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Streszczenie:

Artykuł dotyczy wpływu absolutnej ochrony patentowej wynalazku biotechnologicz-
nego na realizację znamion przestępstwa przywłaszczenia projektu wynalazczego. 
Celem artykułu była analiza zdolności materiału biologicznego do samoreprodukcji 
i wynikających z tego wątpliwości co do rzeczywistego przedmiotu ochrony prawami 
wynikającymi z patentu, ich ewentualnego naruszenia, a w szczególności świadomości 
sprawcy co do podejmowanych przez niego działań i realizacji znamion przestępstwa 
opisanego w art. 303 p.w.p. W przypadku patentów na wynalazki biotechnologiczne, 
ze względu na szeroki zakres ochrony patentowej i w rzeczywistości częste problemy 
z identyfikacją przedmiotu tejże ochrony, świadomość działania sprawcy jest zazwyczaj 
w znacznym stopniu ograniczona, o ile nawet nie wyłączona całkowicie. W konsekwen-
cji, w dużej ilości przypadków prowadzi to do wyeliminowania odpowiedzialności kar-
nej za naruszenie praw twórcy wynalazku biotechnologicznego. Wobec tego, zasadnym 
było rozważenie celowości penalizacji zachowań opisanych obecnie w art. 303 p.w.p. 
oraz dwutorowego – cywilnoprawnego i karnoprawnego – ujęcia ochrony za zachowa-
nia naruszające prawa twórcy oraz prawa wynikające z przyznanej ochrony patentowej 
na wynalazek biotechnologiczny.

Słowa kluczowe: zakres ochrony patentowej, wynalazek biotechnologiczny, 
przywłaszczenie projektu wynalazczego
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I. Wprowadzenie

Według art. 2 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o różnorodności bio-
logicznej, termin biotechnologia „oznacza każde rozwiązanie technologiczne, które 
wykorzystuje systemy biologiczne, żywe organizmy lub ich pochodne do wytworzenia 
lub modyfikowania produktów lub procesów”3. Jest to zatem obserwacja naturalnie 
występujących zjawisk z zakresu biologii oraz ich techniczne przetwarzanie w celu 
wykorzystania na skalę przemysłową. Ogólny rozwój technologiczny, zaawansowane 
materiały i specjalistyczny sprzęt pozwoliły na intensyfikację badań w tej bardzo 
szczególnej i wymagającej precyzji branży. Obecnie jest to jedna z najbardziej docho-
dowych i najprężniej rozwijających się dziedzin, jednocześnie generująca najwięcej 
problemów zarówno technicznych, jak i prawnych oraz etycznych. Głównym źródłem 
kontrowersji jest jeden z przedmiotów badań biotechnologicznych, a mianowicie or-
ganizmy żywe i ich funkcjonowanie. Naukowcy zajmujący się tą dyscypliną niemal 
codziennie mają do czynienia z komórkami zawierającymi informację genetyczną, 
która może być powielana, częściowo przetwarzana lub całkowicie zmieniana. Z jed-
nej strony tego typu eksperymenty i obserwacje mają pozytywny wpływ na roz-
wój nauki dla dobra ogółu i bez wątpienia leżą w interesie publicznym, ponieważ 
codziennie dostarczają wielu istotnych odkryć z powodzeniem wykorzystywanych 
w medycynie, farmacji oraz innych naukach. Z drugiej jednak strony toczy się dys-
kusja nad poprawnością moralną takich badań. Dodatkowo, ze sprzeciwem spotyka 
się możliwość opatentowania biotechnologicznych wynalazków ze względu na ich 
częste zastosowanie w leczeniu i terapii. Całość przygotowań i późniejszych badań 
zgodnych z rygorystycznymi procedurami wymaga ogromnych środków finansowych 
i nakładów pracy, a tylko niewielka część skutkuje naprawdę istotnymi odkryciami, 
których opatentowanie wiąże się ze zwrotem kosztów i zarobkiem dla inwestorów. 
Mając na względzie powyższe czynniki i specyfikę tej dyscypliny, można zauważyć jak 
ważną, a zarazem delikatną sprawą jest odpowiednia regulacja prawnych zagadnień 
komercyjnych związanych z biotechnologią w taki sposób, aby wyważyć z jednej stro-
ny interesy inwestorów i naukowców pracujących nad danym problemem, z drugiej 
interes publiczny, a ponadto zachować wartości moralne.

W przypadku wynalazków biotechnologicznych istotną i zdaje się rozstrzygającą 
pozostałe zagadnienia kwestią jest przedmiot prawa z patentu. Na gruncie prawa 
europejskiego tę materię reguluje dyrektywa 98/44/WE4, której przepisy zostały im-
plementowane do prawa polskiego i znajdują się w ustawie prawo własności prze-
mysłowej5. Zgodnie z powyższą ustawą za wynalazek biotechnologiczny uznaje się 
wytwór spełniający ogólne przesłanki wynalazku z art. 24 p.w.p. i składający się lub 

3  Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej sporządzona 5 czerwca 1992 r. na Szczycie Ziemi w Rio 
de Janeiro (Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532).

4  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wyna-
lazków biotechnologicznych (Dziennik Urzędowy L 213, 30/07/1998 P. 0013 – 0021).

5  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.), 
dalej: p.w.p.
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zawierający materiał biologiczny albo sposób, za pomocą którego materiał biologiczny 
jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Sam materiał biologiczny zo-
stał natomiast zdefiniowany w sposób następujący: „materiał zawierający informację 
genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w syste-
mie biologicznym”6. 

W przypadku wynalazków biotechnologicznych problem stanowi szczególna wła-
ściwość materiału biologicznego, jaką jest zdolność do samoreprodukcji, która może 
skutkować rozmnażaniem i przeobrażeniem się zastrzeżonego wynalazku w nieco 
inny, który zgodnie z prawem nadal będzie podlegał ochronie. Na podstawie art. 934 
p.w.p. patent na wskazany materiał biologiczny obejmuje również każdy inny materiał 
biologiczny otrzymany z zastrzeżonego, poprzez reprodukcję w identycznej lub od-
miennej formie i posiadający te same cechy charakterystyczne. Z kolei patent na sposób 
wytworzenia materiału biologicznego obejmuje także materiał otrzymany bezpośred-
nio tym sposobem oraz każdy inny materiał pochodzący z wytworzonego tym spo-
sobem poprzez reprodukcję w tej samej lub innej formie, jeśli posiada te same cechy 
charakterystyczne. Wynika z tego, że ochrona materiału biologicznego jest absolutna, 
tzn. obejmuje swym zakresem produkt jako taki, bez względu na to, ile jego zastosowań 
ujawnił zgłaszający. Do uzyskania pełnej ochrony produktu wystarcza zatem wskazanie 
jednego tylko zastosowania. Oznacza to, że zakres ochrony patentu na materiał biolo-
giczny jest znacznie szerszy niż w przypadku innych wynalazków. 

Absolutna ochrona materiału biologicznego nie pozostaje bez znaczenia nie tylko dla 
odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie praw z patentu oraz praw twórcy, ale 
również karnoprawnej przewidzianej w przepisach karnych ustawy prawo własności 
przemysłowej. Zdolność do samoreprodukcji materiału biologicznego może być przy-
czyną wielu wątpliwości, co w rzeczywistości stanowi przedmiot ochrony objętej prawa-
mi wynikającymi z patentu oraz czy doszło do ich naruszenia. Istotne jest również, czy 
potencjalny naruszyciel miał świadomość znaczenia i konsekwencji podejmowanych 
przez siebie działań. 

Należy podkreślić, że ustawa prawo własności przemysłowej przewiduje jednako-
wą odpowiedzialność karną za naruszenie praw z patentu, niezależnie od tego jakiej 
dziedziny dotyczy. Zatem patenty na wynalazki biotechnologiczne są traktowane 
w sposób równorzędny z patentami dotyczącymi innych dziedzin nauki i techni-
ki, a znamiona przedmiotowe i podmiotowe czynu zabronionego naruszającego te 
prawa podlegają takiej samej ocenie i wykładni jak w przypadku wszystkich innych 
przestępstw. Ze względu jednak na bardzo specyficzny i szeroki przedmiot ochro-
ny wynalazków z branży biotechnologicznej, należy zastanowić się nad celowością 
dwutorowego uregulowania ochrony praw z patentu na wynalazek biotechnologicz-
ny i możliwości dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonego zarówno na drodze 
procesu cywilnego, jak i postępowania karnego. Należy odpowiedzieć na pytanie, 
czy zasadne jest penalizowanie zachowań naruszających prawa z patentu na wyna-
lazek biotechnologiczny oraz prawa twórcy. Konieczne jest również rozważenie, czy 

6  Art. 931 p.w.p.
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dochodzenie roszczeń w procesie cywilnym nie jest wystarczające dla ochrony praw 
pokrzywdzonego. Rozważenia wymaga także celowość takiej penalizacji w kontek-
ście licznych wątpliwości co do oceny realizacji znamion strony podmiotowej czynu 
zabronionego opisanego w art. 303 p.w.p.

