 

fråga om embryons destruktion, detta eftersom stamcellsforskning på embryon är tillåtet i många 

medlemsländer (i vissa, däribland Sverige, tillåts rentav framställning av embryon i 

forskningssyfte, om än under strängt reglerade förhållanden).159 hESC utvinns främst från 

överblivna blastocyster vid IVF som i Sverige enligt 5 kap. 2 § lag (2006:351) om genetisk 

integritet m.m. ändå ska destrueras inom fjorton dagar från befruktning, se avsnitt 2.2 ovan. 

Ett särskiljande mellan patent omfattande användningen av överblivna blastocyster som ändå 

ska destrueras och blastocyster som enbart framställs för användning i kommersiellt syfte hade 

möjligtvis varit mer lämpligt sett till den etiska aspekten, men även i linje med art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivets ordalydelse om att det specifikt är användningen av mänskliga embryon för 

”industriella eller kommersiella ändamål” som inte ska vara patenterbara. Det är även denna 

hållning PRV tycks ha haft innan avgörandet där undantaget tolkades som ett förbud 

avseende just det industriella nyttjandet och framställandet av embryon, dvs. i den här typen av 

fall, en repetitiv destruktion av embryon i stor skala.160  

Det bör även poängteras att såväl Kommissionens som EGE i sina rapporter och yttranden 

har framhållit att det inte finns några etiska hinder för att patentera isolerade pluripotenta 

hESC.161  

                                                             
156 Callaway, European court bans patents based on embryonic stem cells. 
157 Avdelning G, kap. II, p. 5.3 Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2014 
edition samt T 2221/10. Se även Borgenhäll, s. 6 f. samt Minssen & Nordberg, s. 3. 
158 PRV, Bioteknik och etik. Se även Bilaga A. 
159 Se Stem Cell Patents Report, s. 55 samt lagstiftarens motivering i prop. 2003/04:148, s. 39 ff. Se även Storz, s. 25 
f. 
160 Se avsnitt 4.4 ovan, men även Hellstadius, s. 971 avseende resonemanget i sig. 
161 KOM (2002) 545, s. 23, EGE Opinion 16, s. 15. Se även SOU 2008:20, s. 317 ff. 
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Kommissionen har tvärtom uttryckt att:  

”[…] det är för tidigt att föreslå nya definitioner eller ytterligare harmonisering mot bakgrund av de 
tydliga skillnader som för närvarande finns mellan medlemsstaterna i fråga om vilken forskning på 
embryonala stamceller som kan godtas, den ständiga och snabba utvecklingen på området och det 
faktum att det i artikel 6.1 i direktivet står att medlemsstaterna ska vägra patent som står i strid med 
allmän ordning eller goda seder.”. 162 

Detta följdes av uppdraget att påbörja rapporten Stem Cell Patents Report (se avsnitt 4.4 ovan). 

Det kan anses anmärkningsvärt att EUD i sin tolkning av vad som är lagstiftarens syfte med 

etikundantaget i Bioteknikdirektivet bortser från dessa uttalanden. 

Plomer, som var projektkoordinator för Stem Cell Patents Report, är ytterst kritisk till EUD:s 

avgörande i Brüstle och menar på att det bygger på tre större brister: 1) EUD bortser från 

Bioteknikdirektivets syfte, nämligen att främja teknikutvecklingen, inte att förbjuda 

patenterbarhet av forskning som är laglig i medlemsstaterna, 2) EUD utgår från en enhetlig 

syn på människovärde för embryon inom EU som de facto inte finns och som är i direkt strid 

med annan EU-lagstiftning, och 3) EUD:s avgörande går emot den av Europadomstolen 

fastlagda praxisen på det etiska området som EUD har åtagit sig att följa. Plomer menar 

vidare att avgörandet utgör ett farligt prejudikat i förhållande till det konstitutionella skyddet 

för grundläggande värden i ett etiskt känsligt område.163 

Hellstadius instämmer i att Brüstle medför en ny, mycket restriktiv, unionsrättslig hållning 

avseende möjligheten att patentera stamceller som inte överensstämmer med flera 

medlemsstaters nationella uppfattning. Hellstadius lyfter den intressanta aspekten att detta 

dessutom sker på etikområdet som traditionellt sett har lämnats fritt för medlemsstaterna att 

tolka i avsaknad av en gemensam europeisk etik.164 Vidare framhåller hon att enligt skäl 39 

Bioteknikdirektivet ska allmän ordning och goda seder i direktivets mening motsvara de etiska 

principerna som erkänns i medlemsstaterna vilket gör det än mer förvånansvärt att EUD på 

egen hand väljer att skapa en ny unionsrättslig tolkning på området för etiska normer. 

Dessutom är syftet med Bioteknikdirektivet att upprätthålla en konkurrenskraftig europeisk 

bioteknikindustri, inte att skapa ett mer återhållsamt klimat.165 

                                                             
162 KOM (2005) 312, s. 5 f. 
163 Plomer, EU ban on stem cell patents is a threat to science and the rule of law. Se även Plomer, After Brüstle, s. 126 ff. 
164 Hellstadius, s. 964 och 972 ff. Se även Plomer, After Brüstle, s. 121 f. 
165 Hellstadius, s. 975 f. 
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Bonadio är enig i att den bakomliggande etiken i Brüstle står i strid med etiken i annan 

lagstiftning som i sin tur leder till viss rättsosäkerhet och att en etisk paradox uppstår. 

