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Opis przypadku

Powód, John Moore, leczył się na białaczkę kosmatokomórkową w Centrum Medycznym 

Uniwersytetu Kalifornijskiego. Jest to choroba nowotworowa o łagodnym przebiegu. Cechuje 

ją zwiększenie liczby limfocytów i ich nieprawidłowy rozwój – komórki mają wypustki pla-

zmatyczne przypominające włosy, stąd nazwa białaczki. Jej charakterystycznym objawem jest 

powiększenie śledziony. U części pacjentów konieczne jest usunięcie tego narządu1.

Moore pierwszy raz przebywał w Centrum w październiku 1976, krótko po zdiagnozo-

waniu białaczki. Podczas hospitalizacji pobrano od niego, jak napisał w skardze do sądu, 

„duże ilości” krwi, próbki szpiku kostnego i innego materiału biologicznego. Z rekomendacji 

dr Dawida Golde, lekarza prowadzącego pacjenta, usunięto śledzionę w celu spowolnienia 

przebiegu choroby. Pobrano z niej fragmenty do dalszych badań naukowych, nie mających 

nic wspólnego z terapią chorego.

Pobyt w lecznicy i badania próbek pozwoliły D. Golde, na potwierdzenie rozpoznania2. 

Chory przez kolejne kilka lat był pięciokrotnie hospitalizowany w Centrum.

1 http://www.zdronet.pl/bialaczka-wlochatokomorkowa,585,choroba.html (dostęp 27.08.2020).
2 Supreme Court of California (1990).
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Doktor Golde i pozostali pozwani (dr Shirley Quan badaczka z Uniwersytetu Kalifornij-

skiego i regenci Uniwersytetu jako cesjonariusze patentu otrzymanego z materiału pobranego 

od J. Moore’a) byli już wówczas świadomi „wielkiej wartości naukowej i komercyjnej”, jaką 

mają pobrane z krwi limfocyty T produkujące limfokiny – substancje białkowe przenoszące 

informację w układzie odpornościowym; są też regulatorami wzrostu i metabolizmu, do nich 

należy między innymi interferon wzbudzający ustawiczne nadzieje onkologów.

Limfocyty T Johna Moore’a były szczególnie wartościowe dla pozwanych, cechowała je 

bowiem nadprodukcja limfokin. Własność ta ze swej strony ułatwiała poszukiwanie i iden-

tyfi kację genów odpowiedzialnych za ich syntezę.

Dr Golde rozpoczął starania zmierzające do wyodrębnienia linii komórkowej limfocy-

tów z materiału pobranego od powoda, zwieńczone sukcesem w 1981. Patent uzyskany

w marcu 1984 roku wymieniał Golde’go i Quan jako twórców linii, a regentów jako zarządza-

jących (assignee) nią. Równocześnie ze staraniami o patent zainicjowanymi przez regentów, 

dr Golde przystąpił do negocjacji umów komercyjnego wykorzystania linii i produktów

z niej uzyskiwanych. W 1990 roku rynkowa wartość wszystkich limfokin szacowania była na

ponad 3 miliardy dolarów. W efekcie negocjacji podpisano umowę z Genetics Institute,

na mocy której J. Golde został płatnym konsultantem tej instytucji. Do umowy przyłączyła się 

także fi rma Sandoz. Zapewniały one znaczne zyski badaczom i regentom. Linia komórkowa 

z materiału pobranego od Moore’a znajduje się w American Tissue Culture Collection i jest 

dostępna za odpłatnością od 1984 roku dla każdego badacza3.

Sąd Najwyższy Kalifornii odniósł się do trzech podstaw roszczenia przeciwko oskarżonym 

podanych przez J. Moore’a:

1. braku świadomej zgody ze strony powoda na komercyjne wykorzystywanie pobranego 

materiału biologicznego,

2. naruszenia obowiązku powierniczego (polegającego na właściwym reprezentowaniu 

interesów pacjenta przez opiekującego się nim lekarza),

3. przywłaszczenia (conversion).

Dwie pierwsze podstawy Sąd rozpatrzył łącznie, uznając roszczenia powoda. Sędziowie 

stwierdzili, że „lekarz chcąc otrzymać przyzwolenie na procedurę medyczną musi – w celu 

spełnienia obowiązku powierniczego i uzyskania od pacjenta zgody świadomej – ujawnić 

interesy osobiste niezwiązanie ze zdrowiem pacjenta, a mogące wpłynąć na jego osąd me-

dyczny, w tym interesy badawcze i ekonomiczne”.

Zarzutem przywłaszczenia Sąd zajął się bardzo szczegółowo, dzieląc swoje uzasadnienie 

na dwie części:

1. Roszczenia Moore’a w ramach istniejącego prawa,

2. Czy odpowiedzialność prawna (liability) za przywłaszczenie powinna być rozszerzona 

(na materiał biologiczny pobrany od pacjentów do medycznych badań naukowych)?

Sędziowie przyjęli następującą defi nicję przywłaszczenia: „Aby stwierdzić przywłaszcze-

nie, powód musi pokazać rzeczywiste naruszenie jego własności lub prawa własności ” (s. 7).

W kwestii pierwszej części roszczenia: J. Moore utrzymywał, że mimo pobrania komórek 

nadal je posiada, przynajmniej w zakresie celu kierującego ich używaniem. Podkreślał, że 

nigdy nie zgodził się na ich wykorzystanie w „potencjalnie lukratywnych badaniach medycz-

nych”. Na podstawie tych przesłanek wywnioskował, że nieautoryzowane użycie materiału 

biologicznego jest jego przywłaszczeniem.

3 http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/All/CRL-8066.aspx?geo_country=pl (dostęp 27.08.2020).
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Odpowiadając na skargę Moore’a sędziowie stwierdzili, że jak dotychczas żaden sąd nie 

orzekł przywłaszczenia komórek, których użyto do naukowych badań medycznych. Choć taki 

stan rzeczy nie kończy rozpatrzenia sprawy, to jednak stanowi swoisty sygnał ostrzegawczy. 