Nie należy zapominać, że w przypadku absolutnego ujęcia zakresu ochrony wyna-
lazku biotechnologicznego i połączenia jej dodatkowo z nałożeniem sankcji karnych 
za naruszenie patentu oraz praw twórcy, mogłoby się okazać, iż właściwie jakiekolwiek 
odkrycie opierające się na danym materiale biologicznym będzie karalne, a to z kolei 
zniechęci inwestorów i naukowców do pracy. Bazując na aktualnym ujęciu zakresu 
patentu należy podjąć rozważania dotyczące celowości ochrony karnoprawnej w kon-
tekście wynalazków biotechnologicznych.

Mając na względzie szereg przedstawionych powyżej zagadnień, po pierwsze, 
trzeba przedstawić sposób funkcjonowania i charakter materiału biologicznego, 
następnie poddać analizie, jakie potencjalne zachowania będą karalne na gruncie 
ustawy prawo własności przemysłowej w stosunku do wynalazków opartych na tym 
materiale, a na koniec rozważyć, czy dwutorowe uregulowanie ochrony za zachowa-
nia naruszające prawa twórcy oraz prawa wynikające z przyznanej ochrony paten-
towej jest rozwiązaniem celowym oraz czy przepisy przewidujące odpowiedzialność 
karną nie stanowią jedynie martwej regulacji ustanawiającej ochronę o charakterze 
czysto iluzorycznym.

II. Specyfika materiału biologicznego a przedmiot  
i zakres wynalazku biotechnologicznego

Zasadniczą kwestią różniącą wynalazek biotechnologiczny od innych uregulowa-
nych prawami własności przemysłowej jest jego przedmiot. Wynalazki z tej dziedzi-
ny są przedmiotem kontrowersji i dyskusji, ponieważ jako jedyne bazują na żywym 
materiale biologicznym. Faktycznym problemem dotyczącym odpowiedniej regulacji 
wynalazków biotechnologicznych jest zatem żywotność przedmiotu wynalazku, który 
ma zdolność do samoreprodukcji.

Samoreprodukcja materiału biologicznego jest to umiejętność rekonstrukcji 
i powielania samego siebie w identycznej lub zmodyfikowanej postaci, jednak za-
wierającej pewne charakterystyczne cechy materiału pierwotnego w mniejszym lub 
większym stopniu. Można to łatwo wytłumaczyć na przykładzie ludzkiej komórki. 
Będzie on adekwatny również w stosunku do innych organizmów, gdyż w większo-
ści są to procesy oparte na takich samych prawidłowościach. Organizm człowieka 
składa się z komórek eukariotycznych7 zawierających jądro komórkowe oddzielone 
otoczką jądrową od cytoplazmy, w którym znajduje się materiał genetyczny. W wy-
niku szeregu procesów składających się na cykl komórkowy, zachodzących kolejno 

7  Innym typem są komórki prokariotyczne niezawierające organelli, w tym jądra komórkowego, 
którego rolę zastępuje nukleoid z materiałem genetycznym. Przykładem komórki prokariotycznej 
są komórki bakterii, które również, przez zdolność samoreprodukcji, mogą być przedmiotowym 
materiałem biologicznym.
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etapami, dochodzi do podziału mitotycznego komórki, w wyniku którego z jednej 
komórki diploidalnej8 powstaje kolejna, identyczna komórka diploidalna mieszcząca 
ten sam zestaw genów, co pierwotna komórka. Taki proces jest cyklicznie powtarzalny 
i skutkuje namnażaniem się komórek. Na przykład w przypadku zranienia się wła-
śnie w ten sposób następuje regeneracja uszkodzonej części ciała. Niektóre komórki 
mają zdolność do nieskończonej ilości podziałów mitotycznych, przez co uważane 
są za nieśmiertelne9. Zdolność do samoreprodukcji wiąże się z prowadzeniem badań 
na materiale biologicznym, poddawaniu go działalności różnego rodzaju czynni-
ków zewnętrznych i modyfikacjom w celu analizy jego właściwości, reakcji i funkcji. 
Takim eksperymentom poddawane są liczne linie komórkowe wyselekcjonowane 
z organizmu wielokomórkowego, będące przedmiotem patentów zwłaszcza w Stanach 
Zjednoczonych. Nie bez znaczenia pozostaje również inżynieria genetyczna, która 
bezpośrednio ingeruje w kod genetyczny w celu zmiany właściwości cech dziedzicz-
nych. Specyficzność materiału biologicznego poskutkowała problemem w stwierdze-
niu co jest przedmiotem wynalazku biotechnologicznego – produkt per se, czy też 
sposób jego wykorzystania dla konkretnych celów. 

Częstym przedmiotem wynalazków są zdecydowanie mniejsze materiały biolo-
giczne niż komórki, takie jak sekwencja wyizolowanego DNA, a nawet samo jedno 
białko, czy też gen. Na podstawie aktualnych regulacji patentem objęty jest nie tylko 
zarejestrowany produkt stanowiący materiał biologiczny, ale także każdy inny ma-
teriał biologiczny powstały przez reprodukcję z pierwotnego, jeśli posiada te same 
cechy charakterystyczne, które zostały ujęte w zastrzeżeniu patentowym. Należy 
podkreślić, iż ochroną objęte są kolejne pochodne, niezależnie od modyfikacji zmie-
niających ich formę. Elementem warunkującym tutaj jest możliwość przypisania po-
chodnym identycznych cech charakterystycznych10. Idąc za przykładem K. Szczepa-
nowskiej-Kozłowskiej, odporność bakterii na konkretny antybiotyk oraz wytwarzanie 
przez nią danych protein ujawnione przy zgłoszeniu patentowym są jej cechami cha-
rakterystycznymi i jeśli inne cechy zostaną odkryte później, nie zostaną objęte ochro-
ną na podstawie pierwotnego zgłoszenia11. Z drugiej jednak strony przyjęcie poglądu, 
iż ochronie patentowej podlega produkt per se będzie oznaczać ochronę absolutną 
niezależnie od ilości ujawnionych przez zgłaszającego zastosowań12. Tutaj pojawia się 
również problem jak rozumieć cechy charakterystyczne materiału biologicznego, jako 
odnoszące się stricte do produktu, czy też do jego funkcji i zastosowań. Łatwo za-
uważyć, że poglądy odnośnie wynalazków biotechnologicznych, choć na pozór mogą 
wydawać się spójne, różnią się w szczegółach, które mają olbrzymie znaczenie dla 

8  Komórki diploidalne to takie, które zawierają podwójny zestaw genów.
9  Np. linia komórek nowotworowych HeLa.
10 Zob.: A. Żebrowska-Kucharczyk, M. Targowska [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, 
red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 274‒275.

11  Zob.: K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo patentowe w Unii Europejskiej – wynalazki biotechnolo-
giczne, PPH 12/2004, s. 25, wraz z literaturą tam wskazaną.

12  Zob.: A. Twardowska [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warsza-
wa 2014, s. 627‒628.
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prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony wynalazków biotechnologicznych 
zarówno w sferze cywilnoprawnej, jak i karnoprawnej. Wynika to z niejednolitego 
stanowiska w zakresie wykładni przepisów dyrektywy 44/98 oraz polskiej ustawy 
regulującej prawo własności przemysłowej, od której w głównej mierze zależy dalsza 
interpretacja cech charakterystycznych przedmiotu wynalazku biotechnologicznego 
oraz zakresu jego ochrony13.

