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Streszczenie

W ostatnich latach doszło do niezwykłego rozwoju technologicznego co spowodowało, iż 
prawodawca stanął więc m.in. przed dylematem uregulowania kwestii związanych z po-
czątkiem życia ludzkiego w aspekcie bioetycznym. Kwestie bioetyczne są niezwykle zawi-
łą materią, w której ciężko o kompromis, gdyż wynika z różnego podłoża aksjologiczne-
go państw członkowskich oraz obywateli funkcjonujących w Unii Europejskiej. W tekście 
omówiono zatem dylematy bioetyczne związane z problematyką wynalazków bioetycznych. 
Artykuł przybliża czytelnikowi obszary związane z ochroną wynalazków biotechnologicz-
nych w aspekcie zdefiniowania w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE pojęcia 
„embrionu ludzkiego”, jako terminu użytego w dyrektywie 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. 
o ochronie wynalazków biotechnologicznych. Zanalizowano w nim dwa orzeczenia TSUE: 
Brüstle oraz International System Cell oraz wyjaśniono termin „komórki macierzyste” a tak-
że omówiono gospodarcze znaczenie wynalazku biotechnologicznego.
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1. Rozważania wstępne

Rozwój nowych technologii przyczynił się bezapelacyjnie do poprawy stanu życia ludz-
kości. Niezwykle istotną rolę odgrywają w tym zakresie wynalazki biotechnologiczne, 
które wnoszą nieprzeciętny wkład w rozwój badań nad wieloma poważnymi choro-
bami, nowymi odmianami roślin, mikroorganizmami czy procesami zachodzącymi 
w środowisku. Wskazane badania wykorzystywane są głównie w celach medycznych 
ale także w innych celach użyteczności – odpowiednich dla swej kategorii. 

O ile działalność służąca przezwyciężaniu schorzeń, na które nie wynaleziono jesz-
cze leku, oceniana jest pozytywnie przez społeczeństwo2, to jednak sposób wykorzy-
stywania do badań w tym celu elementów posiadających komórki pochodzenia ludz-
kiego budzi wiele wątpliwości, które wynikają ze specyficznie ukształtowanego systemu 
aksjologicznego, właściwego nie tylko dla społeczeństwa danego państwa jako całości, 
ale także dla jednostki i jej autonomii. Szczególnie sporną kwestią jest praktyka nisz-
czenia embrionów ludzkich w trakcie badań, lub tuż po ich zakończeniu. Abstrakcyjnie 
ujmowane wykorzystywanie embrionów ludzkich jako takie niezaprzeczalnie rodzi 
problemy natury etycznej, jak i prawnej, dlatego też do tej pory brak jest jasnego i pre-
cyzyjnego uregulowania kwestii początku życia ludzkiego, zarówno na płaszczyźnie 
zarówno europejskiej, jak i krajowej. 

Ustawodawca unijny zaprzestał na regulacji wkraczającej w konkretne obszary dzia-
łalności człowieka w zakresie związanym z wykorzystaniem materiałów biologicz-
nych pochodzenia ludzkiego. Uniknął jednak jasnego zdefiniowania pojęcia embrionu 
ludzkiego poprzez stworzenie definicji legalnej − a tym samym przemilczał rozwiąza-
nie kwestii kontrowersyjnej moralnie, powodując narastanie problemów związanych 
z coraz to bardziej rozwiniętym przemysłem biotechnologicznym. Warto zauważyć, 
iż współczesność niejako obliguje do nowatorskiego stosunku i analizy prawa, także 
w kontekście regulowania tego, co wydaje się trudne, niejasne, niezrozumiałe lub zba-
dane w nieznacznym tylko stopniu. 

Celem opracowania będzie zatem ukazanie sposobu ochrony patentowej wyna-
lazków biotechnologicznych w kontekście pojawienia się orzeczeń Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, w których zdefiniowano pojęcie embrionu ludzkiego 
a także określenie wpływu tych orzeczeń na możliwość patentowania wynalazków 
biotechnologicznych w tym zakresie. Odnosząc się do wskazanych kwestii, nieunik-
nione pozostanie ustosunkowanie się do problemów bioetycznych, które wynikły na tle 
wskazanych regulacji a także terminologii medycznej z zakresu omawianej tematyki. 
Dopiero wskazana analiza doprowadzić może bowiem do rozważań prawnych, które 
w swej istocie nie powinny zostać oderwane od kontekstu moralnego. Na uwagę zasługi-
wać będzie także aspekt ekonomiczny sprawy, bowiem przemysł biotechnologiczny jest 

2  Zob. T. Twardowski, Aspekty społeczno – prawne biotechnologii w Polsce, Wynalazczość i ochrona 
własności intelektualnej – ochrona prawna rozwiązań biotechnologicznych, biuletyn nr 16, Polska Izba 
Rzeczników Patentowych Kielce 1996, s. 8–16 a także zob. T. Twardowski, A. Twardowska, Refleksje 
biotechnologa i rzecznika patentowego [w:] Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności prze-
mysłowej w Polsce, Warszawa 2003, s. 335‒344. 
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niezwykle wartościowym rynkiem, który corocznie osiąga wysokie dochody. Wszyst-
ko to powoduje, iż omawiana sprawa pozostaje w dalszym ciągu polem kontrowersji 
i miejscem ścierania się przeciwległych poglądów.

2. Ramy prawne Unii Europejskiej3 oraz interpretacja pojęcia „embrion ludzki”

Odnosząc się w pierwszej kolejności do uregulowań europejskich należy podkreślić, iż 
najpełniej uregulowaną ochronę embrionów ludzkich przedstawia Konwencja o ochro-
nie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny 
tzw. Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, podpisana w Oviedo 4 kwietnia 
1997 r. Konwencja pozostaje niewątpliwie standardem ochrony embrionów o poziomie 
ponadnarodowym. Warto nadmienić, że tworząc Kartę Praw Podstawowych, a kon-
kretniej jej art. 3 wzorowano się na art. 21 Konwencji z Oviedo. Konwencję tę należy 
stosować wspólnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, bowiem jak stwierdził 
ETPCz stosowanie ochrony jedynie na podstawie Konwencji o prawach człowieka 
i medycynie byłoby niecelowe, z uwagi na brak jednolitego systemu i aksjologicznego 
podejścia do ochrony embrionów ludzkich4. 