Żądanie powoda oznacza nałożenie na badaczy prawnego obowiązku analizy „konsensualnej 

metryczki” (czy też konsensualnego drzewa genealogicznego) dla każdej próbki komórek 

użytej w badaniach. Ze swej strony, nałożenie takiego obowiązku bez wątpienia wpłynie 

negatywnie na badania medyczne mające znaczenie dla całego społeczeństwa.

Nie znajdując wyroku sądowego, który można by odnieść do orzekanej sprawy, sędzio-

wie przyjrzeli się aktualnym regulacjom prawnym, przede wszystkim Health Safety Code

(w szczególności interesowały ich przepisy normujące postępowanie z martwym płodem, 

zwłokami, „rozpoznawalnymi anatomicznymi częściami” ciała, tkankami ludzkimi, szcząt-

kami, zakaźnymi odpadami czy działalnością koronera). W wyniku tej analizy Sąd stwierdził 

brak bezpośrednich podstaw przeniesienia prawa o przywłaszczeniu do kazusu J. Moore’a. 

Przepisy te bowiem, nakładając „drastyczne” ograniczenia w użyciu pobranych części i ko-

mórek oraz żądając ich końcowego zniszczenia, „eliminują tak wiele praw w normalnych 

okolicznościach związanych z własnością, że nie można po prostu zakładać, że to, co jest 

usunięte równa się ‘własności’ lub ‘posiadaniu’” (s. 11).

Powód uprzedził ten wniosek i skargę w tej części oparł na decyzjach sądowych odwołują-

cych się do praw prywatności. Skorzystał mianowicie z analogii między prawem do ochrony 

wizerunku a prawem własności genetycznego materiału. „Jeśli sądy – dowodził – znajdywały 

wystarczające prawo własności do własnej osoby, to jak nie można mieć prawa do własnego 

materiału genetycznego, czegoś o wiele bardziej zasadniczego dla istoty ludzkiej unikalności, 

niż nazwisko lub twarz?” (s. 9).

Sędziowie oddalili tę analogię powoda. Jej odrzucenie oparli na czytanym „ze zrozu-

mieniem” opisem patentu na linię komórkową. Celem wysiłków badaczy było uzyskanie 

limfokin. Te zaś – argumentowali – „przeciwnie niż imię bądź twarz mają tę samą strukturę 

cząsteczkową u każdej istoty ludzkiej i takie same, ważne funkcje w układzie immunologicz-

nym każdego bytu ludzkiego. Co więcej, materiał genetyczny odpowiedzialny za naturalną 

produkcję limfokin – a ten właśnie pozwani użyli do uzyskania limfokin w laboratorium – jest 

również taki sam u każdej osoby; jest nie bardziej unikalny dla Moore’a niż liczba kręgów

w kręgosłupie bądź wzór chemiczny hemoglobiny” (s. 9).

Na koniec analiz roszczeń powoda w ramach istniejącego prawa, sąd uznał, że „opaten-

towana linia komórkowa i produkty z niej otrzymane nie mogą być własnością Moore’a.

A to dlatego, że opatentowana linia komórkowa jest faktycznie i prawnie różna od komórek 

pobranych z ciała Moore’a” (s. 12).

W rozbudowanych analizach sędziowie rozważali drugą kwestię, mianowicie ewentualnego 

rozszerzenia odpowiedzialności prawnej za przywłaszczenie (na materiał biologiczny pobrany 

od pacjentów do badań naukowych). Rozpoczęli od wyliczenia trzech racji, dla których użycie 

pobranych komórek ludzkich nie jest przywłaszczeniem (s. 13):

1. właściwe wyważenie wchodzących w grę względów polityki prawnej przemawia prze-

ciwko rozszerzeniu deliktu. Sędziom chodziło przede wszystkim o zestawienie ochrony 

prawa kompetentnego pacjenta do podejmowania autonomicznych decyzji, z nienarażaniem 

niewinnych osób zaangażowanych w społecznie użyteczną działalność na lęk płynący z zagro-

żenia cywilnym oskarżeniem. Takimi osobami są badacze, którzy nie mają powodów sądzić, 

że używają (lub mogą używać) próbek materiału komórkowego wbrew życzeniu uczestnika 

badań naukowych, byłego bądź aktualnego.



4Kazimierz Szewczyk | Sprawa Moore przeciwko regentom Uniwersytetu Kalifornijskiego

Pożądanym rezultatem równoważenia byłoby oparcie oskarżenia raczej na istniejących 

zobowiązaniach do ujawniania informacji aniżeli na „bezprecedensowym rozszerzeniu teorii 

przywłaszczenia”. Inaczej mówiąc, trafnym wynikiem takiego równoważenia byłoby odwoły-

wanie się powoda „do ochrony prawa pacjenta do prywatności i autonomii bez niepotrzeb-

nego hamowania badań” (s. 14). Ponieważ przywłaszczenie jest czynem prawnie zakazanym 

jego rozszerzenie naraziłoby na oskarżenie tych badaczy, przez których ręce przeszły komórki,

i to niezależnie od tego, czy byli oni świadomi niewłaściwego poinformowania pacjenta naru-

szającego jego prawa. Kupując jakąś linię komórkową, doświadczalnicy kupowaliby zarazem 

„los na loterię sądową”, w której mogą wygrać proces o przywłaszczenie danej próbki (s. 17).

2. Delikt przywłaszczenia nie chroni z koniecznością praw pacjenta (s. 13). Sędziowie 

uznali bowiem, że „w przeciwieństwie do teorii przywłaszczenia, obowiązek powierniczy

i teoria świadomej zgody chronią pacjenta bezpośrednio, bez karania niewinnych osób i bez 

tworzenia bodźców zniechęcających do prowadzenia badań społecznie użytecznych” (s. 15). 

„Dopóki lekarz będzie ujawniał badawcze i ekonomiczne interesy mogące wpływać na jego 

profesjonalny osąd, dopóty pacjent jest chroniony przed konfl iktem interesów” (s. 18).

Obszernie uzasadnione zdanie odrębne do wyroku większości zgłosił sędzia Stanley Monk. 