Samtidigt som EUD utesluter stamcellsuppfinningar från det patenterbara området av etiska 

skäl anses själva forskningen bakom uppfinningarna inte vara oetisk i vare sig unionsrätten 

eller de flesta medlemsstaternas nationella lagstiftning. Avgörandet väcker även frågetecken 

kring hur långt tjänstemännen på EPO och de nationella patentverken ska gå i sina 

etikbedömningar, inklusive hur dessa i så fall ska göras.166 Slutsatsen av Brüstle måste dock bli 

att det inte längre finns några frågetecken kring etikens roll i patentsystemet. En bedömning 

av uppfinningars förenlighet med etiska normer utgör nu en fast del av patentlagstiftningen.167 

7.1.4.   ISCC 
Genom ISCC lättade EUD något på sin restriktiva praxis i Brüstle. Av ISCC följer nämligen 

att det inte enbart räcker att en oocyt eller partenot kan påbörja en utveckling för att kvalificeras 

som ett mänskligt embryo. Oocyten eller partenoten måste i stället ha en ”inneboende förmåga att utvecklas 

till en människa” för att art. 6.2 c Bioteknikdirektivet ska bli tillämplig. Av de, i ISCC, 

hänskjutna handlingarna framgår att en partenot inte kan utvecklas till ny människa enligt de 

vetenskapliga rön som idag finns att tillgå.168 Följden av ISCC är därför att etikundantaget i 

art. 6.2 c Bioteknikdirektivet inte är tillämpligt på partenoter och att det således är fullt tillåtet att 

patentera uppfinningar som innefattar partenoter. 

Med stöd av de principer som har slagits fast i Brüstle korrigerar EUD genom ISCC den 

juridiska termen mänskligt embryo till att bättre överensstämma med de senaste vetenskapliga 

rönen. Därmed fastslås även att definitionen av mänskligt embryo och därmed patenterbarheten 

av stamceller inte är orubblig utan i högsta grad beroende av den vetenskapliga utvecklingen 

och med stor vikt lagd vid huruvida en organism i teorin kan utvecklas till en ny människa 

eller inte. EUD följer därmed den fastslagna principen i Brüstle om att organismer som kan 

utvecklas till människor ska omfattas av begreppet mänskligt embryo samtidigt som man återigen 

nu öppnar upp för patentering av vissa stamceller. Det ska visserligen förtydligas att EUD:s 

förhandsavgörande i ISCC endast avser partenoter och inte uttryckligt omfattar andra stamceller. 

Men det är ändå inte en alltför långsökt slutsats att även stamceller som på andra sätt har 

stimulerats till delning och vidareutveckling utan att ha potential att utvecklas till en ny 

människa (eller kräva att organismer med sådana egenskaper destrueras) inte heller bör 

                                                             
166 Bonadio, s. 441 f. 
167 A.a., s. 442 f. 
168 ISCC, p. 17, 33 och 36-37. 
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omfattas av definitionen för mänskligt embryo i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet. Genom ISCC har 

således möjligheten att patentera uppfinningar från stamcellsforskningen breddats på nytt, om 

än i en restriktiv mening. I jämförelse mot Brüstle (avsnitt 7.1.3 ovan) valde tidskriften Nature 

att rubriksätta avgörandet med ”European court clears way for stem-cell patents”.169 

Minssen och Nordberg lyfter emellertid fram ett flertal frågetecken avseende EUD:s 

avgörande i ISCC. Det är fortfarande oklart hur EPO kommer hantera avgörandet och 

eftersom EPO inte är formellt bundna av Bioteknikdirektivet eller EUD:s praxis är EPO inte 

heller skyldig att följa förtydligandet av tolkningen av art. 6.2 c Bioteknikdirektivet som ISCC 

de facto utgör.170 Ett sådant agerande från EPO skulle emellertid vara mycket förvånansvärt 

med tanke på EPO:s tidigare agerande och praxis på området varför det får bedömas som 

förhållandevis osannolikt.171 Vidare framhålls att EUD genom ISCC överlämnar till de 

nationella domstolarna att bedöma om partenoter har förmåga att utvecklas till människor utan 

att för den delen ge några riktlinjer för hur denna förmåga ska bedömas och när en organism 

de facto ska anses ha utvecklats till en människa.172 Minssen och Nordberg konstaterar även 

att det är något av en besvikelse att EUD inte väljer att klargöra situationen för patenterbarhet 

avseende SCNT. Det är nämligen inte helt otänkbart att EUD även har missuppfattat tekniken 

bakom SCNT och därmed även gjort en felaktig bedömning i Brüstle avseende detta.173 

Slutligen framhåller Minssen och Nordberg att det är olyckligt att rättsläget efter ISCC 

fortfarande är oklart. Det förhindrar ett harmoniserat och effektivt europeiskt ramverk för 

innovation avseende stamcellsforskningen som i sig är av stor vikt för den fortsatta medicinska 

utvecklingen. De menar dock att ISCC bör ses som ett första steg mot en restriktiv tolkning av 

patentundantaget i art. 6.2 c Bioteknikdirektivet och därmed ett öppnare patentlandskap för 

uppfinningar avseende stamceller.174 

7.2.   Etikundantagets begränsade tillämplighet 

Som tidigare har konstaterats i avsnitt 4.4 ovan följer det av Bioteknikdirektivet att mänskliga 

embryon är uteslutna från patenterbarhet. De flesta är även eniga om att totipotenta stamceller 

måste anses omfattas av detta undantag, om inte annat följer det av att kloning av människor 