Ochronę prawną wynalazków biotechnologicznych w Unii Europejskiej ugrunto-
wało wydanie dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 
1998 r. o ochronie wynalazków biotechnologicznych5. Każde państwo członkow-
skie na podstawie zobowiązań traktatowych6 zobligowane było do implementacji 
przepisów tejże dyrektywy, aby ujednolicić system ochrony patentowej wynalaz-
ków biotechnologicznych. Do tej pory z uwagi na prężnie rozwijającą się dziedzinę 
biotechnologii dochodziło do skrajnie różnych i niejednolitych interpretacji prawa 

3  W tym zakresie skupiono się przede wszystkim na analizie dyrektywy biotechnologicznej. TSUE 
w swoim orzecznictwie wskazuje także na inne źródła prawa dotyczące badanej sprawy, w tym:
– art. 27 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiącego 
załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego 
w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 
1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej 
kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwaj-
skiej (1986–1994) (Dz.U. L 336, s. 1),
– art. 52 ust. 1 i art. 53 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, podpisanej w Monachium w dniu 
5 października 1973 r. (zwanej dalej „KPE”), której Unia nie jest stroną, lecz której sygnatariuszami 
są państwa członkowskie.
Źródła te jednak wskazano w niniejszy opracowaniu jedynie pomocniczo, bowiem w żadnym z nich nie 
występuje pojęcie „embrionu ludzkiego” tak, jak w dyrektywie biotechnologicznej. 
Na temat prawa międzynarodowego, dotyczącego ochrony prawnej embrionów ludzkich zob. L. Bosek, 
Ochrona embrionów w prawie międzynarodowym i europejskim, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjo-
logiczny, rok LXIX, zeszyt 3/2007, Poznań 2007, s. 11‒23.

4  Ibidem.
5  Dziennik Urzędowy L 213, 30/07/1998 P. 0013 – 0021, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
HTML/?uri=CELEX:31998L0044&qid=1484384465070&from=en.

6  Zobowiązanie takie wynika głównie z zasady lojalniej współpracy wyrażonej w art. 4 ust. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej – publikator: Dz.U. C 202 (2016). Por. także orzeczenie TSUE o sygn. C 459/03 
Komisja przeciwko Irlandii.
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patentowego w zakresie patentowania wynalazków biotechnologicznych w poszcze-
gólnych państwach Unii Europejskiej7. 

Należy jednak stwierdzić, iż pomimo wydania wskazanej dyrektywy, wciąż do-
chodzi do wielu kontrowersji związanych z patentowaniem wynalazków, z których 
struktury wynika, iż zawierają w sobie komórki, które mogą zostać uznane za embrion 
ludzki. Tego bowiem pojęcia używa dyrektywa biotechnologiczna. Ochrona embrionów 
ludzkich jest jednak niezwykle różnorodna w zależności od państwa członkowskie-
go. L. Bosek8 wskazuje na dwa modele regulacyjne ochrony embrionów. Pierwszy − 
tzw. brytyjski polega na liberalizacji wykorzystywania embrionów ludzkich do celów 
badawczych i naukowych w związku z szeroko rozwiniętym przemysłem biotechno-
logicznym. Pojęcie embrionu jest zatem definiowane na gruncie biologiczno-medycz-
nym, czyli zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej w tym zakresie. Poza tym, 
system taki w niezwykle szeroki sposób gwarantuje wolność sumienia – w zasadzie 
nie wprowadzając przesłanek limitujących skorzystanie z klauzuli sumienia. Kolejny 
model zwany jest kontynentalnym i polega na pełnej ochronie embrionu ludzkiego, 
który traktowany jest jak człowiek. W związku z tym, co do zasady zakazany jest ob-
rót gametami, w tym komórkami jajowymi, klonowanie, wykorzystywanie komórek 
ludzkich do celów badawczych a następnie niszczenie ich. 

Wedle motywu 20 dyrektywy 98/44/WE „należy wyłączyć możliwość udzielenia 
patentu na stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych; 
w żadnym przypadku takie wyłączenie nie ma wpływu na wynalazki służące do ce-
lów terapeutycznych lub diagnostycznych, które dotyczą embrionu ludzkiego i są dla 
niego użyteczne”. Zaś art. 6 ust. 2 lit. c jasno stanowi, iż „na podstawie ust. 1 uważa 
się za niemające zdolności patentowej, w szczególności: wykorzystywanie embrionów 
ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych”.

Należy zaznaczyć, iż dyrektywa używa pojęcia embrion ludzki, jednakże brak w jej 
treści dokładnej definicji tego terminu, co spowodowało tak szerokie spektrum proble-
mów, które obejmują wiele podmiotów. Tymi podmiotami są przede wszystkim twórcy 
wynalazków, urzędy patentowe, legislatywa państw członkowskich, sądy stosujące pra-
wo a także na samym końcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który sam 
miał problem ze zdefiniowaniem tego pojęcia. 

Jeśli chodzi zatem o zdefiniowanie tego pojęcia przez TSUE, to pomocne okażą się 
dwa orzeczenia, mianowicie w sprawach: Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace eV9 oraz 
International Stem Cell Corporation przeciwko Comptroller General of Patents, Designs 
and Trade Marks10. W obu orzeczeniach problem dotyczył art. 6 ust. 2 lit. c dyrektywy 

7  Por. J. Stanek, Patentowanie genów ludzkich, Warszawa 2016, s. 31 i n.
8  Zob. L. Bosek, Prawna ochrona embrionu in vitro w państwach europejskich, nagranie audio, Sympo-
zjum „Sięgając po owoc z drzewa życia…?” Początek i koniec życia człowieka. Warszawa, 22.11.2008 r., 
http://diak-aw.com.pl/index.php/konferencje-diak-aw/262-siegajac-po-owoc-z-drzewa-zycia.html.

9  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 października 2011 r. Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace 
eV. O sygn. C-34/10.

10  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2014 r. International Stem Cell Corporation 
przeciwko Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks o sygn. C-364/13. 
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biotechnologicznej zakresie, w jakim wyłącza ona wykorzystywanie embrionów ludz-
kich do celów przemysłowych lub handlowych. 

W pierwszym orzeczeniu – w sprawie Brüstle, niemiecki neurolog Oliver Brüstle 
zgłosił wniosek patentowy, w którym żądał opatentowania produkcji tzw. prekurso-
rowych komórek neuronowych, które pochodziły z komórek macierzystych (komórki 
macierzyste pochodzą zaś z embrionów ludzkich). Prekursorowe komórki nerwowe 
były w stanie rozwinąć się w pełne komórki nerwowe, które były pomocne w leczeniu 
chorób neurologicznych, w tym choroby Parkinsona. Na wniosek organizacji Green-
peace orzeczono, iż wskazany patent jest nieważny bowiem dotyczy on komórek po-
chodzących z embrionów ludzkich. 

Sprawę rozpoznawał Federalny Trybunał Sprawiedliwości, który zwrócił się w trybie 
prejudycjalnym do TSUE o wydanie orzeczenia dotyczącego interpretacji art. 6 ust. 2 lit. c 
dyrektywy biotechnologicznej. Trybunałowi zadano następujące pytania:

1) Co należy rozumieć pod pojęciem «embrionów ludzkich» zawartym w art. 6  
ust. 2 lit. c) dyrektywy (…)?

a) Czy obejmuje ono wszystkie stadia rozwoju życia ludzkiego od zapłodnienia ko-
mórki jajowej, czy też muszą być spełnione dodatkowe przesłanki, jak na przykład 
osiągnięcie określonego stadium rozwoju?

b) Czy obejmuje ono również następujące organizmy:

– niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, w które wszczepiono jądro komórkowe 
pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej;

– niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, które zostały pobudzone do podziału 
i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy?

c) Czy obejmuje ono również komórki macierzyste, które zostały pozyskane z em-
brionów ludzkich w stadium blastocysty?