Przedstawił w nim powody, dla których nie zgodził się z ich „konkluzją”, że skarga Moore’a 

nie może być podstawą roszczenia o przywłaszczenie (s. 21).

Po pierwsze, S. Monk zakwestionował opinię większości, zgodnie z którą w świetle obo-

wiązującego prawa J. Moore nie może się odwoływać do deliktu przywłaszczenia, gdyż prawo 

własności komórek wygasa po ich pobraniu z organizmu powoda. Przypomnę, że sędziowie 

na uzasadnienie swojej opinii przywołali brak wyroku sądowego orzekającego odpowiedzial-

ność za przywłaszczenie komórek do naukowych badań medycznych. Kontrargumentując 

S. Monk stwierdził, że nie ma również decyzji sądu odrzucającego taką odpowiedzialność. 

Wynika to z nowości problemu jako podstawy orzeczeń, świeży jest bowiem „gwałtowny 

wzrost komercjalizacji biotechnologii” dający asumpt do podobnych roszczeń (s. 22).

Po drugie, sędzia Monk polemizował z większością utrzymującą, że prawo Kalifornii, 

przede wszystkim art. 7054.4 Health Safety Code, „drastycznie ogranicza kontrolę pacjenta 

nad pobranymi komórkami” (s. 24). Przepis ten stanowi: „[…] dające się zidentyfi kować ana-

tomiczne części, tkanki ludzkie, anatomiczne szczątki ludzkie lub odpady zakaźne będące 

pozostałościami po naukowym wykorzystaniu powinny zostać zutylizowane przez pochówek, 

spopielenie lub w inny sposób określony przez stanowy departament [opieki zdrowotnej],

w celu ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeństwa”.

Zdaniem sędziego Monka art. 7054.4 Health Safety Code zezwala jedynie na „wykorzysta-

nie naukowe” usuniętych części ciała i tkanek przed ich zniszczeniem. Należy więc określić 

potoczne znaczenie tej frazy. Jest gotów się zgodzić, że obejmuje ono co najmniej rutynowe 

badanie pooperacyjne dla celów diagnostycznych lub rokowniczych. Może ono być rozsze-

rzone na „czysto naukowe studium tkanki przez postronnego badacza zainteresowanego

w postępie wiedzy medycznej, o ile uzyskał wcześniej świadomą zgodę pacjenta na takie 

badania. Jednakże byłoby nadużywaniem języka angielskiego, gdybyśmy powiedzieli, że eks-

ploatacja komercyjna takiego rodzaju i stopnia, z jaką mamy do czynienia w rozpatrywanej 

sprawie, jest również potocznym i zwykłym znaczeniem zwrotu ‘wykorzystanie naukowe’”.

Większość składu sędziowskiego ominęła tę trudność, przyjmując, że S. Monk odczytuje 

ten przepis w taki oto sposób: defi niuje on „‘wykorzystanie naukowe’ jako ‘naukowe wykorzy-

stanie non-profi t ’”. Jest to błędna interpretacja, twierdzi sędzia. Nie stawia on bowiem akcentu 

na zysk (profi t), lecz na naukę jako taką. Stąd różnicę istotną widzi „między rzeczywiście
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naukowym użyciem tkanek Moore’a a ich jawnie komercyjną eksploatacją. […] David W. Golde 

i Sherley G. Quan byli nie tylko uczonymi, byli także stuprocentowymi przedsiębiorcami [...] 

Wyłączenie takiej niewątpliwie komercyjnej aktywności z frazy ‘wykorzystanie naukowe’[…] 

nie skutkuje defi nicją restrykcyjną; raczej daje wyrażenie będące zwyczajowym i potocznym 

znaczeniem, wymaganym przez prawo” (s. 25).

Następnie S. Monk zanalizował racje przytaczane przez większość przeciwko rozszerzeniu 

odpowiedzialności prawnej za przywłaszczenie, wysuwając kontrargumenty.

Odnośnie właściwego wyważenia wchodzących w grę względów polityki prawnej prze-

mawiającego jakoby przeciwko rozszerzeniu deliktu (racja pierwsza), stwierdził, że sędzio-

wie nadmierną wagę przyłożyli do mogącego się pojawić w efekcie takiego rozszerzenia, 

zagrożenia badaczy procesami cywilnymi, pomniejszyli zaś znaczenie interesu uczestników 

naukowych badań medycznych, będących źródłami materiału biologicznego używanego

w tych badaniach. Nadto, wymiana naukowego materiału biologicznego, jeśli nawet kiedyś 

była „swobodna i wydajna”, to obecnie jest coraz bardziej ograniczana patentowaniem produk-

tów inżynierii genetycznej. Przed złożeniem wniosku patentowego nowe jej wytwory, w tym 

linie komórkowe, objęte są embargiem informacyjnym (s. 28). Koncerny biotechnologiczne

i farmaceutyczne żądają i otrzymują wyłączne prawa na odkrycia naukowe i często obejmują 

je ścisłą klauzulą tajemnicy handlowej. Co więcej, wskutek presji przemysłu, tajemnica staje się 

także normalną praktyką biznesową w „uniwersyteckich badaniach laboratoryjnych” (s. 29).

Większa ochrona interesów dawców materiału biologicznego, wbrew opinii sędziów, nie 

doprowadziłaby do niebezpieczeństwa zakupu przez badaczy biletu na loterii sądowej, jeśli 

tylko towarzyszyłby jej wymóg sporządzania i przechowywania dokładnej metryczki opisu-

jącej prawa własności do wytworu. Doświadczalnik kupowałby wówczas nie taki bilet, lecz 

informację pozwalającą na uniknięcie procesu (s. 31).

Wyważenie polityki prawnej w większym zakresie uwzględniającej interesy dawców mia-

łoby także znaczący aspekt etyczny – byłoby bardziej sprawiedliwe, a jest to wartość ceniona 

w społeczeństwie zachodnim, pisze sędzia Monk. Produkty „rewolucji biotechnologicznej” 

dostarczają właścicielom „ogromnych profi tów”. Tymczasem donorzy materiału biologicznego 

będącego źródłem tych profi tów – tacy jak D. Moore – są pozbawiani jakiegokolwiek udziału 

w zyskach. Takie postępowanie jest jednocześnie „niesprawiedliwe i niemoralne” (s. 32).