Na gruncie prawa cywilnego aktualna jest tendencja do zawężania ochrony pa-
tentowej wynalazków biotechnologicznych jedynie do konkretnie ujawnionych funk-
cji i zastosowań14. W doktrynie polskiej część głosów zdecydowanie opowiada się 
za takim zawężeniem zakresu ze względu na fakt, iż biorąc pod uwagę specyfikę 
przedmiotu wynalazku biotechnologicznego, ochrona absolutna jest stanowczo zbyt 
obszerna i skutkuje niepewnością co do tego, jakie potencjalne pochodne produkty 
stanowią również przedmiot ochrony. Udzielanie absolutnej ochrony na wynalazek 
biotechnologiczny przy zgłoszeniu tylko jednego zastrzeżenia patentowego wydaje 
się być nie do końca sprawiedliwe i może negatywnie tamować rozwój badań w tym 
przedmiocie. Regulacje de lege lata sprzyjają monopolizacji wynalazków biotechno-
logicznych oraz faworyzują poniekąd największe firmy reprezentujące branżę bio-
technologiczną poprzez ułatwienia w uzyskiwaniu ochrony patentowej. Wystarczy 
zastrzeżenie najprostszego wynalazku po to, aby zarezerwować sobie dany materiał 
biologiczny i uniemożliwić innym podmiotom jego dalsze badania oraz wykorzy-
stanie. Podjęcie takich działań dla wielomiliardowych firm jest bardzo wygodne 
i opłacalne ze względu na posiadane przez nie zasoby finansowe oraz możliwość 
uzyskania ochrony patentowej oraz wykreowanie pozycji monopolisty stosunkowo 
niewielkim kosztem. 

Poparcie dla wąskiego ujęcia zakresu ochrony patentowej na wynalazki biotechno-
logiczne wyraził między innymi M. du Vall15. Wskazał on, że celowe jest ograniczenie 
ochrony do tego, co ujawnił zgłaszający. Wówczas ochrona mogłaby się ograniczyć 
do jednej funkcji i jednego zastosowania, o ile takie właśnie były zawarte w zgłoszeniu. 
Jako argument wskazał, że w istocie to co jest w tej dziedzinie twórcze to ustalenie 
funkcji DNA oraz wskazanie jego przemysłowego zastosowania. Skoro sama sekwencja 
genu nie podlega opatentowaniu, to ochroną patentowa nie powinny być objęte funkcje 
nieznane w chwili zgłoszenia. 

Przeciwnicy jakiegokolwiek ograniczania zakresu patentu na wynalazek biotech-
nologiczny powołują się na ogólne reguły prawa patentowego, z których wynika, iż 
produkt będący przedmiotem wynalazku jest objęty ochroną absolutną16. Nie można 
przy tym pomijać, że brak jest podstaw prawnych dla dywersyfikacji zakresu ochrony 
odnośnie wynalazków pochodzących z różnych dziedzin ze względu na brzmienie 

13  Zob.: H. Żakowska-Henzler, Wynalazek biotechnologiczny przedmiot patentu, Warszawa 2006, s. 125 
i nast.

14  Zob.: A. Twardowska [w:] Prawo własności…, s. 627‒628.
15  Zob.: M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 382‒390.
16  Zob.: H. Żakowska-Henzler, Wynalazek…, s. 128.



Szczególny zakres ochrony patentowej wynalazku biotechnologicznego w kontekście…

217 

art. 24 p.w.p., z którego wprost wynika jednakowa treść patentu dla wszystkich dzie-
dzin techniki17.

Rozwiązaniem godnym zainteresowania jest 

propozycja, by wśród wynalazków dotyczących produktów naturalnych per se, 
a przede wszystkim sekwencji DNA, wyróżnić dwie grupy. W myśl tego poglądu pa-
tenty skutkujące ochroną absolutną winny być udzielane w tych tylko, wyjątkowych 
na gruncie obecnego stanu wiedzy i umiejętności, przypadkach, gdy identyfikacja da-
nej sekwencji DNA lub jej izolacja wymagały rzeczywiście działalności wynalazczej18.

Powyższe ukazuje szereg trudności, jakie wynikają z absolutnej ochrony materiału 
biologicznego. To wszystko przekłada się na liczne wątpliwości co do tego co w rzeczy-
wistości stanowi przedmiot ochrony objętej prawami wynikającymi z patentu oraz czy 
doszło do ich naruszenia nie tylko na poziomie prawa cywilnego, ale również na po-
ziomie prawa karnego, co będzie przedmiotem szczegółowych refleksji w dalszej czę-
ści wywodu. Należy przy tym wspomnieć, że nie sposób zagwarantować skutecznej, 
a przy tym adekwatnej ochrony, która tak naprawdę jest następczą kwestią uzyskania 
patentu, ujawniającą się dopiero na etapie korzystania z prawa, jeśli prawo zawodzi już 
na wcześniejszych etapach, a w zasadzie już na początku przy ustaleniu przedmiotu 
patentu. Zasygnalizowane problemy i próby ich rozwiązania de lege ferenda są bardzo 
istotne z perspektywy ochrony karnoprawnej. Dalsze rozważania zostały jednak pod-
jęte w oparciu o aktualne regulacje i to na nich będą bazować.

III. Karnoprawna ochrona wynalazku biotechnologicznego 

Absolutna ochrona wynalazku biotechnologicznego oraz postulaty dotyczące węższego 
wyznaczenia zakresu ochrony tychże wynalazków19, jak już wspomniano, mają zna-
czenie nie tylko na płaszczyźnie cywilnoprawnej, ale również karnoprawnej. Należy 
pamiętać, że uprawnienia wynikające z patentu oraz autorstwa wynalazku podlegają 
zarówno ochronie z punktu widzenia prawa cywilnego, jak i prawa karnego. Wyrazem 
tej ostatniej są przepisy karne znajdujące się w rozdziale IV ustawy prawo własności 
przemysłowej (art. 303‒310 p.w.p.). 

Z punktu widzenia ochrony interesów praw twórcy wynalazku biotechnologicz-
nego oraz uprawnionego z patentu na ten wynalazek, kluczowe znaczenie ma art. 303 
ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym „kto przypisuje sobie autorstwo, albo wprowadza w błąd 
inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza 
prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, 
albo pozbawienia wolności do roku”. Cytowany przepis stanowi ochronę dóbr o cha-
rakterze materialnym oraz niematerialnym. Poza naruszeniem „prawa do ojcostwa” 
projektu wynalazczego (prawo niemajątkowe), art. 303 ust. 1 p.w.p. penalizuje także 

17  Zob.: M. du Vall, Prawo patentowe…, s. 384.
18  Zob.: H. Żakowska-Henzler, Wynalazek…, s. 128.
19  Zob.: M. du Vall, Prawo patentowe…, s. 360‒366.
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inne sposoby naruszenia praw twórcy projektu oraz uprawnionego z patentu dotyczące 
sfery ich interesów majątkowych (ochrona praw majątkowych).

Oceniając, czy doszło do realizacji znamion typu czynu zabronionego opisanego 
w art. 303 p.w.p., należy zdefiniować prawa podlegające ochronie na gruncie oma-
wianego przepisu. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że chodzi tu o prawa 
określone w art. 8 ust. 1 i 2 p.w.p.20 Zgodnie z art. 8 p.w.p. twórcy wynalazku, wzoru 
użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje 
prawo uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, wynagrodze-
nia, wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach 
i publikacjach. Twórcy projektu racjonalizatorskiego, przyjętego przez przedsiębiorcę 
do wykorzystania, przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie, 
o którym mowa w art. 7 ust. 1 p.w.p., a także prawo do bycia wskazanym jako twórca 
projektu. Wszelkie zachowania naruszające te prawa stanowią realizację znamion 
przestępstwa z art. 303 p.w.p. 

Przez inne naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego należy rozumieć takie 
zachowania, które naruszają prawa powstałe w wyniku przyznania ochrony patentowej. 
Przede wszystkim chodzi tu o prawa wynikające z art. 66 p.w.p., który określa upraw-
nienia zakazowe uprawnionego do wykorzystywania wynalazku w sposób zarobko-
wy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu 
do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wyna-
lazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, 
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów 
otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Przestępstwo określone w art. 303 p.w.p. należy do przestępstw wieloodmiano-
wych co oznacza, że znamiona tego typu czynu zabronionego można zrealizować po-
przez dokonanie kilku czynności wykonawczych, a realizacja każdej z nich powoduje, 
że przestępstwo zostało dokonane. Typ czynu zabronionego, opisany w art. 303 p.w.p., 
ma charakter umyślny, co oznacza, że sprawca musi mieć świadomość realizacji zna-
mion typu czynu zabronionego oraz chcieć albo co najmniej godzić się na popełnienie 
czynu zabronionego, czyli mieć zamiar jego popełnienia. W literaturze wskazuje się, 
że znamię „przypisywania sobie autorstwa” może zostać zrealizowane tylko z zamia-
rem bezpośrednim, natomiast pozostałe znamiona czynności wykonawczych mogą być 
zrealizowane również z zamiarem ewentualnym21. 