2) Co należy rozumieć pod pojęciem „wykorzystywania embrionów ludzkich do ce-
lów przemysłowych lub handlowych”? Czy obejmuje ono każde wykorzystanie han-
dlowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy, w szczególności również wykorzystanie 
do celów badań naukowych?

3) Czy wiedza techniczna jest wyłączona z opatentowania na mocy art. 6 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy (…) również wtedy, gdy wykorzystanie embrionów ludzkich nie należy 
do wiedzy technicznej zastrzeżonej patentem, ale jest niezbędną przesłanką zasto-
sowania tej wiedzy:

– ponieważ patent dotyczy wyrobu, którego wytworzenie wymaga uprzedniego 
zniszczenia embrionów ludzkich, 

– ponieważ patent dotyczy procesu, dla którego wyrób taki jest konieczny jako ma-
teriał wyjściowy?11.

11  Zob. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 października 2011 r. Oliver Brüstle… 
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Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to odpowiadając na nie TSUE w następujący spo-
sób zbudował definicję embrionu ludzkiego: „embrionem ludzkim” w rozumieniu 
art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy jest każda ludzka komórka jajowa począwszy od stadium 
jej zapłodnienia, każda niezapłodniona ludzka komórka jajowa, w którą wszczepiono 
jądro komórkowe pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej oraz każda niezapłodnio-
na ludzka komórka jajowa, która została pobudzona do podziału i dalszego rozwoju 
w drodze partenogenezy; do sądu krajowego należy ustalenie, w świetle rozwoju nauki, 
czy komórka macierzysta, która została pozyskana z embrionu ludzkiego w stadium 
blastocysty, stanowi „embrion ludzki” w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy.

Argumentacja Trybunału oparta była przede wszystkim na zasadzie jednolitego 
stosowania prawa europejskiego. Z tego względu, pomimo braku definicji wskazanego 
pojęcia w samej dyrektywie, TSUE wyprowadził, opierając się na godności człowieka 
definicję, którą należy stosować jednolicie we wszystkich państwach członkowskich. 
Argumenty natury medycznej i etycznej nie zostały jednak przedstawione przez Trybu-
nał, bowiem według niego nie tego dotyczyły pytania zadane przez Federalny Trybunał 
Sprawiedliwości (niem. Bundesgerichtshof).

Definicję embrionu ludzkiego zawęził TSU w orzeczeniu o sygn. C 364/1312, bo-
wiem w prezentowanym wyroku stwierdził, iż „niezapłodniona ludzka komórka jajowa, 
która w drodze partenogenezy została pobudzona do podziału i rozwoju, nie stanowi 
«embrionu ludzkiego» w rozumieniu tego przepisu, jeżeli w świetle aktualnej wiedzy 
naukowej nie ma ona jako taka wrodzonej zdolności rozwinięcia się w jednostkę ludzką, 
czego ustalenie należy do sądu odsyłającego”.

Skoro zatem doszło do zdefiniowania pojęcia „embrion ludzki” należy przybliżyć 
terminologię medyczną w tym zakresie. 

Komórki macierzyste są najbardziej pierwotnymi komórkami, które mają zdolność 
ciągłego podziału a także samoodnowy (oznacza to zdolność do nieskończonej liczby 
samopodziału). Komórki takie mogą przemienić się w poszczególne typy komórek 
potomnych o zróżnicowanym charakterze, co można uzyskać za pomocą stymulacji 
takich komórek poprzez różnorakie bodźce. 

Istnieją cztery typy komórek macierzystych13:

1. Komórki totipotencjalne – są to jedyne komórki w organizmie, które mogą róż-
nicować się do każdego typu komórek danego organizmu, czyli inaczej są zdolne 
do utworzenia całego organizmu. Przykładem najbardziej podstawowej komórki 
totipotencjalnej jest komórka powstała w wyniku zapłodnienia − zygota, lub na-
stępne komórki, które powstają w wyniku dalszego rozwoju zygoty − blastomery.

2. Komórki pluripotencjalne − następne komórki powstające podczas kolejnego 
etapu rozwoju zapłodnionej komórki – zygoty. Są to komórki, które posiadając 
zdolność różnicowania się do każdego z trzech rodzajów części składowych wystę-
pujących u człowieka podczas rozwoju przed urodzeniem − listków zarodkowych: 

12  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2014 r. International Stem Cell Corporation… 
13  Definicja wskazana przez Polski Bank Komórek Macierzystych FamiCord Group na stronie https://
www.pbkm.pl/o-komorkach-macierzystych/komorki-macierzyste. 
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mezodermy, ektodermy i endodermy. Komórki te mogą również dać początek każ-
demu typowi komórek − nie mogą jedynie przekształcić się z powrotem w komórki 
totipotencjalne − obecne na początku rozwoju człowieka.

3. Komórki multipotencjalne – powstające w zakresie „tylko” pojedynczego listka 
zarodkowego. Komórki te mogą przekształcać się we wszystkie typy komórek tylko 
w obrębie danego listka zarodkowego z którego pochodzą. Np. w obrębie mezo-
dermy mogą dać początek komórkom szpiku, krwi lub mięśni, do tej grupy należą 
krwiotwórcze komórki macierzyste, których źródłem jest ludzka krew pępowinowa.

4. Komórki unipotencjalne – ostatnie w rozwoju − różnicują się już tylko do jedne-
go – ściśle określonego typu komórek dojrzałych (np. komórek nabłonka), zacho-
wując w porównaniu z komórkami dojrzałymi zdolność podziału.

Pojęcie partenogenezy użyte w sprawie International System Cell wyjaśniono w orze-
czeniu w ten sposób, iż „partenogeneza polega na aktywacji oocytu bez obecności 
plemników za pomocą szeregu technik chemicznych i elektrycznych. Taki oocyt, zwany 
partenotą, jest w stanie dzielić się i rozwijać. Niemniej zgodnie z aktualnym stanem 
wiedzy partenoty ssaków nigdy nie są zdolne do zakończenia rozwoju zarodkowego, 
ponieważ w przeciwieństwie do zapłodnionej komórki jajowej nie zawierają one oj-
cowskiego DNA, które jest niezbędne do wykształcenia się tkanek pozazarodkowych. 
W odniesieniu do partenot ludzkich wykazano, iż mogą one rozwinąć się wyłącznie 
do stadium blastocysty w ciągu około pięciu dni”14.