Sędzia Monk zanalizował również obowiązujące przepisy, między innymi regulujące sprze-

daż krwi czy niektóre uregulowania Uniform Gift Anatomical Act. Na podstawie ich lektury 

stwierdził, że „ponieważ ustawy traktują narządy i krew jako własność, która może być sprze-

dawana legalnie w wielu różnych okolicznościach, mogą one w sposób dorozumiany podtrzy-

mywać roszczenie Moore’a, iż komórki krwi są jego własnością, za którą może i powinien 

otrzymać rekompensatę, i dlatego chronioną przez prawo przed przywłaszczeniem” (s. 34)

Stanley Monk krytycznie odniósł się do opinii większości, że delikt przywłaszczenia nie 

chroni z koniecznością praw pacjenta w przeciwieństwie do ochrony bezpośredniej jaką daje 

obowiązek powierniczy i teoria świadomej zgody. Sędzia Monk przyznał, że dwa ostatnie 

rozwiązania prawne rzeczywiście chronią interesy dawców. Zakwestionował natomiast pogląd 

większości, że w rozpatrywanej sprawie podstawa roszczenia przywołująca fakt nieujawnienia 

konfl iktu interesów przez badaczy jest „substytutem odpowiednim – i faktycznie przewyż-

szającym – roszczenia wynikające z przywłaszczenia” (s. 35). Zdanie to uzasadnił trojako:

a. trudnościami w dowodzeniu przez pacjenta związku przyczynowego między zatajeniem 

informacji przez lekarza, a doznaną szkodą. Taki związek pojawia się tylko wówczas 

jeśli zostanie udowodnione, że zgoda na leczenie nie została udzielona (s. 35-36). Co 
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więcej, nie wystarczy udowodnić, że powód osobiście odrzuciłby zgodę na propo-

nowane leczenie, jeśli byłby w pełni poinformowany. Musi on bowiem uzasadnić, że

w tych samych okolicznościach żadna rozsądna osoba nie udzieliłaby takiej zgody.

b. Kolejna racja niezgody z większością wynika z faktu, że roszczenie z powodu nieujawnie-

nia konfl iktu interesów rozwiązuje tylko „połowę” problemu: daje pacjentowi prawo do 

odmowy, a zatem także prawo do zapobieżenia komercjalizacji jego tkanek, odmawia zaś 

prawa do udzielenia zgody na urynkowienie pod warunkiem udziałów w tym procesie. 

Uznanie, że pacjenci mają udział we własności swoich tkanek, może skutkować daniem 

im „afi rmatywnego prawa do współudziału” w produkcie. Wówczas mogą stać się rów-

noprawnymi partnerami lekarzy w komercyjnych badaniach biotechnologicznych (s. 37).

c. Roszczenie opierające się na zarzucie nieujawnienia ważnej informacji w relacji le-

karz–pacjent wykluczyłoby dużą grupę potencjalnie pokrzywdzonych nie objętych tą 

relacją. Tak właśnie się stało w rozpatrywanej sprawie. Większość orzekła, że jedynie

D. Golde – lekarz prowadzący powoda – jest bezpośrednio objęty oskarżeniem zataje-

nia informacji. Regenci, Quan, nie są lekarzami wchodzącymi w relację terapeutyczną

z powodem, a Genetics Institute i Sandoz to instytucje. „W przeciwieństwie do Golde –

stwierdzali sędziowie – żaden z tych pozwanych nie pozostawał z Moore w stosunku 

powiernictwa i żaden też nie miał obowiązku uzyskania od niego świadomej zgody na 

przeprowadzenie procedur medycznych” (s. 37).

W podsumowaniu sędzia S. Monk stwierdza, że roszczenie oparte na nieujawnieniu nie 

może być odpowiednikiem oskarżenia o przywłaszczenie, gdyż:

• w większości przypadków brak mu skuteczności,

• nie chroni prawa pacjentów do udziału w procesach komercjalnego wykorzystywania 

ich tkanek,

• pozwala „rzeczywistym eksploatatorom” uniknąć odpowiedzialności prawnej (s. 38).

Komentarz

Sprawy Moore przeciwko regentom Uniwersytetu Kalifornijskiego z 1990 roku4 i Greenberg 

przeciwko Instytutowi Badawczemu Miami Children Hospital z 2003 roku5, mimo dzielących 

je 13 lat dotyczą problemów budzących takie same kontrowersje i spory, także etyczne; są 

to pytania:

• o prawo własności materiału biologicznego (tkanek, komórek, narządów) pobranego 

dla celów badawczych od żywego człowieka,

• o dopuszczalność i zakres patentowania tego materiału i produktów z niego otrzymy-

wanych,

• o granice komercjalizacji ciała ludzkiego,

• o sprawiedliwość w dostępie do wyników (medycznych) badań naukowych,

• o konfl ikt ról lekarza terapeuty i lekarza badacza,

• o zakres wolności lekarza badacza wchodzącego wyłącznie w relację badawczą z uczest-

nikami naukowych badań medycznych.

4 Supreme Court of California (1990).
5 United States District Court (2003).
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W pierwszej sprawie powodem był John Moore, chory na białaczkę kosmatokomórkową 

– nowotwór o łagodnym przebiegu. Pacjent od 1976 roku leczył się w Centrum Medycznym 

Uniwersytetu Kalifornijskiego pod opieką doktora Davida Golde. Jest to ważna okoliczność dla 

meritum sprawy. D. Golde był jednocześnie i lekarzem prowadzącym chorego (terapeutą), i ba-

daczem zaangażowanym w medyczne badania naukowe. Uczestnikiem tego badania był J. Moore.