Zdolność do samoreplikacji materiału biologicznego może być przyczyną wie-
lu wątpliwości co do tego co w rzeczywistości stanowi przedmiot ochrony objętej 
prawami wynikającymi z patentu. Wobec wątpliwości co do przedmiotu ochrony 
patentowej mogą pojawić się również wątpliwości w zakresie realizacji znamion 
określających czynności sprawcze ujęte w art. 303 p.w.p. Niepewność ta dotyczy nie 
tylko wypełnienia znamion przedmiotowych tego typu czynu zabronionego, ale 

20  Zob.: P. Kostański [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2014, 
komentarz do art. 303, Nb. 16, Legalis/el.

21  Zob.: P. Kostański [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz…, komentarz do art. 303, Nb. 20, 
Legalis/el.
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również podmiotowych. Ze względu na to, że przestępstwo opisane w art. 303 p.w.p. 
może być popełnione tylko umyślnie, sprawca musi działać z zamiarem jego popeł-
nienia. Aby można było mówić, że sprawca działał z zamiarem, musi on wyobrażać 
sobie cel, który ma zostać zrealizowany na skutek podjętego zachowania (strona 
intelektualna zamiaru) oraz rozpocząć starania ukierunkowane na realizację tego 
celu (strona woluntatywna)22.

Strona intelektualna zamiaru pozwala sprawcy na rozpoznanie znaczenia czynu oraz 
pokierowanie swoim postępowaniem. Z aspektem strony intelektualnej tradycyjnie 
łączone jest pojęcie świadomości, czyli zaktualizowanej wiedzy sprawcy i jego wyobra-
żenia o świecie zewnętrznym i układzie zdarzeń. W przypadku umyślnej realizacji 
znamion typu czynu zabronionego wyróżnia się dwa stany świadomości. Jest to świa-
domość konieczności oraz świadomość możliwości realizacji znamion. Świadomość 
konieczności oznacza, że sprawca podejmując określone działanie wie, że spowoduje 
ono określoną zmianę w rzeczywistości, która ma charakter nieuchronny. Świadomość 
konieczności implikuje zamiar bezpośredni działania sprawcy, które w takiej sytuacji 
jest działaniem celowym i ukierunkowanym na konkretny skutek. Z kolei świadomość 
możliwości oznacza, że sprawca ma świadomość, że podjęcie przez niego określonych 
działań może, ale nie musi, spowodować określoną zmianę w rzeczywistości. Świado-
mość możliwości nie determinuje rodzaju zamiaru sprawcy, może on działać zarówno 
z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym23. 

Brak realizacji znamion strony podmiotowej na płaszczyźnie intelektualnej przesą-
dza, że nie zostanie zrealizowany jej aspekt woluntatywny. Nie sposób bowiem sobie 
wyobrazić, że sprawca chce czegoś albo godzi się na coś, jeśli nie ma świadomości speł-
nienia znamion przedmiotowych czynności wykonawczej danego typu. Ta natomiast 
może być wątpliwa właśnie w przypadku realizacji znamion typu czynu zabronionego 
opisanego w art. 303 p.w.p. w zakresie dotyczącym wynalazku biotechnologicznego. 

Materiały biotechnologiczne posiadające zdolność do samoreprodukcji charak-
teryzują się szczególnym atrybutem życia. Samoreprodukcja i związana z nią dzie-
dziczność może urzeczywistniać się w sukcesji wszystkich cech komórki macierzystej, 
albo tylko niektórych. Wobec tego, komórki powstałe w wyniku reprodukcji mogą 
zasadniczo różnić się od tych, z których zostały wydzielone. Mogą one powielać rów-
nież wszystkie, albo tylko niektóre cechy charakterystyczne materiału pierwotnego. 
Dlatego też w literaturze przedmiotu podkreśla się, że przy ocenie, czy doszło do na-
ruszenia praw z patentu na materiał biologiczny (podobnie w przypadku patentu 
na sposób) należy ustalić, czy dana forma powiela cechy charakterystyczne materiału 
objętego ochroną patentową, które były powodem przyznania ochrony24. Powsta-
ła forma może jednak w mniejszym lub większym stopniu odzwierciedlać te cechy 
charakterystyczne, a to powoduje, że nie ma pewności, czy dany materiał jest objęty 
ochroną patentową, czy też nie. Wobec tego, wykorzystanie powstałej formy w sposób 

22  Zob.: A. Zoll [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I, red. A. Zoll, W. Wróbel, Warszawa 2016, 
komentarz do art. 9, teza 5, LEX/el.

23  Zob.: A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013, s. 209.
24  Por.: K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo patentowe…, s. 25. 
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zawodowy lub zarobkowy, albo też przypisanie sobie autorstwa do uzyskanego mate-
riału biologicznego, może obiektywnie stanowić naruszenie praw twórcy, albo upraw-
nienia wynikające z przyznanej ochrony patentowej. Naruszenie tych praw nie zawsze 
będzie jednak wynikać z działań, którym można przypisać przymiot świadomości ich 
rzeczywistego znaczenia. Sprawca niekoniecznie będzie zdawał sobie sprawę z tego, 
że podjęte przez niego zachowanie spowoduje naruszenie praw przysługujących in-
nemu podmiotowi. Brak świadomości naruszenia prawa twórcy do „ojcostwa” wy-
nalazku, albo uprawnionego z patentu do wykorzystywania wynalazku w sposób 
zarobkowy lub zawodowy implikuje, że znamiona strony podmiotowej przestępstwa 
opisanego w art. 303 p.w.p. nie zostaną zrealizowane. To natomiast powoduje, że wo-
bec braku ustawowego określenia odpowiedniego typu czynu zabronionego definiują-
cego stronę podmiotową w postaci nieumyślności, gdzie dla realizacji znamion typu 
nie jest konieczna świadomość konieczności lub możliwości dokonania czynności 
sprawczej, a wystarcza jedynie postrzegalna obiektywnie możliwość świadomości 
popełnienia przestępstwa25, podmiot naruszający prawo do autorstwa wynalazku 
albo uprawnienia wynikające z patentu, wobec braku realizacji znamion strony pod-
miotowej czynu opisanego w art. 303 p.w.p., nie popełni przestępstwa. Podkreślenia 
wymaga, że dla popełnienia przestępstwa opisanego w art. 303 p.w.p. poprzez doko-
nanie czynności wykonawczej w postaci przypisania sobie autorstwa do projektu wy-
nalazczego, konieczne jest wystąpienie po stronie sprawcy świadomości konieczności 
realizacji znamion przestępstwa. Oznacza to, że musi on być pewny tego, że podjęte 
działania stanowią przypisanie sobie autorstwa do cudzego wynalazku. Trudności 
z ustaleniem tego, czy uzyskany materiał powiela wszystkie cechy charakterystyczne 
materiału pierwotnego co do zasady w większości przypadków będą skutkować tym, 
że świadomość konieczności naruszenia praw twórcy zostanie wykluczona, a to z kolei 
implikuje brak realizacji znamion strony podmiotowej przestępstwa z art. 303 p.w.p. 
oraz wykluczenie karalności sprawcy.

W przypadku pozostałych czynności wykonawczych, opisanych w art. 303 p.w.p., 
dla realizacji znamion typu wystarczająca jest świadomość możliwości, gdyż sprawca 
może działać zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. W tym przy-
padku stopień prawdopodobieństwa realizacji znamion typu musi odbić się w świa-
domości sprawcy jedynie jako możliwy, acz niekonieczny. Sprawca nie musi nawet 
chcieć naruszenia praw wynikających z patentu. Wystarczający jest uświadomiony 
przez sprawcę wysoki stopień prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronione-
go oraz brak działań ze strony sprawcy, które zmniejszyłyby ów stopień26. Sprawca 
musi mieć świadomość tego, że wykorzystywany przez niego w sposób zawodo-
wy albo zarobkowy materiał biologiczny może być chroniony patentem, do które-
go prawa przysługują innemu podmiotowi, a także zaniechać działań w kierunku 
zminimalizowania stopnia prawdopodobieństwa naruszenia tych praw (np. przez 