W obliczu wyjaśnienia użytej terminologii, powyższe stanowisko TSUE (określone 
w sprawie o sygnaturze C 34/10) według mnie należy opatrzeć komentarzem pozy-
tywnym, jednak z kilkoma negatywnymi odniesieniami. Pozytywne jest to, iż TSUE 
przeprowadził rozumowanie, z którego wynikało, iż na gruncie językowej wykładni nie 
da się jednoznacznie stwierdzić, czym dokładnie jest embrion ludzki. Należało zatem 
zaznaczyć, iż jest to pojęcie języka technicznego z zakresu medycyny i tak powinno 
się je traktować. Dodatkowo uwzględnić należało także motywy (przede wszystkim 
motyw 16) dyrektywy, z których wynika poszanowanie integralności i ochrona god-
ności jednostki ludzkiej. Tak przeprowadzony proces myślowy doprowadził Trybu-
nał do wniosku, iż cel ochronny dyrektywy musi zostać spełniony poprzez szerokie 
zdefiniowanie pojęcia embrion ludzki. Jednakże w mojej ocenie była to zbyt szeroka 
interpretacja15. W konsekwencji wydanego orzeczenia w sprawie Brüstle Federalny Sąd 
Najwyższy stwierdził częściową nieważność patentu. Jak się następnie okazało TSUE 
zmuszony był zrewidować swoje stanowisko, bowiem jak sam stwierdził mylnie okre-
ślił definicję embrionu ludzkiego z uwagi na niejasne stanowiska stron. W orzeczeniu 
14  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2014 r. International Stem Cell Corporation…
15  Zob. A. Abbott, System cells: the cell division, Nature, s. 310–312, http://www.nature.com/news/stem-
cells-the-cell-division-1.9634. Autorka wskazuje, iż wysiłki O. Brüstle zostały zaprzepaszczone na skutek 
podjęcia decyzji o unieważnieniu patentu: „The latest dispute centred on the ethics of patenting dis-
coveries that stem from the use of human embryos. Brüstle argued that patenting was crucial because, 
without it, industry would not be interested in pursuing what he saw as potentially life-saving therapies. 
And whereas some people charge that patenting could actually impede research, Brüstle argues that 
patents held by academics are normally free for other researchers to use”.
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International System Cell TSUE zasadnie poparł opinię Rzecznika Generalnego Pedra 
Cruza Villalóna, przedstawioną dnia 17 lipca 2014 r. Uwzględniono bowiem aktualny 
stan wiedzy, który jednoznacznie wskazywał na to, że partenoty nie są ani elemen-
tem ciała ludzkiego w trakcie rozwoju, ani tym bardziej elementem wyizolowanym 
z ciała ludzkiego. Wytwarzane są jednak za pomocą zróżnicowanego procesu techno-
logicznego i właśnie ta cecha nie może pozbawiać ich ochrony patentowej określonej 
w art. 5 ust. 1 dyrektywy. Warto podkreślić, że podstawowym kryterium w przypadku 
partenot pozostaje w dalszym ciągu stwierdzenie, czy ma ona zdolność do samodziel-
nego przekształcenia się w jednostkę ludzką, tak jakby była tożsama z zapłodnioną 
komórką jajową16. Fakty są takie, iż partenota samodzielnie nie posiada takiej zdolności, 
zaś wszelkie modyfikacje genetyczne dokonane później nie mogą a priori przesądzać 
o tym, iż wyłączymy zdolność patentową partenoty. Jedynie takie partenoty, które nie 
zostały następnie poddane manipulacyjnym zabiegom genetycznym, podlegają pełnej 
ochronie patentowej. Spółka17 ISCO podnosiła, że w sprawie Brüstle interpretacyjnie 
wyłączono zdolność patentową jedynie w zakresie organizmów mogących zapocząt-
kować proces rozwoju, który prowadzi do powstania jednostki ludzkiej, zaś brytyjski 
urząd patentowy, opierając się na wyżej wymienionym orzeczeniu, zakwalifikował taki 
organizm jak embrion, który powstał w wyniku zapłodnienia komórki jajowej. TSUE 
wskazał, że ramy naukowe i techniczne przedstawione przed Trybunałem w trakcie 
postępowania mogły zostać przedstawione w sposób niewłaściwy i nieuwzględniający 
rzeczywistego stanu rzeczy. Dlatego też należało zawęzić definicję do stwierdzenia, 
że niezapłodnioną ludzką komórkę jajową należy uznać za embrion ludzki jedynie 
wtedy, gdy może ona zapoczątkować proces rozwoju jednostki ludzkiej – tzn. musi ona 
posiadać „wrodzoną zdolność rozwinięcia się w jednostkę ludzką”18. Jeśli wykorzysty-
wany organizm rozpoczyna proces rozwoju, ale nie spełnia przesłanki wrodzonej zdol-
ności przekształcenia się w organizm ludzki, to taka okoliczność nie może przesądzać, 
że należy on do desygnatu pojęcia „embrion ludzki”. Zmiana stanowiska Trybunału 
polegała zatem na uwzględnieniu nowych okoliczności – w tym badań medycznych, 
a co za tym idzie na uściśleniu stanowiska w sprawie definiowania embrionu ludzkiego.

Taka rewizja stanowiska Trybunału powinna niezaprzeczalnie zostać oceniona po-
zytywnie, bowiem TSUE nie zastosował tu tzw. argumentacji z niepewności norma-
tywnej, lecz skupił się na aktualnym dorobku naukowym przez co zawężono pojęcie 
embrionu ludzkiego w ten sposób, że jego istota pozostała niezachwiana. Stanowisko 
to pozostaje w zgodzie z nadrzędną zasadą poszanowania godności osoby ludzkiej, 
a z drugiej strony pozwala na odpowiedni dostęp do ochrony patentowej wynalazków, 
które z biotechnologicznego punktu widzenia wyłączone były ze zdolności patento-
wej, gdyż stosowano do nich dorobek myślowy przedstawiony w orzeczeniu C 34/10. 

16  Zob. Opinia Rzecznika Generalnego Pedra Cruza Villalóna z dnia 17.07.2014 r. w sprawie C-364/13, 
CURIA − dokumenty. 

17  Zob. A. Nowicka, Wynalazek biotechnologiczny jako przedmiot patentu. Prawnopatentowy status em-
brionu ludzkiego [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga 
pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015, s. 441 i n.

18  Zob. Opinia Rzecznika Generalnego…
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Sytuacja taka powodowała krzywdzące traktowanie osób składających wnioski paten-
towe. Miejmy nadzieję, że wydanie orzeczenia International System Cell spowoduje 
propatentowe traktowanie wniosków z zakresu biotechnologii. 

Jednakże pozostaje także odnieść się negatywnie do stanowiska Trybunału, szcze-
gólnie w odniesieniu do pierwszego opublikowanego orzeczenia. Poprzez szeroką in-
terpretację pojęcia embrionu ludzkiego TSUE doprowadził do ograniczenia przedmio-
towego zakresu zastosowania dyrektywy, a tym samym pozbawił ochrony patentowej 
pewne kategorie wynalazków biotechnologicznych.