                                                             
169 Abbott & Callaway. 
170 Minssen & Nordberg, s. 8. 
171 Se avsnitt 4.2.2 och 7.1.3 ovan. 
172 Minssen & Nordberg, s. 8 f. 
173 A.a., s. 9. 
174 A.a. 
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är undantagna patenterbarhet enligt skäl 38 samt art. 6.2 a Bioteknikdirektivet.175 Genom 

EUD:s praxis har alla uppfinningar som omfattar organismer som kan utvecklas till nya 

människor samt uppfinningar som förutsätter destruktionen av dessa kommit att omfattas av 

begreppet mänskligt embryo och därmed undantaget.176 Därmed har patenterbarheten av 

uppfinningar härrörande från hESC och SCNT blivit kraftigt begränsad. Stora förhoppningar 

ligger därför i stället i den fortsatta forskningen kring iPSC och partenoter som inte skapar 

samma etiska dilemman som användningen av hESC eftersom de inte förutsätter användning 

– eller destruktion av organismer som kan utvecklas till människor.177 

En intressant aspekt, som tidigare har nämnts i kortare drag under avsnitt 7.1.3 ovan, är att 

hESC främst utvinns från överblivna blastocyster som har skapats genom IVF (se avsnitt 2.2.1 

ovan). Med andra ord, blastocyster som rent praktiskt inte kan komma att utvecklas till nya 

människor (även om de teoretiskt sett har en inneboende förmåga att göra det) eftersom de 

inte kan eller får föras in i en kvinnas kropp (se avsnitt 2.2 ovan).178 Dessa blastocyster ska 

dessutom destrueras inom fjorton dagar från att forskningsförsök har påbörjats, en destruktion 

som enligt EUD och EPO anses oetisk avseende patent men i regleringen för forskningen 

anses vara raka motsatsen.179 Det är intressant att vad som i lagstiftningen för forskning 

motiveras utifrån etiska grunder anses ske i strid med samma åberopade goda etik enligt 

Bioteknikdirektivet. Det är en konfliktlinje och paradox som kan komma att urvattna 

respekten och förståelsen för vad som faktiskt anses utgöra en etisk norm och därmed 

samhällets spelregler eller rättare sagt själva kärnan i en stor del av juridiken, framför allt på 

unionsrättens område. Till saken hör att embryon in vitro inte anses omfattas av rätten till liv i 

art. 2 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna [cit. EKMR] enligt Europadomstolens avgörande i Evans mot 

Storbritannien.180 I avgörandet konstaterar även Europadomstolen att det inte finns någon 

europeisk konsensus vare sig vetenskapligt eller juridiskt för när det mänskliga livet anses 

skapat och därmed de rättigheter som följer det.181 Vidare slås det fast i, den av 

Kommissionen beställda, Stem Cell Patents Report att skyddet för embryon i forskning varierar stort 

                                                             
175 Levin, NIR 2006 s. 405, s. 408 f. Se även EGE Opinion 16, s. 38, men även Stem Cell Patents Report. 
176 Se avsnitt 6.3, 6.4, 7.1.3 samt 7.1.4 ovan. 
177 Se bland annat Storz, s. 26 f. 
178 Se även prop. 2003/04:148, s. 28 och 33 ff. 
179 Ekström, Emil, Patentability of human stem cell invenstions, s. 85 ff. Se även SOU 2002:119, Storz, s. 26 och Plo-
mer, Constitutional Limits on Moral Exemptions to European Biotech Patents, s. 492. 
180 6339/05, den 7 mars 2006, Case of Evans v. The United Kingdom [cit. Evans mot Storbritannien]. 
181 För en utförlig redogörelse, se Stem Cell Patents Report, s. 53 ff. 
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inom EU; det går inte att finna någon juridisk grund för en europeisk etisk norm på det sätt 

som EPO gör i Edinburgh och WARF (och som EUD sedermera har följt i Brüstle och ISCC 

med hänvisning till EPO:s avgöranden). Till saken hör att principen om människovärde i 

Bioteknikdirektivet ska tolkas i enlighet med EKMR, se skäl 43 Bioteknikdirektivet, men även 

EUD:s tidigare praxis. Stem Cell Patents Report når därför slutsatsen att i avsaknad av en 

europeisk etisk norm för stamcellsforskning borde inte patentansökningar kunna avvisas med 

motivering av en sådan.182 I första hand borde i stället den etiska norm som ligger till grund 

för stamcellsforskningen tillgripas. 