25  Zob.: A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne…, s. 219.
26  Przyjęta w polskiej doktrynie prawa karnego teoria prawdopodobieństwa połączona z teorią obiek-
tywnej manifestacji. Zob. A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne…, s. 215; A. Zoll [w:] Kodeks karny. 
Część ogólna. Tom I. Część I…, komentarz do art. 9, teza 21, LEX/el.
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sprawdzenie odpowiednich rejestrów, ewentualnie próbę wyjednania zgody upraw-
nionego na korzystanie z wynalazku w postaci udzielonej licencji). Wynika z tego, 
że sprawca nie musi mieć pewności, że jego zachowanie narusza cudze uprawnie-
nia. W takim układzie spełnienie znamion strony podmiotowej czynu zabronionego 
opisanego w art. 303 p.w.p. jest bardziej prawdopodobne w przypadku wszystkich 
innych czynności wykonawczych opisanych w tym przepisie, niż w sytuacji naru-
szenia praw twórcy do autorstwa. Przy spełnieniu znamion przedmiotowych oraz 
znamion strony podmiotowej przestępstwa, choćby w postaci świadomości możli-
wości jego popełnienia oraz godzenia się na to (zamiar ewentualny), sprawca swoim 
zachowaniem zrealizuje znamiona przestępstwa, co otwiera drogę do pociągnięcia 
go do odpowiedzialności karnej. Należy jednak pamiętać, że dla uznania danej oso-
by za winną popełnienia przestępstwa i wymierzenia jej kary za jego popełnienie, 
wina sprawcy musi zostać udowodniona27. Przestępstwo opisane w art. 303 p.w.p. 
co prawda jest ścigane z oskarżenia publicznego na wniosek złożony przez pokrzyw-
dzonego28, co powinno sprzyjać sprawności postępowania, to jednak udowodnie-
nie sprawcy zamiaru popełnienia czynu zabronionego opisanego w art. 303 p.w.p., 
w sposób który usunie wszelkie wątpliwości przemawiające na korzyść sprawcy, może 
być wyjątkowo trudne. Wynika to przede wszystkim z charakteru materiału biolo-
gicznego oraz braku pewności co do rzeczywistego przedmiotu ochrony patentowej, 
a także wynikających z tego trudności z wykazaniem świadomości sprawcy. W tym 
miejscu należy poczynić uwagę, że świadomości nie można utożsamiać z wiedzą. 
Nawet jeśli sprawca miał dostęp do źródeł informacji, z których wynika, że materiał 
biologiczny jest już objęty ochroną patentową i z tymi źródłami się zapoznał, czyli 
wiedział o objęciu ochroną, to nie znaczy, że miał choćby świadomość możliwości 
naruszenia praw wynikających z patentu. Świadomość jest zaktualizowaną wiedzą 
i powinna być oceniana stosownie do czasu i warunków, w jakich działał sprawca. 
Należy uwzględniać również takie czynniki jak stres, sprawność intelektualna, czy 
upływ czasu. Nawet jeśli sprawca wiedział w przeszłości, że obecnie wykorzystywany 
przez niego wynalazek jest chroniony, ale o tym zapomniał, to nie jest zrealizowany 
aspekt strony intelektualnej zamiaru29, a wobec tego nie dochodzi do popełnienia 
czynu zabronionego opisanego w art. 303 p.w.p. Dlatego też, ewentualne postępowanie 
w przedmiocie egzekwowania odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa 
z art. 303 p.w.p. może być wyjątkowo trudne ze względów dowodowych. Oskarżyciel 
może mieć problemy z wykazaniem, że sprawca działał ze świadomością naruszenia 
cudzych uprawnień. Jeśli nie zostanie to bezsprzecznie udowodnione, to zgodnie 
z zasadą rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść oskarżonego30, naruszyciel 
nie będzie mógł zostać pociągnięty od odpowiedzialności karnej. 

Problemy z ustaleniem stanu świadomości sprawcy wynikają w szczególności z cha-
rakteru wynalazku biotechnologicznego. Nie pozostaje bez znaczenia to, że jedno 
27  Zob. art. 5 § 1 k.p.k.
28  Zob. art. 310 p.w.p. oraz art. 12 § 1 k.p.k.
29  Zob.: A. Zoll [w:] Kodeks karny…, komentarz do art. 9, teza 10, LEX/el.
30  Zob.: art. 5 § 2 k.p.k.
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zastrzeżenie patentowe daje uprawnionemu monopol na cały produkt jako taki, bez 
względu na ilość zastosowań i funkcji ujawnionych przez zgłaszającego. Ochrona paten-
towa obejmuje również funkcje ujawnione dopiero po dacie zgłoszenia31. Tak szerokie 
ujęcie ochrony patentowej na wynalazek biotechnologiczny oraz konieczność inter-
pretacji znamion typu czynu zabronionego opisanego w art. 303 p.w.p. w kontekście 
art. 8 ust. 1 i 2 p.w.p. oraz art. 66 p.w.p., a także trudności z ustaleniem, czy materiał 
uzyskany w wyniku reprodukcji odzwierciedla wszystkie cechy charakterystyczne 
materiału macierzystego powoduje, że przedmiot praw wynikających z patentu nieła-
two określić, co w większości przypadków stanowi wystarczający powód do uznania, 
że naruszyciel nie działał ze świadomością, a tym bardziej zamiarem ingerencji w sferę 
cudzych uprawnień. Przesądza to o braku popełnienia czynu zabronionego przez po-
tencjalnego naruszyciela, czyniąc jednocześnie ochronę karnoprawną w tym zakresie 
iluzoryczną oraz pozbawioną praktycznego sensu. 

Przyjęcie, że ze względu na brak świadomości podmiot dokonujący naruszenia pa-
tentu na wynalazek biotechnologiczny albo praw twórcy wynalazku biotechnologiczne-
go działa nieumyślnie, powoduje konieczność rozważenia różnych stanów psychicznych 
i emocjonalnych naruszyciela będących konsekwencją braku świadomości co do po-
dejmowanych działań. Wynika to z tego, że nieumyślność nie jest prostym zaprzecze-
niem umyślności. Zawsze jest ona wynikiem istniejącego po stronie sprawcy błędu 
co do znamion strony przedmiotowej czynu zabronionego32. Błąd należy rozumieć jako 
różnicę pomiędzy wyobrażeniem o rzeczywistości wytworzonym za pomocą proce-
sów umysłowych, a rzeczywistym stanem rzeczy. W polskim kodeksie karnym zostały 
wyróżnione trzy rodzaje błędów mających znaczenie dla odpowiedzialności karnej. 
Są to błąd co do okoliczności stanowiących znamię czynu zabronionego (art. 28 k.k.), 
błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność albo winę (art. 29 k.k.) oraz błąd 
co do bezprawności zachowania (art. 30 k.k.). 

Wystąpienie po stronie sprawcy błędu co do okoliczności stanowiącej znamię 
typu podstawowego (art. 303 ust. 1 p.w.p.) dekompletuje stronę podmiotową umyśl-
nego czynu zabronionego. Jeśli błąd ten jest usprawiedliwiony, wyłącza winę. Błąd 
co do znamion polega na niezgodności pomiędzy rzeczywistością a jej odbiciem 
w świadomości sprawcy33. Może on wystąpić w dwóch postaciach – nieświadomości 
znamienia pozytywnego albo urojenia znamienia negatywnego34. Wówczas wyłą-
czona jest umyślność działania sprawcy, a w braku odpowiedniego typu cechujące-
go się nieumyślnością, wykluczona jest odpowiedzialność karna sprawcy. W przy-
padku błędu co do okoliczności stanowiącej znamię kwalifikujące czyn zabroniony 
o charakterze statycznym (art. 303 ust. 2 p.w.p.), brak świadomości tej okoliczności 
(znamię pozytywne) lub jej urojenie (znamię negatywne) wyklucza możliwość przy-
pisania sprawcy popełnienia czynu zabronionego typu kwalifikowanego. Wystąpienie 
błędu co do znamienia kwalifikującego wyłącza możliwość stwierdzenia zamiaru 
31  Zob.: M. du Vall, Prawo patentowe…, s. 360–366.
32  Zob.: A. Zoll [w:] Kodeks karny…, komentarz do art. 9, teza 31 i 32, LEX/el.
33  Zob.: A. Zoll [w:] Kodeks karny…, komentarz do art. 28, teza 1, LEX/el.
34  Por.: wyrok SA w Warszawie z dnia 11 marca 2013 r., II AKa 61/13.



Szczególny zakres ochrony patentowej wynalazku biotechnologicznego w kontekście…

223 

popełnienia czynu zabronionego objętego także tym znamieniem. Wobec tego brak 
jest możliwości przyjęcia umyślnego popełnienia czynu zabronionego typu kwalifiko-
wanego. Ze względu na to, że art. 9 § 3 k.k. odnosi się tylko i wyłącznie do znamion 
dynamicznych, sprawca może odpowiadać tylko za popełnienie typu podstawowego35. 