Należy zarzucić Trybunałowi pewną niekonsekwencję. Stworzenie definicji embrio-
nu ludzkiego zostało uargumentowane poprzez odniesienie się do zasady jednolitej wy-
kładni prawa unijnego. Trybunał stwierdził, że to pojęcie zasługuje na skonstruowanie 
jednolitej definicji, gdyż jej brak powodowałby zagrożenie występowania z wnioskami 
patentowymi w państwach o liberalnym podejściu do kwestii embrionów. Taka sytuacja 
miałaby negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Można zgodzić 
się z taka tezą, jednakże jak już zostało wspomniane wcześniej, to różnorodność syste-
mów aksjologicznych spowodowała, iż w dyrektywnie nie zdefiniowano tego pojęcia. 
Jednakże należy zauważyć, że dyrektywa biotechnologiczna zawiera definicje legalne 
pewnych pojęć, np. materiału biologicznego. Brak kompromisu w trakcie tworzenia 
dyrektywy doprowadził do tego, iż nie ujednolicono pojęcia embrionu ludzkiego. Warto 
zastanowić się jednak nad kwestią integralności i samodzielności państw członkow-
skich, które mogłyby samodzielnie zdefiniować, w zgodzie z własnym porządkiem 
prawnym i dobrymi obyczajami, definicję embrionu. Wspomniane powyżej pojęcia 
(porządek publiczny i dobre obyczaje) również pozostają wymienione w tekście dyrek-
tywy i stanowią obszar do interpretacji przez państwa członkowskie. Można zastanowić 
się nad zasadnością odmówienia takiego przymiotu pojęciu embrion ludzki? 

Przydatny w analizie może okazać się punkt 8 preambuły dyrektywy, który stanowi 
iż „ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych nie wymaga tworzenia odrębnej 
dziedziny prawa w miejsce zasad krajowego prawa patentowego; zasady krajowego 
prawa patentowego pozostają zasadniczą podstawą dla ochrony prawnej wynalazków 
biotechnologicznych, muszą one zostać dostosowane lub uzupełnione pod niektóry-
mi szczególnymi względami w celu odpowiedniego uwzględnienia nowych osiągnięć 
technologicznych związanych z materiałem biologicznym, który również spełnia wy-
magania dotyczące posiadania zdolności patentowej”. Oznacza to, że dyrektywa miała 
za zadanie tylko ujednolicić porządki prawne państw członkowskich w takim zakresie, 
w jakim byłoby to niezbędne dla utrzymania wspólnego rynku i inwestycji z zakresu 
biotechnologii, tak aby dostęp do nich nie był utrudniony. Dodatkowo zakres przed-
miotowy dyrektywy dotyczy wynalazków biotechnologicznych, nie jest zatem swoistym 
prawem bioetycznym Unii Europejskiej. 

Poprzez szerokie określenie definicji embrionu, TSUE wyłączył możliwość paten-
towania w zasadzie większości, o ile nie wszystkich wynalazków biotechnologicznych 
opartych na embrionalnych komórkach macierzystych19. Nie tak był jednak cel dy-

19  Zob. A. Nowicka, Wynalazek biotechnologiczny…, s. 424 i n. 
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rektywy, która zakładała harmonizację prawa w celu zniesienia barier w handlu we-
wnętrznym. Nie można się zgodzić na tak szeroką interpretację wyłączeń spod zakresu 
zdolności patentowej wynalazku.

Wynalazki biotechnologiczne są takimi samymi wynalazkami jak inne wynalazki 
należące do różnych kategorii badawczych, gdyż dyrektywa (jej motyw 15) klarownie 
stwierdza, że nie istnieje zakaz ani wyłączenie materii biologicznej spod zdolności pa-
tentowej. Wynalazek musi spełnić przesłanki określone prawem. Przesłankami tymi 
są nowość, poziom wynalazczy oraz zdolność rozwiązania technicznego do przemy-
słowego zastosowania. Nie ma zatem przeszkód, aby wynalazki biotechnologiczne były 
traktowane w ten sam sposób i według takich samych zasad jak inne wynalazki. Zbyt 
szerokie wyłączenie zakresu przedmiotowego stosowania dyrektywy może jedynie 
spowodować pozostawanie wynalazków biotechnologicznych bez ochrony prawnej, 
którą to dyrektywa biotechnologiczna miała zapewnić. 

Kolejnym argumentem jest powołanie się na treść patentu. Patent gwarantuje bo-
wiem uprawnionemu wyłączność korzystania z wynalazku i możliwość rozporządzania 
prawami do niego. Tak też należy traktować kwestię patentowania wynalazków bio-
technologicznych, nie przesądzając a priori o ich wprowadzeniu do obrotu na rynku 
europejskim. Te dwie kwestie należy ściśle odseparować. Wprowadzenie do obrotu 
danych materiałów regulują przepisy krajowe i są one z pewnością dziedziną inną niż 
prawo patentowe. Jednakże ta granica została zatarta we wskazanym orzeczeniu. 

Ocena zgodności handlowej wykorzystania wynalazku została przez orzecznictwo 
Trybunału oceniona jako kompetencja państw członkowskich, dlatego też zaskakuje 
odpowiedź TSUE na pytanie drugie w którym akcentuje, iż objęcie wynalazku patentem 
oznacza definitywnie jego wykorzystanie w przemyśle i handlu. Z tego też powodu urzędy 
patentowe odmawiają uznania wniosków patentowych na wynalazki biotechnologiczne, 
które bazują na embrionalnych komórkach macierzystych, przesądzając, iż ich handlowe 
wykorzystanie jest z góry niezgodne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Reasumując, wskazane stanowisko TSUE, pomimo tego, iż jest istotnym punk-
tem w debacie nad wykorzystaniem embrionów ludzkich, powoduje istotne zawężenie 
ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych, co wywołuje szereg kontrowersji 
i problemów pojawiających się w praktyce stosowania prawa.

3. Dylematy bioetyczne

Od dawna już rozwój nowych technologii wpłynął na to, iż problematyczne pozo-
staje określenie początku życia ludzkiego. Prawnicy także biorą udział w powyższej 
debacie, bowiem sądownictwo stanęło przed dylematami interpretacyjnymi w tym 
zakresie. Oprócz płaszczyzny prawnej elementem sporu pozostaje także sfera moral-
na. Aktualne pozostają bowiem kontrowersje o dopuszczalność stosowania metody 
in vitro, dokonywania modyfikacji genowych w tym także klonowania ludzi oraz 
wykorzystywania komórek macierzystych20. W niektórych przypadkach powyższe 

20  Zob. M. Muzalewski, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18.10.2011 r. w sprawie 
Brüstle, KPPu, rok XII, nr 2/2012, Warszawa 2012, s. 184 i przywołana tam literatura. 
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procesy łączą się także ze zniszczeniem embrionów ludzkich i ta kwestia uważana 
jest za najbardziej kontrowersyjną. 