Det bör tilläggas att EU år 2006 beslutade att inte finansiera forskning som innefattar 

struktionen av embryon, men att denna hållning har lättats upp sedan 2013.183 Kommissionen 

framhåller att man genom detta ”inte uttryckligen [uppmuntrar] till användning av stamceller från 

mänskliga embryon” och att ”Projekt som innebär att stamceller från mänskliga embryon används måste 

godkännas av medlemsstaterna för att få bidrag.”.184 Detta ska även ses mot bakgrund av att 

Parlamentet år 2005 antog Europaparlamentets resolution om patent på biotekniska 

uppfinningar (P6_TA(2005)0407) i vilken det under punkten N framgår att ”För att skapa 

embryonala stamceller måste man förstöra embryon. Patent på teknik som innebär att embryon förstörs eller 

används för kommersiella eller industriella ändamål är emellertid inte tillåtna enligt artikel 6.2 c i 

direktivet.”.185 

7.3.   Möjlig rättsutveckling 

Forskningen kring iPSC är fortfarande ung och kräver fortsatt utveckling innan den kan 

användas praktiskt i medicinsk forskning. Därför var EUD:s avgörande i ISCC välkommet 

eftersom vissa idag tillgängliga metoder att framställa stamcellslinjer nu tillåts patenteras igen.186 

De Vries m.fl. poängterar att såväl tyska domstolar som UKIPO redan undantagit iPSC från 

definitionen av mänskligt embryo och därmed från etikundantaget. De spekulerar samtidigt att 

forskningen avseende iPSC inom en nära framtid kan frambringa resultat som kan komma att 
                                                             
182 Se a.a., s. 52 ff. och 129 ff. Se även mål C-377/98, Nederländerna mot parlamentet och rådet. 
183 Art. 6.2 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska 
gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007-2013) och art. 19.3 c och 19.4 Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 
av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation 
(2014-2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG. 
184 Skäl 31 Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande 
av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) och om upphävande av beslut nr 
1982/2006/EG. 
185 Se även Wennersten, Immaterialrätt och skydd av samhällsideal, s. 374. 
186 Minssen & Nordberg, s. 7 f. 



 

 45 

tolkas så att iPSC kan utvecklas till människor. I ett sådant fall kan även iPSC komma att 

omfattas av definitionen av mänskligt embryo och därmed patentundantaget. Det skulle i teorin 

räcka att forskare lyckas framställa artificiellt konstruerade zygoter eller oocyter och spermier från 

iPSC för att patentundantaget ska aktualiseras.187  

Förhoppningsvis kommer EUD i sin fortsatta praxis att lätta på etikundantaget, men fram till 

dess blir det upp till forskningen att försöka hitta alternativa vägar att framställa stamceller som 

inte träffas av etikundantaget i Bioteknikdirektivet. Som Minssen och Nordberg uttrycker det 

finns flera ouppklarade frågor avseende förhållandet mellan EKMR, Bioteknikdirektivet och 

EU:s reglering avseende stamcellsforskningen. Den etiska paradox som därmed har 

uppkommit är i stort behov utav att utredas.188 En förhoppning skulle vara att Kommissionen 

och Parlamentet på nytt ser över Bioteknikdirektivet för att återigen öppna upp för 

patentering av fler stamcellstyper. 

  

                                                             
187 Se de Vries m.fl., s. 3110 f. 
188 Minssen & Nordberg, s. 9. Författarna hänvisar till en av dem skriven, men ännu inte publicerad, artikel i 
Biotechnology Law Report. 
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8.   Konsekvenser för stamcellsforskningen  

8.1.   Ekonomiska incitament  

Biotekniksektorn har identifierats som ett av de områdena med störst potential avseende den 

ekonomiska utvecklingen inom EU. Det har konstaterats att det därför är av stor vikt att det 

finns ett industriellt rättighetsskydd som uppmuntrar innovation och risktagande inom 

sektorn. Därför är det viktigt att patentsystemet för biotekniska uppfinningar ses över 

regelbundet för att svara mot forskningen och företagens behov som förändras i takt med att 

vetenskapen utvecklas.189 I SOU 2008:20 framhålls att om man vill att hESC i framtiden ska 

användas i uppfinningar som kan komma till användning inom hälso- och sjukvården så är, 

precis som i andra branscher, möjligheten att erhålla patent en viktig framgångsfaktor. Ett 

brett förbud resulterar således i ett minskat intresse från de privata aktörerna att omsätta 

forskningsresultat i uppfinningar och stamcellsområdet utgör inte något undantag i denna 

fråga.190 

8.2.   Konsekvenser  

Som en konsekvens av EUD:s extensiva hållning i tolkningen av etikundantaget finns en oro 

över att forskare och därmed utveckling kring stamcellsforskningen kan komma att flytta till 

länder med en mer liberal syn på såväl patentering av forskningsresultat från 

stamcellsforskning som finansiering av den.191 Andra framhåller att det i stället är upp till ny 

teknik att minimera konsekvenserna av den restriktiva hållningen sett till patenterbarheten och 

där forskning kring iPSC ses som en möjlig lösning för att komma runt problematiken som har 

uppstått.192 Så sent som 2014 lyckades även ett forskarlag lett av forskare från Karolinska 

Institutet framställa stamcellslinjer från hESC utan att destruera embryon. Den nya metoden 

möjliggör även produktion av stamcellslinjer i stor skala och med en renhet som möjliggör 

användning av hESC som läkemedel.193 Däremot är det inte omöjligt att ett sådant förfarande 

kan komma att ses som ett industriellt användande av mänskliga embryon varför det inte 

nödvändigtvis undviker etikundantaget. Eftersom sådana hESC trots allt framställs ur embryon 

är det snarare väldigt troligt att de omfattas av etikundantaget.  