Podkreślenia wymaga, że z punktu widzenia art. 28 § 1 k.k. obojętny jest rodzaj 
błędu co do okoliczności, które zgodnie z art. 9 § 1 k.k. prowadziłby do wyłączenia 
umyślności popełnienia czynu zabronionego. Okolicznościami tymi mogą być te do-
tyczące samego dobra, reguł postępowania z dobrem, podmiotu czynu zabronionego, 
wystąpienia skutku (przy przestępstwach materialnych), przedmiotu czynności wy-
konawczej albo okoliczności modalnej czynu36. Sprawca nie może wówczas w ogóle 
ponosić odpowiedzialności za umyślne przestępstwo. 

W przypadku przestępstwa opisanego w art. 303 p.w.p. bez wątpienia może wy-
stąpić stan psychiczny sprawcy polegający na błędzie co do okoliczności stanowiącej 
znamię typu czynu zabronionego. Może to być na przykład błąd polegający na nie-
świadomości autorstwa innej osoby, która jest twórcą takiego samego lub podobnego, 
ale zawierającego te same cechy charakterystyczne, wynalazku biotechnologiczne-
go (twórczość równoległa). Wówczas sprawca, który działa w usprawiedliwionym37 
błędnym przekonaniu, że jest on jedynym twórcą projektu o danych właściwościach 
(występuje rozbieżność pomiędzy stanem jego świadomości, a wycinkiem rzeczywi-
stości), przypisuje sobie autorstwo takiego projektu, to chociaż realizuje znamiona 
strony przedmiotowej czynu zabronionego, to nie wypełnia znamion strony podmio-
towej, a więc w braku odpowiedniego typu o charakterze nieumyślnym, nie popełnia 
przestępstwa. Wystąpienie takiego stanu faktycznego jest bardzo prawdopodobne. 
Wynika to przede wszystkim ze zdolności materiałów biologicznych do samorepli-
kacji. Materiał pochodny może w znacznym stopniu różnić się do materiału macie-
rzystego, jednak zawierać cechy charakterystyczne, które stanowiły przyczynę do ob-
jęcia materiału ochroną patentową. Wówczas ustalenie autorstwa innego podmiotu, 
a także świadomość ewentualnego naruszenia jego „prawa do ojcostwa” wynalazku, 
może być niezwykle trudne, żeby nie stwierdzić, że w niektórych wypadkach wręcz 
niemożliwe. Dlatego sprawca działający w usprawiedliwionym błędnym przekona-
niu o przysługiwaniu mu praw twórcy projektu nie zrealizuje znamion typu czynu 
zabronionego opisanego w art. 303 ust. 1 p.w.p., a jego zachowanie pozostanie poza 
zasięgiem odpowiedzialności karnej. 

Wymaga także rozważenia możliwość wystąpienia po stronie sprawcy typu czynu 
zabronionego opisanego w art. 303 p.w.p. błędu co do bezprawności (błąd co do oceny 
prawnej czynu) oraz błędu co do okoliczności wyłączających bezprawność albo winę 
(błąd co do kontratypu). Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której działanie 
sprawcy obiektywnie narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, albo uprawnionego 

35  Zob.: A. Zoll [w:] Kodeks karny…, komentarz do art. 28, teza 17, LEX/el.
36  Zob.: A. Zoll [w:] Kodeks karny…, komentarz do art. 28, teza 9, LEX/el.; por.: wyrok SN z dnia 
28 czerwca 1989 r., WRN 13/89.

37  Błąd jest usprawiedliwiony, jeśli modelowy obywatel o cechach sprawcy także by go popełnił (kryte-
rium obiektywno – subiektywne).
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z patentu, ale sprawca ten działał w przekonaniu, że jego zachowanie jest dozwolone 
przez prawo (art. 6938, 7139, 7540 oraz 935 ust. 2 p.w.p.41), a przekonanie to należy uznać 
w danych okolicznościach za usprawiedliwione. Po stronie sprawcy może wystąpić 
deficyt wiedzy dotyczący braku uprawnień do korzystania z wynalazku, przy jedno-
czesnym urojeniu, że działa on w granicach dozwolonego użytku albo też korzysta 
z uprawnień przysługujących używaczowi uprzedniemu lub następczemu lub też w gra-
nicach tzw. odstępstwa rolnego. Jeśli taki błąd byłby usprawiedliwiony pojawia się 
pytanie, czy dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności karnej, a jeśli tak, to na jakiej 
podstawie. Należy zbadać dwie możliwości – błąd co do oceny prawnej czynu oraz błąd 
co do kontratypu.

Rozważając możliwość uznania, że sprawca typu czynu zabronionego opisanego 
w art. 303 p.w.p. działał w błędzie co do kontratypu, konieczne jest omówienie proble-
mu określoności kontratypów oraz występowania tzw. kontratypów pozaustawowych. 
Doktryna i orzecznictwo wykształciły w tym zakresie dwa ścierające się stanowiska. 
Zgodnie z pierwszym z nich nie jest dopuszczalne tworzenie kontratypów pozausta-
wowych, a katalog okoliczności wyłączających bezprawność albo winę ma charakter 
zamknięty. Kontratypy te są opisane w kodeksie karnym (art. 25 § 1 k.k., art. 26 § 1 k.k., 
27 k.k., 213 § 2 k.k.) oraz innych ustawach, np. kodeksie cywilnym (art. 342 § 2 k.c.) 
oraz ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty42. Zwo-
lennicy tego poglądu podkreślają, że wykluczenie możliwości tworzenia kontratypów 
pozaustawowych co prawda mogłoby łączyć się z zasadą nullum crimen sine lege, która 
ma chronić przed samowolnym ze strony władzy pociągnięciem do odpowiedzial-
ności karnej, to w rzeczywistości wynika ona z konstytucyjnej zasady trójpodziału 

38  Przepis reguluje przypadki dozwolonego dla osób trzecich korzystania z opatentowanego wynalazku. 
Są to tzw. przywiej komunikacyjny, badawczy, rejestracyjny (wyjątek Bolara), farmerski, a także korzystanie 
z wynalazku dla celów państwowych, korzystanie z wynalazku w celu wytworzenia leku recepturowego.

39  Przepis reguluje uprawnienia tzw. używacza uprzedniego, czyli osoby, która w dobrej wierze na te-
rytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może 
z niego bezpłatnie nadal korzystać w swoim przedsiębiorstwie, w zakresie, w jakim dotychczas ko-
rzystała. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne 
urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

40  Przepis reguluje uprawnienia tzw. używacza następczego, czyli osoby, która w dobrej wierze uzyskała 
albo nabyła patent, przeniesiony następnie na podstawie art. 74 p.w.p. na rzecz osoby uprawnionej albo 
uzyskała w dobrej wierze licencję, a korzystała z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczęciem 
postępowania o przeniesienie patentu lub w tym okresie przygotowała wszystkie istotne urządzenia 
potrzebne do korzystania z wynalazku, może z tego wynalazku korzystać w swoim przedsiębiorstwie 
w zakresie, w jakim z niego korzystała w chwili wszczęcia tego postępowania, z zastrzeżeniem obowiązku 
uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia.

41  Tzw. odstępstwo rolne lub przywilej rolniczy polegający na tym, że osoba, która nabyła lub w inny 
sposób uzyskała od uprawnionego z patentu lub za jego zgodą chroniony patentem materiał roślinny 
do wykorzystania w działalności rolniczej, upoważniona jest do jego wykorzystywania dla wielokrotnej 
reprodukcji w ramach własnego gospodarstwa rolnego, z uwzględnieniem takich samych ograniczeń, 
jakie są przewidziane dla korzystania, bez zgody hodowcy, z materiału siewnego odmiany rośliny chro-
nionej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin 
(Dz.U. nr 137 poz. 1300 z późn. zm.).

42  Zob.: A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne…, s. 345.
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władzy (art. 10 Konstytucji RP). Uznanie, że sprawca działający w określonych oko-
licznościach i realizujący znamiona typu czynu zabronionego, zarówno te o charak-
terze przedmiotowym, jak i podmiotowym, działał w ramach kontratypu, pomimo 
tego, że ustawodawca nie przewidział takiego rodzaju okoliczności wyłączającej winę 
lub bezprawność, stanowiłoby niedopuszczalne wkroczenie przez władzę sądowniczą 
w obszar zastrzeżony konstytucyjnie dla władzy ustawodawczej. Ponadto, stwierdzenie 
w takich okolicznościach, iż sprawca działał w ramach kontratypu ogranicza prawo 
osoby pokrzywdzonej do dochodzenia swoich roszczeń, a także wyklucza uznanie 
zastosowanej przez nią obrony za obronę konieczną43. 