Według nauki Kościoła Katolickiego, określonej w Instrukcji Dignitas personae doty-
czącej niektórych problemów bioetycznych, stworzonej przez Kongregację Nauki Wiary 
dnia 8.09.2008 r.: „każdej istocie ludzkiej, od poczęcia aż po naturalną śmierć, należy się 
godność osoby. Ta podstawowa zasada, wyrażająca wielkie «tak» dla ludzkiego życia, 
powinna znaleźć się w centrum refleksji etycznej nad badaniami naukowymi w dziedzi-
nie biomedycyny, które w dzisiejszym świecie nabierają coraz większego znaczenia. (…) 
Ciała istoty ludzkiej, od pierwszych stadiów jej istnienia, nie można traktować tylko 
jako zespołu komórek. Ciało w stadium embrionalnym rozwija się stopniowo, zgod-
nie z wyraźnie określonym «zaprogramowaniem» i własnym celem, który ujawnia się 
z chwilą narodzin każdego dziecka”. Jak twierdzi J. Hartmann to właśnie w kierunku 
doktryny bioetycznej Kościoła podążył TSUE w komentowanym orzeczeniu. 

Kolejna kwestia to spór o status embrionu ludzkiego21. Nie jest bowiem wiadome, 
czy należy traktować go jak zapłodnioną komórkę jajową, czy nie. Według M. Mu-
zalewskiego to dyrektywa biotechnologiczna odpowiada na to pytanie, gdyż gdyby 
ustawodawca europejski rzeczywiście unikał zdefiniowania pojęcia embrionu, to kwe-
stia miałaby odzwierciedlenie w pracach nad dyrektywą22. Brak jest jednak wzmianki 
na ten temat, choć prace były długotrwałe. Dodatkowo autor podkreśla, iż uczestnicy 
warsztatów zorganizowanych przez Nordycki Komitet Bioetyczny nie kwestionowali 
tezy, iż zapłodniona komórka jajowa jest embrionem. 

W aspekcie powstałej kontrowersji kwestią wartą omówienia jest z pewnością ochro-
na godności istoty ludzkiej, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej akcen-
tował w swoim orzecznictwie, jednakże głębiej nie wypowiedział się na ten temat i nie 
rozwinął argumentacji natury etycznej w prezentowanych powyżej orzeczeniach do-
tyczących niniejszej sprawy. 

Już z samego katalogu wyłączeń ze zdolności patentowej i przesłanek wskazanych 
w art. 6 dyrektywy, czyli sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz ochrona porząd-
ku publicznego, można wywieść iż ustawodawca unijny z uwagi na godność osoby 
ludzkiej połączył wskazane przesłanki w parze z zasadą ochrony godności ludzkiej. 
Nie są to więc autonomiczne pojęcia, tylko takie które należy interpretować w duchu 
progodnościowej wykładni. 

Godność w prawie europejskim została zaakcentowana w Traktacie lizbońskim, 
którego art. 1a stanowi, iż Unia opiera się na wartościach poszanowania godności oso-
by ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również posza-
nowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Tym samym 
wyeksponowano godność jako wartość nadrzędną, na której opiera się prawo Unii Eu-
ropejskiej. Ponadto, nakaz ochrony godności wyraża także Karta Praw Podstawowych, 
którą Traktat lizboński podniósł do rangi prawa o mocy wiążącej równej traktatom. 
Art. 1 KPP akcentuje zasadę nienaruszalności godności człowieka i wyraża prawny 

21  Zob. Red. L. Bosek, M. Królikowski, Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010.
22  Zob. M. Muzalewski, Wyrok… 
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obowiązek poszanowania godności. Ochrona godności człowieka w prawie unijnym 
najpełniej wyrażana jest poprzez normy wyrażone w Karcie Praw Podstawowych. 
Godność nie tylko jest nienaruszalna, ale także równa i przyrodzona. Dlatego też, jak 
podkreśla L. Bosek: „Skoro godność jest wartością absolutną − co nie jest kwestionowa-
ne, to pragmatyczne względy konkurencji, jednolitego rynku, jednolitości stosowania 
prawa wspólnotowego, swobody przepływu lub inne wartości instrumentalne nie mogą 
przeważać nad różnorodnością kulturową państw członkowskich i zróżnicowanymi 
standardami ochrony godności”23.

TSUE niejednokrotnie w swoim orzecznictwie odnosił się do godności człowieka 
jako fundamentu praw24. Jednakże w aspekcie powyższych rozważań warte przypo-
mnienia jest orzeczenie Królestwo Niderlandów przeciwko Parlamentowi Europej-
skiemu i Radzie Unii Europejskiej25, które dotyczyło wniosku Holandii o anulowanie 
dyrektywy biotechnologicznej. Warto nadmienić, iż aż osiem państw członkowskich nie 
implementowało powyższej dyrektywy na czas, z uwagi na argumenty dotyczące god-
ności istoty ludzkiej. Królestwo Niderlandów twierdziło, iż wprowadzenie możliwości 
opatentowania wyizolowanych części ciała ludzkiego sprowadzi człowieka do roli środ-
ka, który służyć ma określonemu celowi. Sprzeciwia się to bowiem godności ludzkiej. 

TSUE stwierdził jednak, iż „jeśli chodzi o należyte poszanowanie godności ludzkiej, 
to co do zasady gwarantuje je art. 5 ust. 1 dyrektywy, który zakazuje, aby ciało ludzkie, 
w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju mogło stanowić wynalazek posiadają-
cy zdolność patentową. Jeśli chodzi o elementy ciała ludzkiego, to również nie mają one 
same w sobie zdolności patentowej i ich odkrycie nie może być przedmiotem ochrony. 
Przedmiotem wniosku o udzielenie patentu mogą być jedynie wynalazki, które łączą 
element naturalny z procesem technologicznym umożliwiającym jego wyizolowanie 
lub wytworzenie w celu zastosowania przemysłowego. Zatem, jak stanowią motywy 
dwudziesty i dwudziesty pierwszy dyrektywy, element ciała ludzkiego może stanowić 
część produktu, na który można uzyskać ochronę patentową, lecz w swym środowisku 
naturalnym nie może stanowić przedmiotu jakiegokolwiek zawłaszczenia”. Stanowisko 
to rozwiało wątpliwości w tym zakresie i było istotnym głosem aprobującym nowe roz-
wiązania technologiczne, które nie powinny zostać wyłączone spod ochrony prawnej. 