                                                             
189 KOM(2002) 545, s. 5 f. samt 31 ff. 
190 SOU 2008:20, s. 348 f. 
191 Cambon-Thomsen m.fl, s. 42. Se även Bonadio och Von der Lehr. 
192 Cambon-Thomsen m.fl, s. 42. Se även Storz, s. 18 f. 
193 Se Tryggvason m.fl., men även Magnusson & Nosti. 
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Vidare finns en oro kring att läkemedel och behandlingsmetoder baserade på 

stamcellsforskning försenas och att utvecklingen på området stannar av till följd av 

etikundantaget.194 En naturlig konsekvens är att investeringsviljan från privata aktörer 

minskar betydligt. Som redan har beskrivits i avsnitt 2.3 ovan är möjligheten att patentera 

uppfinningar essentiellt för den tillämpade forskningen. Stamcellsforskare vid Uppsala 

universitet framhåller att den restriktiva hållningen avseende patenterbarhet av stamceller 

troligen kommer resultera i problem för forskningen.195 Vissa menar rent av på att EUD:s 

avgörande gör det tveksamt om stamcellsforskning avseende hESC i fortsättningen ens 

kommer vara aktuellt i någon större grad inom EU. Utan patent kommer det vara svårt att 

hitta privata finansiärer till den tillämpade forskningen.196 Samtidigt bör man beakta att 

stamcellsforskningen fortfarande är i ett så pass tidigt skede att de flesta framstegen görs inom 

grundforskningen. De, i denna framställning, refererade forskningsstudierna utgör exempelvis 

grundforskning och är publicerad i Nature. Det är alltså helt öppet för allmänheten att ta del 

av forskningen och kommersialisera på den.197 

8.3.   Alternativ till patent  

Även om fokus för denna uppsats ligger på etikundantaget i patenträtten och hur det påverkar 

möjligheten till att ta patent på stamceller bör det nämnas att det givetvis finns andra 

möjligheter att skydda sina uppfinningar än patent. Man bör dock beakta att de alternativ 

som finns tillgängliga i regel ger ett betydligt svagare skydd än det som ett patent ger. Det 

främsta alternativet till patent är att forskningsföretagen i stället håller sin bakomliggande 

forskning hemlig för att därigenom åtnjuta det skydd som ges av lagen (SFS 1990:409) om 

skydd för företagshemligheter [cit. FHL].  

Skyddet som ges av FHL är dock inte särskilt starkt. Det är även beroende av organisationens 

storlek och struktur. Hemlighållande fungerar endast i en begränsad krets och för att 

hemligskyddet ska ge någon större effekt internt krävs det även exempelvis att de anställda 

som fått ta del av forskningen bakom uppfinningen anses befinna sig i en förtroendeställning. 

Skulle företagshemligheten ändå avslöjas är sanktionsmöjligheterna förhållandevis små. 

Genom att hålla uppfinningarna och förfarandena hemliga bibehålls dock möjligheten till att i 

                                                             
194 Cambon-Thomsen m.fl, s. 42. 
195 Se Brohult. 
196 Storz, s. 18. 
197 Se Tryggvason m.fl. och Wu m.fl. 
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framtiden patentera dessa ifall lagstiftning eller praxis skulle öppna upp för det.198 Trots det 

förhållandevis svaga skyddet för företagshemligheter kommer företag som forskar på 

stamceller till följd av EUD:s extensiva hållning vid tolkningen av etikundantaget i art. 6.2 c 

Bioteknikdirektivet tvingas till att i allt större grad hantera sina forskningsframsteg som 

företagshemligheter i brist på andra möjligheter att skydda sina uppfinningar och 

förfaranden.199 Av förklarliga anledningar är det kommersiella värdet av företagshemligheter 

dock betydligt lägre än värdet av patent. 

  

                                                             
198 Läs mer om företagshemligheter i Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 181 ff. Se även Resnik, s. 136 samt SOU 
2015:16, s. 36 ff. 
199 Se Heath. 
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9.   Diskussion 
I vilken utsträckning etik ska beaktas inom ramen för patentsystemet är fundamentet för den 

här uppsatsens frågeställning. Argumenten både för och emot etiska överväganden är 

flerfaldiga. I slutändan måste kopplingen mellan patentets syfte och patentsystemet ses som 

nödvändig. Eftersom ett av motiven för att skydda uppfinningar är samhällsnyttan får 

argument för att etik bör beröras i patentlagstiftningen anses ha viss tyngd, åtminstone på ett 

principiellt plan. Mot detta ska självfallet vägas att, precis som flertalet (innefattande den 

svenska lagstiftaren) påpekar, uttryckliga förbud mot förfaranden med uppfinningar gör sig 

bäst i annan lagstiftning. Å andra sidan har varken EPO eller PRV någonsin avvisat något 

biotekniskt patent enbart med hänvisning till det allmänna etikundantaget (se avsnitt 4.4 

ovan), varför behovet av en etisk bedömning i patentlagstiftningen ändå kan ifrågasättas, om 

inte på ett principiellt plan så på ett praktiskt plan. Huvudregeln är som tidigare nämnt att 

patent ska beviljas förutsatt att patentvillkoren är uppfyllda och etikundantaget ska endast 

tillämpas restriktivt och i de fall uppfinningens användning uppenbart strider mot 

rättsordningen. Med det sagt ska också sägas att en bestämmelse inte nödvändigtvis är 

överflödig enbart för att den aldrig har tillämpats av myndigheter eller domstolar. 