Podczas pięciu pobytów w Centrum od powoda pobrano krew, próbki szpiku kostnego, 

śledzionę (w celu spowolnienia choroby). Pozyskano też inny materiał biologiczny. Całość po-

branego materiału, łącznie ze śledzioną służyła nie tylko celom terapeutycznym, ale została także 

wykorzystana w pracach naukowych nad białaczką kosmatokomórkową. Oprócz dr Golde J. 

Moore pozwał Shirley Quan – badaczkę z Uniwersytetu Kalifornijskiego i regentów tej uczelni, 

jako cesjonariuszy patentu otrzymanego z materiału pobranego od powoda. Patent uzyskany

w marcu 1984 roku wymieniał Golde’go i Quan jako twórców opatentowanej linii komórkowej.

Zdaniem Moore’a od początku hospitalizacji wszyscy pozwani byli świadomi „wielkiej war-

tości naukowej i komercyjnej”, jaką mają pobrane z krwi limfocyty T produkujące limfokiny –

substancje białkowe przenoszące informację w układzie odpornościowym; do nich należy 

między innymi interferon wzbudzający ustawiczne nadzieje onkologów. Linia komórkowa 

z materiału pobranego od Moore’a znajduje się w American Tissue Culture Collection i jest 

dostępna za odpłatnością od 1984 roku dla każdego badacza6.

Sędziowie uznali dwa roszczenia powoda. Pierwsze dotyczyło niedopełnienia obowiązku 

uzyskania od Moore’a świadomej zgody na komercyjne wykorzystanie pobranego od pa-

cjenta materiału biologicznego. Drugie, podobne, mówiło o naruszeniu relacji powierniczej 

(polegającej na właściwym reprezentowaniu interesów pacjenta przez opiekującego się nim 

lekarza). Sąd orzekł, że dla wypełnienia obowiązku powierniczego oraz uzyskania świadomej 

zgody, dr Golde powinien był ujawnić interesy osobiste, niezwiązane z opieką nad Moore’em 

jako pacjentem, a mogące wpłynąć na jego osąd medyczny, w tym interesy badawcze i eko-

nomiczne. Leszek Bosek podkreśla precedensowość tak bardzo szeroko sformułowanego 

obowiązku informacyjnego lekarza7. Pociąga on za sobą równie szeroko zdefi niowany obo-

wiązek powierniczy. Jego poszerzenie ma służyć ujawnianiu i tym samym – jak chce sąd –

rozwiązywaniu konfl iktu interesów, jaki moim zdaniem organicznie związany jest z rolą 

profesjonalną klinicysty. Jej wypełnianie wiąże się z reguły z dwojaką funkcją, mianowicie 

rolą lekarza-terapeuty i lekarza-badacza. Dwojakość funkcji stwarza sytuacje, w których 

łatwo dochodzi do konfl iktu interesów związanych z tymi funkcjami. Mówiąc hasłowo, 

podstawowym interesem terapeuty jest troska o szeroko pojmowany dobrostan pacjenta

w jego zdrowiu chorobie i umieraniu, natomiast naczelnym interesem badacza jest dążenie 

do zdobycia nowej wiedzy i dobro przyszłych pacjentów. Jednakże – jak to ujmuje najnowsza 

(z 2013 roku) nowela Deklaracji helsińskiej – nawet ten podstawowy cel naukowego bada-

nia medycznego „nie może w żadnym razie mieć pierwszeństwa nad prawami i interesami 

uczestników badania naukowego” (zasada 8)8. Drugorzędnym interesami w obu rolach są 

interesy fi nansowe czy sława i prestiż.

Do konfl iktu interesów dochodzi w warunkach, „w których profesjonalny osąd dotyczący 

podstawowego interesu […] staje się podatny na nadmierne wpływy interesu drugorzędnego”9. 

W komentowanej sprawie podstawowym interesem D. Golde w jego roli lekarza terapeuty, 

6 http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/All/CRL-8066.aspx?geo_country=pl (dostęp 27.08.2020).
7 Bosek L. (2011), s. 360.
8 Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (2013).
9 Th ompson D. (1993).
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była troska o szeroko pojęty dobrostan (w chorobie) J. Moore’a, będącego jego pacjentem. 

Składnikiem takiego ujęcia dobrostanu oprócz interesów medycznych, są także interesy nie-

medyczne między innymi psychologiczne, a także te, które wiążą się z systemem wartości pa-

cjenta (moralne), łącznie z zaufaniem do lekarza terapeuty. Interesami drugorzędnymi były –

czy też lepiej: powinny być – interesy badawcze (prawda, dobrostan przyszłych pacjentów) 

oraz motywy ekonomiczne.

Postępowanie obwinionego pokazało, że drugorzędne w terapeutycznej relacji lekarz–pa-

cjent, interesy badawcze i ekonomiczne zdominowały troskę o dobrostan chorego. Wniosku-

jąc na podstawie wielkości pośrednich i bezpośrednich gratyfi kacji płynących z opatentowania 

linii komórkowej otrzymanej z materiału pobranego od Moore‘a, niewykluczone, że te ostat-

nie wzięły górę nad dążeniem do prawdy i dobra przyszłych chorych. Za tym przypuszczeniem 

przemawia także argumentacja sędziego Stanleya Monka, zgłaszającego zdanie odrębne od 

poglądu większości. Zaakcentował on różnicę między naukowym wykorzystywaniem komó-

rek i tkanek Moore’a, a ich „jawnie komercyjną eksploatacją”, czyniącą z Golde’a i Quan nie 

tylko uczonych, ale także „stuprocentowych przedsiębiorców”.

W kontekście tego przykładu należy wyraźnie podkreślić, że pacjent stając się uczestni-

kiem medycznego badania naukowego, nie przestaje być pacjentem, co oznacza, że włączenie

w relację badawczą, nie zrywa dotychczasowej relacji terapeutycznej. Precedensowo szerokie 

sformułowanie obowiązku informacyjnego lekarza, zauważone przez L. Boska, wynika moim 

zdaniem z faktu że dr Golde spełniał dwie role – terapeutyczną i badawczą. Związane z nimi 

interesy, szczególnie zaś łączące się ze stosunkiem badawczym, spowodowały tak znaczne 

poszerzenie zakresu koniecznej informacji.