Jeśli zaś chodzi o prawo do ochrony życia w zakresie dyskusji na temat embrionów 
ludzkich, to na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ochrona życia nastę-
puje poprzez wykorzystanie art. 2 Konwencji oraz protokołów 6 i 13 do Konwencji. 
W zakresie ochrony płodu ludzkiego, który już nie jest embrionem ludzkim, Trybunał 
jasno odrzucił dwa skrajne poglądy według których płód podlega takiej samej ochronie 
prawnej jak człowiek, albo płód nie podlega żadnej ochronie prawnej. Według Try-
bunału państwa – strony Konwencji posiadają margines ocenny przy uwzględnianiu 
poziomu ochrony życia na gruncie art. 2 Konwencji, jednakże należy zauważyć, że płód 

23  L. Bosek, Ochrona godności człowieka w prawie Unii Europejskiej a konstytucyjne granice przekazywa-
nia kompetencji państwa, Przegląd Sejmowy. Studia i Materiały, nr 2 (85)/2008, Warszawa 2008, s. 85.

24  Ibidem, s. 61‒92.
25  Wyrok Trybunału z dnia 9 października 2001 r. Królestwo Niderlandów przeciwko Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, sygn. C-377/98.
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podlega pewnej ochronie prawnej, która nie jest jednak zrównana z ochroną prawną 
przysługującą człowiekowi. W sprawie Evans przeciwko Wielkiej Brytanii26, która do-
tyczyła wycofania zgody na wykorzystanie zapłodnionych komórek jajowych w celach 
zapłodnienia in vitro, co wiązało się z ich zniszczeniem, Trybunał zauważył, że roz-
strzygnięcie sprawy zależy od odpowiedzi na pytanie, czy embrion jest istotą ludzką. Jak 
zostało podkreślone, ustawodawstwa państw europejskich nie są jednolite i wykazują 
istotne różnice, jeśli chodzi o zakres ochrony obejmującej embriony. Trybunał odwołał 
się w tym przypadku do koncepcji marginesu oceny (margin of appreciation), stwier-
dzając, że ustawodawstwo brytyjskie dopuszczając możliwość zniszczenia embrionów, 
nie narusza wyżej wymienionego marginesu ochrony. 

4. Gospodarcze znaczenie wynalazku biotechnologicznego

Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w biotechnologii niezaprzeczalnie 
wymagają ogromnych nakładów finansowych związanych z prowadzeniem długo-
letnich badań nad wynalazkiem, poszukiwaniem coraz to lepszych rozwiązań, na-
bywaniem profesjonalnego sprzętu i technologii pozwalających na osiąganie zado-
walających rezultatów, zgromadzeniem potencjału ludzkiego w postaci najbardziej 
wykwalifikowanych osób prowadzących badania a także pokryciem opłat związanych 
z prowadzonymi procedurami administracyjnymi. Należy dodać, iż dziedzina bio-
technologii dodatkowo potęguje wykorzystywanie zasobów finansowych. To właśnie 
wyniki badań z tej kategorii są pożądane przez społeczeństwo, co powoduje bindo-
wanie cen ostatecznie otrzymanego produktu lub usługi27. Wszystko to wskazuje, 
że biotechnologia nie tylko należy do najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin 
nauki, ale także i przede wszystkim z gospodarczego punktu widzenia tworzy nie-
zwykle dochodowy rynek28.

Według badań przeprowadzonych przez Transparency Market Research29 globalny 
rynek biotechnologiczny odnotował wzrost o 11,6% wskaźnika CAGR od roku 2012 
do roku 2017 i do końca roku 2017 osiągnie wartość 414,5 bilionów USD30. Rynek ten 
był wyceniany na 216,5 bilionów USD w roku 2011, co wskazuje na żywiołowy wzrost 
jego wartości. 

26  Evans przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 6339/05. Zob. także Adelina Parrillo przeciwko 
Włochom, skarga nr 46470/11.

27  Wystarczy spojrzeć na przykład branży farmaceutycznej a także medycznej, gdzie nowe leki albo 
skomplikowane metody leczenia są niezwykle drogie i często dochodzi tam do podnoszenia cen danego 
produktu czy usługi. 

28  Według Raportu Rocznego na rok 2015, stworzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w roku 2015 dokonano 4676 zgłoszeń wynalazków dokonanych przez podmioty krajowe oraz 
139 dokonanych przez podmioty zagraniczne, z czego w zakresie biotechnologii dokonano 81 zgłoszeń 
przez podmioty krajowe i 5 przez podmioty zagraniczne. Raport dostępny w wersji drukowanej a także 
elektronicznej na stronie www.uprp.pl.

29  Więcej o Transparency Market Reserach na stronie: http://www.transparencymarketresearch.com.
30  Zob. http://www.prnewswire.com/news-releases/global-biotechnology-market-to-value-usd-4145-billion- 
2017-transparency-market-research-276915571.html.
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Powyższe dane jasno wskazują, iż to właśnie wynalazczość jest − jak stwierdził 
K. Studnicki – „stymulatorem postępu technicznego i elementem w cyklu rozwojo-
wym”31. Wyróżnił on cztery elementy owego cyklu rozwojowego:

– prace badawcze32,

– odkrycia i wynalazki powstające najczęściej w wyniku prac badawczych,

– prace wdrożeniowe33,

– innowacje techniczne.

Tak zawiły proces tworzenia wynalazku, a także ogrom czynności związanych z jego 
wprowadzeniem do obrotu, musi rodzić pytanie o kwestię znalezienia kompromisu 
pomiędzy względami etycznymi a racjami ekonomicznymi. Z jednej strony wykorzy-
stywanie, modyfikowanie i niszczenie embrionów ludzkich jest niewątpliwie czynem 
nagannym moralnie i dlatego też dyrektywa wyłącza zdolność patentową wykorzysty-
wania embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych. Z drugiej strony 
to właśnie dynamiczny rozwój nauki, do którego przyczynia się biotechnologia, powo-
duje, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, czy dany twór jest desygnatem po-
jęcia embrion ludzki34. Jak widać w praktyce, nie był tego w stanie dokonać także TSUE, 
który w orzeczeniu Brüstle błędnie zdefiniował pojęcie embrionu ludzkiego i rewizji 
swojego poglądu dokonał dopiero w orzeczeniu International Stem Cell Corporation. 

Jako uzasadnienie ochrony patentowej wskazuje się przede wszystkim wyraz natural-
nej więzi twórcy z własnymi dokonaniami umysłu, ekwiwalent w postaci rekompensaty 
za osiągnięcie twórcy wykorzystane korzystnie przez społeczeństwo, bodziec do prowa-
dzenia prac nad wynalazkami a także do ich ujawniania i rozpowszechniania35. 

Dlaczego więc odmawiać ochrony twórcy, który za przedmiot swoich badań ob-
rał taką dziedzinę jak biotechnologia, jedynie z tego powodu, iż prawodawca nie jest 

31  Zob. K. Studnicki, Ekonomiczne zagadnienia wynalazczości [w:] Prawne i ekonomiczne zagadnienia 
wynalazczości, red. A. Kopff, Warszawa 1980, s. 106 i n. 