Oavsett vilken ideologisk hållning man har i synen på om patentsystemet ska påverkas av 

etiska överväganden eller vara helt neutralt är de flesta eniga om att det nuvarande 

patentsystemet och tillhörande lagstiftning inte är etiskt neutralt.200 Med Bioteknikdirektivet 

blev detta än tydligare och etikundantaget har därigenom gått från att vara något av en rent 

principiell, nästan filosofisk fråga till att bli praktiskt tillämpbar. För första gången har etiska 

aspekter fått ställas mot nyttan av att bevilja patent på uppfinningar som dessutom har 

uppenbara samhällsfördelar. Det är inte heller några lättvindiga etiska dilemman som har 

uppkommit; det rör principen om människovärdet och det mänskliga livet i sin mest 

elementära form. Det är även i denna bedömning och efterföljande avvägning ett flertal 

invändningar låter sig göras och där en diskussion kring den bakomliggande etiken kan göras i 

det oändliga beroende på vilken syn på människovärdet man utgår ifrån. 

Den intressantaste, och förhållandevis paradoxala, aspekten kring de överväganden som gjorts 

mellan en gemensam europeisk etisk norm och samhällsnyttan med att tillåta patentering av 

uppfinningar som härrör från stamceller måste anses vara att EUD skapat en etisk norm som 

inte återfinns i någon annan lagstiftning. I andra fall har lagstiftaren valt att betrakta helt 
                                                             
200 Se avsnitt 7.1 ovan. 
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motstridiga förfaranden och förhållanden som inte bara etiskt godtagbara, utan rentav 

önskvärda, exempelvis destruktionen av överblivna embryon vid IVF som har använts för 

forskning.  

EU:s medlemsstater kan anses ha enats om vissa grundläggande förfaranden som enligt en 

minsta gemensam europeisk etisk norm ses som oetiska. Det är dessa minsta gemensamma 

nämnare art. 6.2 Bioteknikdirektivet fått ge uttryck för. Av Bioteknikdirektivet följer att EGE 

ska ge vägledande, men inte bindande rekommendationer avseende tolkningen av dessa. Att 

EUD, men även EPO, valt att frångå EGE:s rekommendationer för att i stället tolka 

etikundantagen extensivt kan ses som kontroversiellt, både mot bakgrund av 

kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna men även i förhållande till annan 

lagstiftning och beslut från EU. Genom att tolka etikundantagen extensivt skapar domstolen 

en etisk norm som dessförinnan inte var gemensam för EU:s medlemsstater och som de facto 

går i motsatt riktning mot den etiska norm som tillämpats i flera medlemsstaters nationella 

lagstiftning, däribland Sveriges.  

Grunden till problemet tycks bland annat ligga i att både EPO och EUD helt har valt att 

frångå den av lagstiftaren utsedda organisationen för att göra etiska bedömningar och 

rekommendationer på området, EGE. EUD och EPO tycks helt enkelt ha bortsett från att i 

linje med att patent är en negativ ensamrätt är det allmänna etikundantaget enligt art. 6.1 

Bioteknikdirektivet tänkt att endast tillämpas i undantagsfall och art. 6.2, med sin uppräkning 

av typexempel, ska ses i ljuset av detta. 

Ett, i denna uppsats, återkommande återgivet exempel på den etiska paradoxen som har 

uppstått är att embryon som har använts vid forskning i Sverige av etiska skäl måste destrueras 

efter fjorton dagar samtidigt just det förfarandet gör resultaten av forskningen omöjliga att 

patentera av etiska skäl. Detta är dessutom bara ett exempel i mängden. Exempelvis 

finansierar EU stamcellsforskning utan några större etiska dilemman, utan överlåter rent av 

den etiska bedömningen till medlemsstaterna, där Sverige även har en liberal syn. 

Europadomstolen har i praxis konstaterat det inte finns någon gemensam europeisk etisk 

norm för när det mänskliga livet ska anses påbörjat och till saken hör att Bioteknikdirektivet 

ska tolkas utifrån EKMR och därmed Europadomstolens praxis. Man kan därutöver fråga sig 

hur EUD med människovärdet som grund kan utesluta alla uppfinningar som förutsätter 

destruktionen av något som i teorin skulle kunna utvecklas till en ny människa men i praktiken 

inte kommer göra det när den absoluta majoriteten av EU:s medlemsstater anser att 
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exempelvis abort av foster är etiskt försvarbart sett till människovärdet. Här kan visserligen 

argumenteras för att den etiska bedömningen i sig avseende stamceller främst rör en 

kommersialisering och/eller industrialisering av embryon och därmed det mänskliga livet. 

Samtidigt har det aldrig varit fråga om ett framtagande av embryon i industriell skala utan som 

tidigare har återgivits inom ramen för denna uppsats härrör de aktuella stamcellerna från 

överblivna blastocyster vid IVF som av olika anledning har valts bort och därmed aldrig 

kommer ha en praktisk möjlighet att utvecklas till nya människor. EGE har som tidigare 

nämnts rent av gjort bedömningen att det inte föreligger några etiska hinder för att patentera 

isolerade pluripotenta hESC. Att EUD:s avgörande bygger på en etisk norm som klart och tydligt 

inte återfinns sedan tidigare i varken de nationella rättsordningarna eller unionsrätten måste 

anses vara en tydlig indikation på att EUD i sin iver att skydda människovärdet har skapat en 

etisk norm som inte tidigare fanns och kan därmed anses ha gått i strid med tidigare nämnd 

kompetensfördelning, men även lagstiftningens själva syfte med etikundantaget. Detta ska 

dessutom ses i ljuset av att etikundantaget i patenträtten är infört för att förhindra att 

ensamrätter ges till sådant som uppenbart strider mot rättsordningen och att huvudregeln är 

att patent som uppfyller patentvillkoren ska beviljas. Det kan svårligen motiveras att 

förfaranden som inte bara är tillåtna i annan lagstiftning, utan rentav uppmuntras från 

lagstiftarens sida skulle utgöra ett sådant förfarande som strider mot rättsordningen. Etiken 

kring patenterbarheten av stamceller måste helt enkelt ses i kontexten av den etik som omgärdar 

den bakomliggande forskningen. 