Argumentacja większości składu orzekającego, uznającego roszczenie powoda, pozwala 

na wysunięcie tezy, że według Sądu do uniknięcia konfl iktu interesów wystarczy ujawnienie 

pacjentowi przez lekarza drugorzędnych motywów jego postępowania. „Dopóki lekarz – 

stwierdza Sąd – będzie ujawniał badawcze i ekonomiczne interesy mogące wpływać na jego 

osąd profesjonalny, dopóty pacjent jest chroniony przed konfl iktem interesów”.

Moim zdaniem takie rozstrzygnięcie zbyt bagatelizuje w procesie uzyskiwania świadomej 

zgody znaczenie interesów ekonomicznych badaczy uzyskujących duże fi nansowe zyski, co 

prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji między innymi do przyjęcia polityki niespra-

wiedliwej w odniesieniu do uczestników medycznych badań naukowych będących źródłami 

materiału biologicznego dostarczającego właścicielom patentów „ogromnych profi tów”, 

czyniących z nich de facto przedsiębiorców, jak zauważył S. Monk. Niewykluczone, że za-

sadniczą przyczyną zasygnalizowanego niedoceniania wpływu interesów drugorzędnych 

na osąd profesjonalny D. Golde’a jest całkowite zlekceważenie przez większość orzekającą

(i S. Monka), podwójnej relacji, jaką nawiązał z J. Moore’m, mianowicie relacji lekarza tera-

peuty i lekarza badacza.

Niedocenianie to widoczne jest w odrzuceniu przez większość sędziów trzeciej podsta-

wy oskarżenia, to jest zarzutu przywłaszczenia przez obwinionych materiału biologicznego 

pobranego od pacjentów do badań naukowych. Sędziowie następująco uzasadniali swoje 

stanowisko:

a. zgoda na przyjęcie zarzutu przywłaszczenia byłaby bardzo uciążliwa dla badaczy. Na-

kładałaby bowiem na nich prawny obowiązek analizy „konsensualnej metryczki” (czy też 

konsensualnego drzewa genealogicznego) dla każdej próbki komórek użytej w badaniach.

W praktyce nabywanie przez nich próbek materiału biologicznego byłoby zarazem kupo-

waniem biletu na loterię sądową, w której mogą „wygrać” proces o przywłaszczenie danej 
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próbki. Takie obciążenia ze swej strony wpłynęłyby negatywnie na badania medyczne mające 

znaczenie dla całego społeczeństwa.

W przywołanym uzasadnieniu wyraźnie widoczny jest prymat interesów badaczy nad 

interesami pacjentów, będących zarazem uczestnikami medycznych badań naukowych

i źródłem materiału biologicznego wykorzystywanego w nauce i patentowanego. Jak stwierdza

S. Monk, większa ochrona interesów dawców materiału biologicznego, wbrew opinii sędziów 

nie doprowadziłaby do niebezpieczeństwa zakupu przez badaczy biletu na loterii sądowej, 

jeśli tylko towarzyszyłby jej wymóg sporządzania i przechowywania dokładnej metryczki 

opisującej prawa własności do wytworu. Doświadczalnik nie kupowałby wówczas takiego 

biletu, lecz informację pozwalającą na uniknięcie procesu.

b. Nie można – jak chciał powód – oprzeć zarzutu o przywłaszczenie na prawach odnoszą-

cych się do ochrony prywatności, w szczególności do ochrony wizerunku, jako dobra osobiste-

go. Zdaniem sędziów analogia między ochroną wizerunku danej osoby a ochroną materiału 

biologicznego czy genetycznego jest całkowicie nietrafi ona. Materiał genetyczny „odpowie-

dzialny za naturalną produkcję limfokin […] jest taki sam u każdej osoby; jest nie bardziej 

unikalny dla Moore’a niż liczba kręgów w kręgosłupie bądź wzór chemiczny hemoglobiny”.

c. „Opatentowana linia komórkowa i produkty z niej otrzymane nie mogą być własnością 

Moore’a. A to dlatego, że opatentowana linia komórkowa jest faktycznie i prawnie różna od 

komórek pobranych z ciała Moore’a”

Sędzia Stanley Monk odnośnie uzasadnień w punktach b. i c. przywołał dwa rodzaje ar-

gumentów: prawne i etyczne. Na przykład, niektóre uregulowania Uniform Gift Anatomical 

Act traktują narządy i krew jako własność prywatną, która może być sprzedawana legalnie 

w wielu różnych okolicznościach. Regulacje te mogą w sposób dorozumiany podtrzymywać 

roszczenie Moore’a, iż komórki krwi są jego własnością, za którą może i powinien otrzymać 

rekompensatę, i dlatego chronioną przez prawo przed przywłaszczeniem.

Argumenty etyczne wysunięte przez S. Monka odwołują się do zasady sprawiedliwości 

cenionej w zachodnich społeczeństwach. Potępiają one bogacenie się jednych jego członków 

kosztem drugich. W komentowanym przypadku wzbogacili się ogromnie właściciele patentów 

kosztem D. Moore’a pozbawionego jakiegokolwiek udziału w zyskach. Takie postępowanie, 

zdaniem sędziego, jest jednocześnie „niesprawiedliwe i niemoralne”.

Ostatni argument większości za nieobjęciem zarzutem przywłaszczenia materiału bio-

logicznego pobranego od powoda brzmiał następująco: „w przeciwieństwie do teorii przy-

właszczenia, obowiązek powierniczy i teorie świadomej zgody chronią pacjenta bezpośrednio, 

bez karania niewinnych osób i bez tworzenia bodźców zniechęcających do prowadzenia badań 

społecznie użytecznych”. Stanley Monk krytycznie odniósł się do tej opinii większości. Zdanie 

swoje uzasadniał trojako. Po pierwsze, trudnościami w dowodzeniu przez pacjenta związku 

przyczynowego między zatajeniem informacji przez lekarza, a doznaną szkodą. Po drugie, 

roszczenie z powodu nieujawnienia konfl iktu interesów rozwiązuje tylko „połowę” problemu: 

daje pacjentowi prawo do odmowy, a zatem także prawo do zapobieżenia komercjalizacji jego 

tkanek, odmawia zaś prawa do udzielenia zgody na urynkowienie pod warunkiem udziałów 

w tym procesie. Po trzecie, roszczenie opierające się na zarzucie nieujawnienia ważnej infor-

macji w relacji lekarz – pacjent wykluczyłoby dużą grupę potencjalnie pokrzywdzonych nie 

objętych tą relacją. Tak właśnie się stało w rozpatrywanej sprawie.