Zgodnie z drugim poglądem, dominującym w orzecznictwie i aprobowanym przez 
Sąd Najwyższy, w państwie prawa istnieją kontratypy, których znamiona zostały usta-
lone w drodze praktyki wymiaru sprawiedliwości lub zostały sformułowane w drodze 
koncepcji doktrynalnych w nauce prawa karnego. Zasada nullum crimen sine lege po-
enali zakazuje tylko uznać za czyn zabroniony taki czyn, który nie wykazuje ustawo-
wych znamion czynu zabronionego, z czego nie wynika, aby ustawa musiała określać 
te okoliczności, które spełniają tę samą funkcję co ustawowe kontratypy44. Jak wskazał 
W. Wolter, to, czego z pola zachowań podpadających pod rodzajowy opis czynu zabro-
nionego podany w przepisie typizującym, ale niebezprawnych, nie pokrywają zakresy 
kontratypów ustawowych, muszą pokrywać zakresy kontratypów pozaustawowych45. 
Wynika z tego, że istnieje szereg zachowań, które zgodnie z przepisami ustawy należa-
łoby uznać za czyny zabronione pod groźbą kary, jednak ze względu na swój atypowy 
charakter i niski ładunek wynikającej z nich bezprawności, należy uznać za wyłączone 
spod oceny karnoprawnej. 

Rację jednak należy przyznać pierwszemu z prezentowanych poglądów. Wynika 
to przede wszystkim z konieczności poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału 
władzy, która pozostaje w nierozerwalnym związku z zasadą demokratycznego państwa 
prawnego oraz zasadą praworządności. Na uwagę zasługuje również, że autorzy wyróż-
niający kontratypy pozaustawowe przeważnie kwalifikują je jako pozaustawową oko-
liczność wyłączającą bezprawność albo winę, z drugiej strony nieustannie podkreślają, 

43  Ibidem, s. 346.
44  Zob.: postanowienie SN z dnia 7 stycznia 2008 r., V KK 158/2007; zob. także postanowienie SN 
z dnia 9 lipca 2013 r., II KK 152/13; wyrok SN z dnia 15 września 2016 r., II KK 95/16; wyrok SN z dnia 
23 listopada 2010 r., IV KK 173/10.

45  Por.: W. Wolter, Funkcja błędu w prawie karnym, Warszawa 1965, s. 58‒59. Autor stwierdził 
tam, że „ten sam czyn, jeżeli chodzi o jego ogólną charakterystykę może być w pewnym kontek-
ście społecznym wolny od społecznie ujemnej oceny i jest rzeczą wykluczoną ustawić pewien typ 
czynu pozytywnie tak, by on chwytał wyłącznie zdarzenia społecznie niebezpieczne. To zaś znaczy, 
że konieczne powiązanie czynu typizowanego ze społecznie ujemną oceną możliwe jest jedynie 
przez zanegowanie takich kontekstów społecznych, które takiemu czynowi odbierają ujemny spo-
łecznie charakter. W ten sposób powstają kontratypy, same dla siebie niemające żadnego sensu, 
a nabierające znaczenia jedynie jako korektory nieuniknionych niedociągnięć w powiązaniu typów 
czynów z ich społecznie ujemną wartością. Mogą one wystąpić w związku z jakimś szczególnym 
typem przestępnym czynu, mogą również odnosić się do całych grup typów, a wtedy przechodzą 
one do części ogólnej prawa karnego”.
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że mają one swoje źródło w przepisach konstytucyjnych46, czy też w łączących Polskę 
umowach międzynarodowych. Takie uzasadnienie tworzenia kontratypów, które nie 
zostały zdefiniowane w ustawie, prowadzi zwolenników tego stanowiska do wewnętrz-
nej sprzeczności, bowiem poszukiwanie źródła ich pochodzenia w przepisach konsty-
tucyjnych jest w rzeczywistości poszukiwaniem podstawy ustawowej. 

Przy przyjęciu, że wykluczone jest tworzenie kontratypów pozaustawowych, roz-
ważanie sytuacji, w której sprawca popełnia czyn zabroniony opisany w art. 303 p.w.p. 
będąc jednak przekonanym, że jego zachowanie mieści się w granicach prawa (art. 69, 
71, 75 i 935 ust. 2 p.w.p.), powoduje konieczność ustalenia, czy sprawca działał w błę-
dzie, a zatem czy jego działanie było pozbawione cech umyślności, a jeśli tak, to jaki 
charakter miał ten błąd. 

Zachowania sprawcy działającego w przekonaniu, że podejmowane działania miesz-
czą się w granicach dozwolonego użytku (art. 69 p.w.p.) albo w ramach legitymacji wy-
nikającej z uprawnień używacza uprzedniego (art. 71 p.w.p.), następczego (art. 75 p.w.p.) 
lub odstępstwa rolnego (art. 935 ust. 2 p.w.p.), ze względu na zamknięty i ustawo-
wo określony katalog kontratypów, nie można uznać za działanie w ramach błędu 
co do kontratypu. Niezależnie od tego podkreślić należy, że aby uznać dane zachowanie 
jako podjęte w takich okolicznościach, że można rozważać zaistnienie kontratypu, musi 
być ono pierwotnie bezprawne. Oznacza to, że od braku bezprawności wynikającego 
z braku naruszenia normy sankcjonowanej należy odróżnić sytuację, w której brak 
bezprawności wynika ze szczególnych okoliczności usprawiedliwiających naruszenie 
normy sankcjonowanej. Konieczne jest więc postawienie granicy pomiędzy czynami 
pierwotnie legalnymi, czyli nienaruszającymi normy sankcjonowanej, a tymi które 
właśnie dzięki zastosowaniu instytucji kontratypu zyskują tzw. wtórną legalność. 

Istota kontratypu nie polega na tym, że z punktu widzenia nakazów i zakazów za-
wartych w normie sankcjonowanej nic się nie stało. Istota kontratypu polega na tym, 
że to co się stało, jest złem, które w kontekście zaistniałych okoliczności znajduje 
usprawiedliwienie, gdyż jego spowodowanie zastępuje spowodowanie większego zła47. 

Ma to znaczenie dla oceny zachowań podjętych w ramach art. 69, 71, 65 oraz 935 

ust. 2 p.w.p. Ustawodawca przewidział, że czyny te mają charakter pierwotnie legalny, 
co oznacza, że należy wykluczyć możliwość uznania ich za rodzaj kontratypu, nawet 
przy przyjęciu dopuszczalności tworzenia kontratypów w ramach wykładni przepisów 
ustawowych oraz tworzenia kontratypów pozaustawowych. Wobec niedopuszczalno-
ści uznania, że działania podjęte w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu o tym, 
że są działaniami podjętymi w ramach ustawowych ograniczeń patentu, są działaniami 
w granicach błędu co do kontratypu, należy rozważyć możliwość uznania ich za miesz-
czące się obszarze zachowań wypełniających znamiona błędu co do prawa. 

W literaturze podkreśla się, że konieczne jest odróżnienie od siebie błędu co do oko-
liczności stanowiących znamiona uznanego przez dany porządek prawny kontratypu 
oraz błędu co do oceny ustalającej, czy jakaś sytuacja jest przez obowiązujący porządek 
46  Np. art. 73 Konstytucji RP w przypadku kontratypu sztuki i nauki.
47  Zob.: A. Zoll, P. Kardas, Polskie prawo karne…, s. 341.
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prawny traktowana jako kontratyp. W pierwszym wypadku sprawca w sposób nie-
prawidłowy odbiera okoliczność składającą się na przedmiot karnoprawnego warto-
ściowania. Takiego błędu dotyczy art. 29 k.k. Natomiast w drugim wypadku sprawca 
prawidłowo odbiera rzeczywistość, błądzi jednak co do oceny prawnej tej prawidłowo 
odebranej rzeczywistości. Jest to więc błąd co do oceny prawnej i ma tu zastosowanie 
art. 30 k.k.48 Tak też należy traktować działanie ewentualnego sprawcy, który działa 
w przekonaniu, że jego zachowanie jest dozwolone przez prawo (art. 69, 71, 75 i 935 
ust. 2 p.w.p.), a zatem nie narusza cudzych uprawnień. Powoduje to, że jeśli przekona-
nie to jest usprawiedliwione, to stanowi ono podstawę do przyjęcia braku popełnienia 
przestępstwa ze względu na błąd co do oceny prawnej i skutkujący nim brak winy 
sprawcy49. Brak zawinienia po stronie sprawcy wyłącza odpowiedzialność karną za po-
pełniony czyn50. 