Ska man vidare se EUD:s ställningstagande i tolkningen av termen mänskligt embryo i 

Bioteknikdirektivet i ett längre perspektiv av samhällelig utveckling måste oron kring att det 

kan sätta stopp för den europeiska stamcellsforskningen tas på allvar. Genom att anta en 

definition under vilken alla uppfinningar som härrör från organismer som i teorin kan 

utvecklas till nya människor är lagstiftningen i stort beroende av de senaste forskningsrönen. 

Exempelvis anses inte iPSC i dagsläget omfattas av etikundantaget, men det kan inte uteslutas 

att man inom en snar framtid kommer kunna framställa organismer från iPSC som kan 

utvecklas till nya människor. Vad händer om ny forskning skulle göra det möjligt? Ska då 

samtliga patent avseende iPSC ogiltigförklaras i efterhand och den forskning som har lagts på 

iPSC helt förkastas? EUD:s ställningstagande leder till ett osäkert rättsläge, kanske inte idag, 

men för vad framtiden har att ge och hur det kommer påverka den forskning och de beslut 

som tas idag.  



 

 52 

Dessutom visar EUD:s korrigering av ställningstagandet i Brüstle genom ISCC både att EUD 

kan göra felaktiga bedömningar i frågan och att forskningen går väldigt fort fram. Det tog 

mindre än tre år för partenoter från att uteslutas från patenterbarhet till att återigen vara 

patenterbara. Det är tre år av osäkerhet som säkerligen kan ha gett konsekvenser för den 

europeiska stamcellsforskningen, speciellt med tanke på hur snabbt fram utvecklingen på 

området går och hur beroende forskningen är av extern finansiering. Utan möjlighet att 

patentera sina framsteg minskar nämligen incitamentet för externa aktörer finansiera den 

fortsatta forskningen, samtidigt som andra länder har intagit en mer liberal ställning i frågan 

vilket skapar incitament till att flytta verksamheten för detta område med oerhört stor 

framtidspotential utanför EU. Något som skulle leda till en lägre tillväxt inom EU och en stor 

nackdel ur konkurrenshänsyn i den globaliserade värld vi lever i. Därmed låter EUD även de 

etiska aspekterna och domstolens egen tolkning av mänskligt embryo kraftigt begränsa ett av de 

huvudsakliga syftena med patentsystemet och Bioteknikdirektivet. Främjandet av samhällets 

tekniska utveckling får stå tillbaka för en etikbedömning som tidigare har varit en principiell 

fråga utan någon större praktisk funktion i patentlagstiftningens faktiska tillämpning. 

För att råda bot på den osäkerhet som har uppstått efterlyses ett otvetydigt ställningstagande 

från lagstiftaren där EGE:s ställning återigen tydliggörs. Det kan inte anses rättssäkert att olika 

etiska normer ska gälla i olika regleringar eller att forskare ständigt ska tvingas anpassa sin 

forskning beroende på EUD:s etiska ställningstaganden, eller för den delen se sina patent och 

därmed den ekonomiska tryggheten gå till spillo när EUD nästa gång definierar om vad som 

ska betraktas som ett mänskligt embryo. Man kan önska att EUD i stället för att tolka 

etikundantaget extensivt hade valt att utgå från EGE Opinion 16. Det hade varit mer i 

harmoni med Bioteknikdirektivets syfte att främja den biotekniska utvecklingen inom EU, inte 

förhindra den. 
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10.   Avslutande kommentar 
I centrum för den juridiska diskursen om stamcellspatentens vara eller icke vara står som 

tydligt framgår av tidigare avsnitt avvägningen mellan å ena sidan den tekniska utvecklingen 

och å den andra de etiska aspekterna inklusive betydelsen av att måna om människovärdet. 

Debatten har delvis kommit att färgas av missförstånd kring patentsystemets funktion där 

motståndarna tycks förstå patent som moraliska och etiska godkännanden av 

användningsområden i stället för vad det är, en uteslutning av andras möjligheter att nyttja 

uppfinningarna under en begränsad tid. Genom sin definition av mänskligt embryo baserat på en 

etisk norm om människovärdet tycks även EUD ha sållat sig till denna uppfattning. 