Większość orzekła, że jedynie D. Golde – lekarz prowadzący powoda – jest bezpośrednio 

objęty oskarżeniem zatajenia informacji. Stąd wniosek, że lekarze nawiązujący wyłącznie 

relacje badawcze z uczestnikami badania mogliby bez konsekwencji stosować wąskie ujęcie 
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świadomej zgody. Tym samym lekarze tej grupy zyskaliby wolność wykraczającą poza limity 

nakładane wspomnianą zasadą 8 Deklaracji helsińskiej (nawet podstawowy cel naukowego 

badania medycznego nigdy nie może górować nad prawami i interesami jego uczestników). 

Jest to – jak pokażę niżej – wniosek całkowicie nieuzasadniony i naruszający zasady przy-

wołanego dokumentu.

L. Bosek, zwraca uwagę na ambiwalencję komentowanego orzeczenia Sądu Najwyższego. 

Z jednej strony sędziowie wskazują, że „odłączone części ciała ludzkiego nie są przedmiotem 

prawa własności”, z drugiej zaś legalizują „skutki działań bezprawnych, tj. pozyskania mate-

riału biologicznego bez zgody pacjenta, a nadto gwarantują komercjalizację ciała ludzkiego 

w ramach konstrukcji prawa patentowego”. Taki wyrok Sądu „obniża niewątpliwie – mówiąc 

językiem ekonomii – koszty transakcyjne w gospodarce, pozwalając na monopolizacje pro-

duktów wytworzonych choćby i bezprawnie z ciała ludzkiego”10.

W sprawie Greenberg przeciwko Instytutowi Badawczemu Miami Children Hospital

z powództwem wystąpiły cztery osoby prywatne – rodzice dzieci dotkniętych chorobą Cana-

van – oraz także cztery instytucje non profi t, zapewniające rodzicom informację i fundusze 

potrzebne w pracach nad wyodrębnieniem i badaniami molekularnymi genu choroby (od-

powiedzialnego za syntezę enzymu N-acetyloaspartazy).

Choroba Canavan jest rzadkim, nieuleczalnym schorzeniem metabolicznym o podłożu 

genetycznym. W najczęściej występującej postaci wczesnoniemowlęcej objawia się ok. 4 mie-

siąca życia. Charakteryzuje się między innymi zahamowaniem rozwoju psychoruchowego, 

obniżeniem napięcia mięśniowego, postępującym powiększeniem obwodu głowy, zanikiem 

nerwów wzrokowych i w końcowym okresie choroby – zespołem odmóżdżeniowym. W tej 

postaci choroby czas przeżycia nie przekracza 2 lat.

Pozwanymi byli: lekarz-badacz Reuben Matalon, Miami Children’s Hospital i afi liowana 

przy nim jednostka badawcza Miami Children’s Hospital Research Institute11.

Doktor Matalon – w przeciwieństwie do Davida Golde ze sprawy Moore przeciwko regen-

tom Uniwersytetu Kalifornijskiego – występował wobec oskarżycieli prywatnych wyłącznie 

w roli badacza, nie zawiązując ani z nimi, ani z ich dziećmi relacji terapeutycznej (lekarz – 

pacjent). Do niego w 1978 roku zwrócił się Daniel Greenberg ojciec dwójki dzieci cierpiących 

na chorobę Canavan z propozycją rozpoczęcia badań nad wyodrębnieniem genu odpowie-

dzialnego za to schorzenie. Relacja badawcza między D. Greenbergiem i jego rodziną została 

zatem zawiązana z inicjatywy powoda i za zgodą lekarza.

Wkrótce – także z inicjatywy D. Greenberga – w relację badawczą włączone zostały inne 

„rodziny Canavan”. Ich wkładem w badania był materiał biologiczny (próbki moczu, krwi, 

tkanek), informacja o przebiegu choroby, a także wsparcie fi nansowe i poszukiwanie kolej-

nych rodzin dotkniętych chorobą. Instytucje wspólnie z D. Greenbergiem utworzyły poufną 

bazę danych i rejestr Canavan z informacjami epidemiologicznymi, medycznymi i innymi 

obejmującymi ponad 160 rodzin dotkniętych schorzeniem.

Gen odpowiedzialny za chorobę wyizolowany przez dr Matalona i jego zespół opaten-

towano w 1997 roku. Dzięki patentowi oskarżeni uzyskali możliwość wykonywania bez 

żadnych ograniczeń testów na nosicielstwo genów, łącznie z diagnostyką prenatalną, pro-

wadzenia terapii genowej i stosowania innych metod leczniczych choroby Canavan, a także 

badań obejmujących gen i jego mutacje. Miami Children’s Hospital zaczął także ograniczać 

10 Bosek L. (2011), s. 360.
11 Szewczyk K. (2014). 



11Kazimierz Szewczyk | Sprawa Moore przeciwko regentom Uniwersytetu Kalifornijskiego

powszechną dostępność testów diagnostycznych, negocjując wyłączność licencji patentowej 

i pobierając opłaty.