IV. Wnioski

Dochodzenie roszczeń z tytuł naruszenia praw wynikających z przyznanej ochro-
ny patentowej na ogół kojarzone jest z procesem cywilnym, gdzie główne znaczenie 
ma rekompensata za poniesioną szkodę. Obecnie w polskim prawie pokrzywdzony – 
poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze cywilnej, karnej, albo nawet 
połączyć te dwa sposoby ochrony. Niewątpliwą zaletą procesu karnego jest jego znaczne 
ułatwienie dla poszkodowanego – pokrzywdzonego, ze względu na to, iż jest on mniej 
wymagający niż proces cywilny. Pokrzywdzony – poszkodowany może w procesie kar-
nym nie tylko dochodzić odpowiedzialności karnej za popełnione czyny naruszającego 
jego prawa, ale również żądać naprawienia poniesionej szkody51. Wobec tego, ochronie 
wynalazku biotechnologicznego przewidzianej na gruncie prawa karnego nie można 
odmówić pewnych zalet. 

Oceniając jednak zasadność dwutorowej regulacji ochrony wynalazków biotechno-
logicznych należy uwzględniać także rzeczywiste funkcjonowanie danej regulacji oraz 
jej potencjalne konsekwencje. 

Fakt, że ochrona patentowa materiału biologicznego ma charakter absolutny, 
co oznacza, że obejmuje swym zakresem produkt jako taki, bez względu na ilość za-
stosowań wskazanych przez zgłaszającego, powoduje szereg wątpliwości co do form 
biologicznych objętych patentem, a w konsekwencji niepewność w zakresie jego hi-
potetycznych naruszeń. Dodatkowa penalizacja zachowań stanowiących naruszenie 
tych praw wydaje się wobec tego regulacją nadmierną i niespełniającą swojej funk-
cji. Zachowania obiektywnie powodujące naruszenie praw wynikających z ochrony 
wynalazku biotechnologicznego, nie zawsze będą działaniami podjętymi świadomie 
i ukierunkowanymi na wkroczenie w sferę cudzych uprawnień. Zazwyczaj będą to dzia-
łania cechujące się nieumyślnością wynikającą z braku świadomości co do przedmiotu 

48  Zob.: A. Zoll [w:] Kodeks karny…, komentarz do art. 28, teza 9, LEX/el.
49  Zob.: postanowienie SN z dnia 14 maja 2003 r., II KK 331/02.
50  Zob.: art. 1 § 3 k.k.
51  Zob.: art. 46 k.k. oraz art. 49 k.p.k.
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ochrony, a w szczególności jej zakresu. Wynika to ze specyfiki materiału biologicznego, 
który w wyniku reprodukcji może dostarczyć nam formę biologiczną różniącą się istot-
nie od macierzystej, jednak powielającą w mniejszym lub większym stopniu jej cechy 
charakterystyczne. Wobec tego, sprawca naruszenia w większości przypadków nie jest 
świadomy rzeczywistego znaczenia swoich czynów oraz dokonanego przewinienia. Wo-
bec tego, że ustawa prawo własności przemysłowej przewiduje możliwość popełnienia 
przestępstwa przywłaszczenia autorstwa wyłącznie w formie umyślnej, to ze względu 
na brak realizacji znamion strony podmiotowej przestępstwa, ocena zachowania wkra-
czającego w sferę praw twórcy oraz uprawnionego z patentu, z punktu widzenia prawa 
karnego zostaje wykluczona. W przypadku wynalazków biotechnologicznych wyklu-
czenie odpowiedzialności karnej z uwagi na brak realizacji znamion strony podmioto-
wej przestępstwa opisanego w art. 303 p.w.p. jest na tyle częste i występuje w tak dużej 
ilości przypadków, że przedmiotowa regulacja jest przepisem martwym, tworzącym 
ochronę o charakterze iluzorycznym.

Krytyce należy poddać także redakcję samego przepisu. Wątpliwości budzi 
ust. 1 omawianego artykułu, który przewiduje penalizację zachowań, które „w inny 
sposób naruszają prawa twórcy projektu wynalazczego”. Taka konstrukcja jest 
sprzeczna z jedną z podstawowych zasad prawa karnego, czyli postulatem określono-
ści ustawowej przestępstwa, wynikającej z konstytucyjnej zasady nullum crimen sine 
lege52. Tak opisany typ czynu zabronionego jest pozbawiony znamion, które można 
ewentualnie interpretować w drodze wykładni innych przepisów. Rozpoznanie ze-
społu znamion tego przestępstwa może być jednak dla zwykłego obywatela, cechu-
jącego się niskim poziomem świadomości prawnej, wyjątkowo trudne. Wobec tego, 
regulacji tej bez wątpienia nie można przypisać przymiotu transparentności. W tym 
kontekście podkreślenia wymaga, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu 
z dnia 19 czerwca 1992 r., że 

przepisy prawne muszą bowiem stwarzać obywatelowi (podmiotowi odpowiedzial-
ności karnej) możliwość uprzedniego i dokładnego rozeznania, jakie mogą być praw-
nokarne konsekwencje jego postępowania. Materialne elementy czynu, uznanego 
za przestępny, muszą więc być zdefiniowane w ustawie (zgodnie z konstytucyjną 
zasadą wyłączności ustawy) w sposób kompletny, precyzyjny i jednoznaczny (…)53.

Omawiany przepis niewątpliwie nie spełnia tych kryteriów ze względu na redakcję 
przepisu oraz, w przypadku wynalazków biotechnologicznych, trudności w zdefinio-
waniu przedmiotu czynności wykonawczej. 

Negatywnie trzeba również ocenić aspekt ogólnoprewencyjny omawianej regulacji. 
Ze względu na to, że nie spełnia ona swojej podstawowej funkcji i jest prawem mar-
twym, jej głównym zadaniem jest jedynie tak naprawdę odstraszanie od podejmowa-
nia działań potencjalnie naruszających prawa do „ojcostwa” wynalazku oraz upraw-
nienia wynikające z patentu. Nie pozostaje to jednak w zgodzie z kierunkiem zmian 
postulowanych w nauce prawa karnego oraz zaleceniu skupienia uwagi na pozytywnej 

52  Zob.: art. 42 Konstytucji RP.
53  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 1992 r., U 6/92.
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odmianie prewencji ogólnej, polegającej na kształtowaniu pożądanych wyobrażeń spo-
łeczeństwa na temat prawa karnego, o konieczności jego przestrzegania oraz budowaniu 
jego autorytetu. Nie należy zapominać, że w przypadku absolutnego ujęcia zakresu 
ochrony wynalazku biotechnologicznego i połączenia jej dodatkowo z prewencyjnym 
nałożeniem sankcji karnych, może skutkować ograniczeniem i zahamowaniem rozwoju 
pewnych dziedzin nauki i techniki.

Wobec tego należy uznać, że karnoprawna ochrona w przypadku wynalazków bio-
technologicznych, przy tak szerokim ujęciu praw wynikających z patentu, jest rozwią-
zaniem bezcelowym. Nie spełnia ona swojej funkcji, prowadząc potencjalnie do zakłó-
cenia badań naukowych. Prowadzi to również do wniosku, że ochrona przewidziana 
na drodze cywilnej jest wystarczająca dla zapewnienia możliwości dochodzenia praw 
i roszczeń przez osoby poszkodowane na skutek wkroczenia w sferę ich uprawnień 
związanych z patentem na wynalazek biotechnologiczny.

*  *  *

Particular Scope of the Biotechnological Invention Patent Protection Considered 
in Relation To the Usurpation of Another Person’s Inventive Project

The article concerns an impact of the absolute biotechnological invention patent protection for 
an execution of the criminal offence features of an inventive project misappropriation. The aim 
of the article was to analyse the ability of a biological material to self-reproduct and resulting 
from it doubts about the actual subject of the patent protection. It is also focused on a possi-
ble patent infringement, the perpetrator’s awareness of the action taken and of the execution 
of features described as a criminal offence in article 303 of Industrial Property Act. Because 
of the problem with an identification of the protected subject in biotechnological invention, 
the perpetrator’s awareness may be reduced or even totally disabled. Consequently, a large 
number of cases leads to the elimination of criminal responsibility for violation of the inven-
tors’ rights. According to all above, it was reasonable to consider the purpose of the behaviour 
criminalization currently described in the article 303 of Industrial Property Act, as well as 
the doubled- civil and criminal- protection of the rights resulting from the patent for the bi-
otechnological protection.

Key words: patent protection scope, biotechnological invention, inventive project 
usurpation