I inledningen av den här uppsatsen ställdes en rad frågor kring rättsläget avseende 

patenterbarheten av stamceller. År 2004 konstaterade Ekström att frågan om 

patenterbarenheten av uppfinningar innefattande stamceller som kommer från mänskliga 

embryon i stort var oklar men i vilket fall beroende av om patentet innefattade mänskligt 

material.201 Idag, ett decennium senare, har rättsläget blivit betydligt klarare och huvudfrågan 

är inte längre om patentet rör mänskligt material utan snarare om ett sådant skydd kan anses 

stå i strid med respekten för människovärdet. Av Edinburgh, WARF, Brüstle och ISCC måste 

slutsatsen bli att rättsläget ser ut som följande: 

-   Stamceller som i teorin har potential att utvecklas till människor eller som förutsätter 

destruktionen av organismer som teoretiskt sett har en sådan förmåga kan inte 

patenteras. Det gäller oavsett att stamcellerna i praktiken inte har möjlighet till en sådan 

utveckling eller att de mänskliga embryona som har använts vid framställningen av 

stamcellerna ändå måste destrueras enligt lag.  

-   För uppfinningar innefattande stamceller som inte förutsätter att mänskliga embryon 

destrueras och där stamcellerna i sig saknar en inneboende förmåga att utvecklas till 

människor finns inga etiska hinder för patenterbarhet. Möjligheterna att patentera och 

därmed skydda uppfinningar från dagens stamcellsforskning är därför kraftigt 

begränsad. Med nuvarande lagstiftning är det således upp till den framtida 

stamcellsforskningen att upptäcka nya metoder för att inte snärjas av etikundantaget i 

Bioteknikdirektivet.  

                                                             
201 Ekström, Emil, Patentability of human stem cell inventions, s. 93. 
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-   Med beaktande av att EUD har valt att inta en extensiv hållning vid tolkningen av 

etikundantaget finns det risk för att stamceller framställda genom sådana nya metoder 

längre fram kan bedömas ha en inneboende förmåga att utvecklas till människor och 

därmed skulle också dessa uteslutas från patenterbarheten.  

Mot bakgrund av de ekonomiska och utvecklingsmässiga värden som ligger i den fortsatta 

stamcellsforskningen kan också avslutningsvis konstateras att det framstår som olyckligt att 

frågor uppstått kring EGE:s roll och ställning. Ett förtydligande från unionslagstiftaren 

avseende denna vore därför önskvärt. 
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Bilaga A – Korrespondens med Patrick Andersson, PRV 
Den 27 april 2015 kl. 16:26 skrev Patrick Andersson, Patentingenjör inom bioteknik, Patent- 

och registreringsverket, patrick.andersson@prv.se följande: 

”Hej Sebastian, 

Ursäkta att jag inte svarat tidigare 

Jag instämmer i din analys om allmänna undantaget (EPN) och det särskilda (Brustle)- i den meningen att om 
ett embryo måste ha använts någon gång i processen fram till uppfinningen eller vid dess utövande, så faller 
uppfinningen under undantaget. 

Vad gäller hur PRV tidigare såg på undantaget, ansåg vi att utnyttjandet av uppfinningen avsåg när den an-
vändes(jfr PL 1c § första stycket)- och om man tex kunde använda redan befintliga embryonala stamceller för 
att utöva en uppfinning (även om dessa befintliga stamceller någon gång måste ha tagits från ett embryo) ansåg 
vi att det för att utnyttja uppfinningen inte krävdes användning av embryon (bakgrunden till detta var att 
Sveriges forskning kring embryon är betydligt liberalare än de flesta andra EU-länder och att detta rimligen 
måste speglas i hur vi i Sverige såg även på patenteringen). 

Vad gäller EUD/EPO, så verkar det du beskriver stämma, även om resonemanget kring ”unionsrättsligt 
begrepp” ligger utanför min ringa juridiska bildning. 

C34/10 har definitivt påverkat vår praxis- vi kan inte meddela patent på metoder som måste använda 
förstörelse av embryon. 

Tekniken har dock utvecklats, tex är det idag att producera inducerade pluripotenta stamceller(iPS) som har 
samma egenskaper som embryonala stamceller, men inte ursprung i embryon- så om en uppfinning inte är 
begränsad till framställning från embryon skulle den kunna patenteras. Jag tror att EPO har en liknande 
inställning 

Vi har ännu inte ställts inför problemet om ett cell kan utvecklas till en människa, så vi har inte någon 
erfarenhet därvidlag. 

UKIPO tror jag, utan att veta, baserar sitt ställningstagande baserat på tillgängligheten av iPS, och utan att 
föregrip framtida beslut gissar vi att vi skulle ta denna möjlighet i beaktande om vid bedömningen. 

Vad gäller de följande frågorna tror jag det är bäst att jag blir dig svaret skyldig eftersom vi ännu inte, vad jag 
vet har några ansökningar där dessa frågeställningar är aktuella. 

I princip är vi bundna av ECJ:s beslut. Men ISCC kan sägas visa att det kan vara motsägelsefullt. Jag har 
dock svårt att se en situation när vi uttryckligen skulle gå emot ECJ. 

Vi omprövar inte avgjorda fall annat än om det blir invändnings/överklagande/patentbegränsningar i det två 
förstnämnda är möjligheten att invända/överklaga tidsbegränsad, därefter får frågor lösas i domstol. Jag känner 
inte till några fall som just nu skulle vara aktuella. 
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Självklart går utvecklingen framåt och vi följer den, och just inom detta område är ju ett utvecklingsspår att man 
vill undvika användning av embryon. 

Vad gäller den sista frågan om nya fall, ska jag titta om jag hittar några och återkommer. 

Hoppas detta gett dig lite stöd för din redan kloka analys och har du fler frågor återkom gärna 

Vänligen 

Patrick” 