32  Ibidem. Prace badawcze polegają na prowadzeniu badań w celu pogłębienia wiedzy i odnalezienia 
nowych twierdzeń, prawidłowości oraz zastosowaniu tej wiedzy w praktyce. 

33  Prace wdrożeniowe rozumiane są przez autora jako zespół czynności prowadzących do wdrożenia 
danego wynalazku do funkcjonowania na rynku poprzez uruchomienie produkcji a także wykonaniem 
dokumentacji technicznej produktu, oprzyrządowania służącego do jego wytwarzania a finalnie także 
wytworzeniem pierwszej serii produktu. 

34  W związku z tym problemem należy wskazać na ogólną refleksję, którą wyraziła mgr K. Kos w trak-
cie Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Prawo medyczne w świetle prawa konstytucyjnego” 
Szczyrk, 10‒11.12.2016 w referacie pt. „Moralna niepewność, granica wiedzy medycznej a rozstrzyga-
nie hierarchicznej zgodności norm prawnych” a mianowicie, czy prawodawca może reagować na fakt, 
że społeczeństwo nie posiada informacji na dany temat, a prościej jak prawodawca może reagować na to, 
że czegoś nie wiemy. Ta refleksja może także odnieść się do kwestii braku wiedzy czy dany twór jest em-
brionem ludzkim, czy nim nie jest. Prowadzi to do argumentacji opartej na niepewności normatywnej 
co do faktów, co prowadzi do stwierdzenia, iż jeśli nie jesteśmy pewni, czy dany twój jest np. embrionem, 
to powinniśmy unikać ryzyka jego zniszczenia. 

35  Zob. M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 129. 
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w stanie precyzyjnie określić desygnatu pojęcia embrion ludzki i z racji aksjologicznych 
odmienności nie jest w stanie dojść do kompromisu w tej sprawie. 

Brak jednoznacznego stanowiska powoduje, iż potencjał naukowy i ekonomiczny 
biotechnologii z zakresu badań nad komórkami ludzkimi może zostać zaprzepaszczo-
ny36, bowiem naukowcy, w obawie o odmowną decyzję w sprawie uzyskania paten-
tu, będą ograniczać swoje badania oraz modyfikować wnioski patentowe. To właśnie 
owa niepewność normatywna może doprowadzić do zniechęcenia osób inwestujących 
w wynalazki biotechnologiczne, zaś zachęcić ewentualnych posiadaczy patentu do stwo-
rzenia sytuacji niekontrolowanego wzrostu cen wynalazków biotechnologicznych, które 
zostały opatentowane. 

4. Konkluzja

Współcześnie rozwój technologiczny jest kwestia oczywistą i nie budzi wątpliwości, iż 
pozostaje on nieodwracalnym procesem towarzyszącym życiu ludzkiemu. Wysoki stan-
dard ochrony życia, zakorzeniony w poszanowaniu godności osoby ludzkiej, nie może 
jednak przesłaniać względów biotechnologii w szczególności, gdy wnosi ona wkład 
naukowy, m.in. w zakresie leczenia chorób nieuleczalnych. W tym zakresie prawo 
powinno operować funkcją porządkującą, czyli tworzyć w systemie zasady określające 
patentowanie wynalazków, i jeśli dotyczyć one mają komórek ludzkich, to jasno okre-
ślić, czy dany zbiór komórek można nazwać embrionem ludzkim i w jakich sytuacjach. 

Pojawiające się coraz częściej sprawy, w których doszło do ingerowania w system 
komórkowy człowieka powodują, iż sądy zobligowane są do interpretacji zagadnień 
skomplikowanych, takich jak m.in. początek życia ludzkiego czy dopuszczalność prze-
rywania ciąży. Prawodawca jednak posiada obowiązek nie tyle tworzyć prawo w sposób 
kazuistyczny, by dopuścić określone sytuacje jako zgodne z normami, ale przede wszyst-
kim uwzględniać rozwój technologiczny. Taki postulat nie zawsze jest jednak realizowany.

Pomimo wielu systemów aksjologicznych i poglądów, należałoby jednak podjąć 
próbę jasnego, precyzyjnego i zgodnego ze stanem nauki zdefiniowania początku ży-
cia37. Jest to niezwykle skomplikowany problem, jednakże dziedzina biotechnologii 
i omówione powyżej sprawy pokazują, iż brak regulacji albo pozostawienie regulacji 
niedostosowanych do towarzyszących okoliczności może wyrządzić wiele złego. Sy-
tuacją niedopuszczalną jest hamowanie rozwoju, który korzystny jest dla ludzkości. 

Jedno jest pewne, orzecznictwo TSUE, w którym trybunał podejmuje się trudu zdefi-
niowania tego, co do tej pory było pomijane z uwagi na niesamowite trudności oscylują-
ce wokół ścierających się poglądów, daje nadzieję, iż prawo europejskie pragnie podążać 
za nowością. Jak trafnie zauważył prof. M. du Vall38, nie można powierzyć urzędom 
patentowym roli „strażnika moralności”. Niewątpliwie warto monitorować sytuację 

36  Zob. T. Twardowski, Patenty w biotechnologii [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia ochrony wła-
sności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2001, s. 67 i n. 

37  Zob. U. Goodenough, Naturalizing Morality, Biodiveristy & the law, intellectual property, Biotechnology 
& traditiona knowledge, edited by Ch. McManis, Londyn 2007, s. 35 i n. 

38  M. du Vall, Prawo patentowe..., s. 380.
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na rynku biotechnologicznym, bowiem zmiany podążają w prawidłowym kierunku. 
W każdej sytuacji należy jednak uwzględnić poszanowanie godności człowieka i jego 
integralności, tak aby ochrona życia nie została naruszona co do swej istoty.

*  *  *

Patent Protection of the Biotechnological Inventions in the Light of Defining 
the Term of Embryo in Case-Law of the Court of Justice of the European Union

The enormous biotechnological development which arised in recent years, resulted in 
the dilemma of regulation the origination of human life in the context of bioethics. How-
ever, the bioethics issues are extremely difficult matter in which it is hard to compromise. 
Undoubtedly, it is a consequence of a different axiological ground which believe not only 
the member states, but also the citizens themselves, existing in European Union. Therefore, 
the text discusses the bioethical dilemmas related to the biotechnological inventions. The aim 
of the article is to familiarize the reader with issues related to the protection of biotechno-
logical inventions in the terms defined in the case law of the CJEU on the basis of the con-
cept of a human embryo, as the term used in directive 98/44/WE. Moreover, in this article 
the author analyzed two judgements of the CJEU: the Brüstle and the International System 
Cell with explanation of the term „stem cells” and discussion about the economic importance 
of biotechnological invention. 

Key words: human embryo, patent, biotech directive, Court of Justice of the European 
Union, European law, European Union, bioethics