Tymczasem indywidualni oskarżyciele utrzymywali, że zaopatrywali R. Matalona w próbki 

i dostarczali poufnych informacji w celach poznawczych oraz dla dobra obecnych i przyszłych 

pacjentów. Twierdzili, że nigdy nie byli informowani, iż oskarżeni mają zamiar patentować 

wyniki. Nigdy też nie powiadamiano ich o zamiarze komercjalizacji „owoców badań i o in-

tencji ograniczania dostępu do testów wykrywających chorobę Canavan”. Zwracali uwagę 

na „znaczące” zyski oskarżonych płynące z uzyskanego patentu, oraz na osobiste profi ty

dra Matalona, który otrzymał „pokaźny” grant federalny na podjęcie dalszych badań nad 

opatentowanym genem.

Spośród sześciu roszczeń wysuniętych przez powodów omówię dwa najbardziej istotne 

z etycznego punktu widzenia, mianowicie brak świadomej zgody na naukowe badania me-

dyczne, rozumianej w sposób szeroki obejmujący także ujawnianie interesów ekonomicznych 

badacza oraz zarzut bezpodstawnego wzbogacenia się.

Uzasadniając pierwsze roszczenie skarżący powoływali się na orzeczenie Sądu Najwyższe-

go w sprawie Davida Moore’a. Sędzia odrzucił je przywołując wspomnianą wyżej odmienność 

relacji łączącej Moore’a i Greenberga w obecnym przypadku.

Nadto sędzia wskazał na dwojakiego rodzaju negatywne konsekwencje takiego rozszerze-

nia. Po pierwsze, byłoby ono niewykonalne i przyczyniłoby się do „zmrożenia” naukowych 

badań medycznych, zobowiązując naukowców do ciągłego oceniania, czy nie zapomnieli

o jakimś konfl ikcie interesów. Po drugie, ten dodatkowy obowiązek mógłby dać asumpt do 

jakiegoś typu kontroli martwej ręki [próby utrzymania własności poprzez udział w niej się-

gający daleko w przyszłość – K. Sz.], którą sprawowałby uczestnik badań ponieważ mógłby 

wpływać na przebieg postępu badawczego.

Nie jestem pewien czy ujawnienie przez dr. Matalona D. Greenbergowi i pozostałym po-

wodom zamiaru komercyjnego patentowania ewentualnego odkrycia – stając się preceden-

sem – tak bardzo negatywnie wpłynęłoby na badania naukowe. Problem wydaje się bowiem 

bardziej skomplikowany niż to podpowiada prosta intuicja. Timothy Caulfi eld przywołuje 

badania, z których wynika, że tylko 1% ankietowanych naukowców zgłasza wydłużenie czasu 

akceptacji protokołu badań więcej niż o 1 miesiąc z powodu patentów.

Równocześnie stwierdza, że w rzeczywistości mało jest danych empirycznych przemawia-

jących za tezą o niezbędności patentowania dla procesów innowacyjnych. Co więcej, defi cyt 

takich danych – utrzymuje autor – widoczny jest w całości debaty o niezbędności względnie 

szkodliwości patentowania komercyjnego ludzkiego materiału biologicznego dla postępu 

nauki i to mimo wielu aktorów zaangażowanych w tę dyskusję, łącznie z dużymi fi rmami 

farmaceutycznymi, biotechnologicznymi, uniwersytetami i agendami rządowymi12.

Nadto, niezależnie, czy patentowanie komercyjne przyspiesza czy hamuje rozwój nauki, do 

rozważenia pozostaje poważny problem etyczny komercjalizacji medycyny i ciała ludzkiego. 

Z etycznego punktu widzenia pożądane byłoby również ujawnianie przez lekarzy badaczy 

interesu ekonomicznego, gdyż nawet w relacji badawczej powinien on być interesem drugo-

rzędnym w porównaniu z dążeniem do poznania i dobrem przyszłych pacjentów.

Przywołana już najnowsza nowela Deklaracji helsińskiej dwakroć formułuje obowiązek 

ujawniania konfl iktu interesów. W zasadzie 22 stwierdza, że protokół badania naukowego

z udziałem ludzi powinien zawierać informacje tyczące „potencjalnych konfl iktów intere-

12 Caulfi eld T. (2009).
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sów”. Do komentowanego kazusu bezpośrednio odnosi się zasada 26, zgodnie z którą „każdy 

potencjalny uczestnik [badania] musi zostać należycie poinformowany o celach, metodach, 

źródłach fi nansowania, wszelkich możliwych konfl iktach interesów [italiki – K. Sz.], powią-

zaniach instytucjonalnych badacza, przewidywanych korzyściach i ryzykach związanych

z badaniem oraz o niedogodnościach, jakie może ono spowodować, o ustaleniach odno-

szących się do postępowania po zakończeniu badania, a także o wszelkich innych istotnych 

aspektach badania”. W świetle tych zasad sugestia sędziów w sprawie Moore’a dopuszczająca 

w relacji wyłącznie badawczej wąskie rozumienie świadomej zgody jest całkowicie błędna.

Oprócz niepokoju związanego z komercjalizacją medycyny i ciała ludzkiego w obu ko-

mentowanych przykładach wyraźnie widoczne są obawy etyczne dotyczące złamania norm 

sprawiedliwości. Tej kwestii dotyczy wysunięty przez pokrzywdzonych zarzut bezpodstaw-

nego wzbogacenia się oskarżonych. D. Greenberg i pozostali oskarżyciele wskazywali, że 

zachowanie wyłącznie przez oskarżonych korzyści fi nansowych narusza „fundamentalne 

zasady sprawiedliwości, równości i czystego sumienia”. Sędzia uznał ich roszczenia. Uzasad-

niając werdykt stwierdził między innymi, że „rzeczywiste fakty rysują obraz trwałej współ-

pracy badawczej wymagającej od powodów wkładu czasu i znacznych środków w wyścig po 

izolację genu Canavan”.

Akceptacja zarzutu bezpodstawnego wzbogacenia się jest „znaczącą różnicą” między kazusa-

mi Moore’a i Greenberga. Świadczy o „potencjalnej zmianie otoczenia prawnego zjawiska paten-

towania tkanek ludzkich”. Sąd w komentowanej sprawie stwierdził, że „wyłączne prawa patento-

we badaczy i wynikający z nich profi t fi nansowy jest niesłusznym i niesprawiedliwym zyskiem”13.
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