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KRISTIANSEN AND TYVIK AS v. NORWAY 

Date: 02/05/2013 Application no.: 25498/08 

Articles: 6; 6-1; 41 

Conclusion:  Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings; Article 6-1 - 

Access to court); Non-pecuniary damage - award 

Article 6 – Right to a fair trial 

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against 
him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an 
independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced 
publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the 
interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the 
interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the 
extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where 
publicity would prejudice the interests of justice. 

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved 
guilty according to law. 

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: 

a. to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the 
nature and cause of the accusation against him; 

b. to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; 

c. to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if 
he has not a sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the 
interests of justice so require; 

d. to examine or have examined witnesses against him and to obtain the 
attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as 
witnesses against him; 

e. to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the 
language used in court. 

§  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119049
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The case concerned the complaint by Arne Kristiansen, a Norwegian national who was born in 1931, 

and Tyvik A/S, a limited liability company established under Norwegian law. In November 1990 Mr 

Kristiansen applied for a patent to the Norwegian Industrial Property Office for a particular method 

of propulsion of aircrafts and sea vessels. The patent authorities finally rejected the application in 

September 2008. Relying on Article 6 § 1 (right to a fair hearing within a reasonable time and access 

to court) and Article 13 (right to an effective remedy), he complained about the excessive length of 

the administrative proceedings before the national patent authorities as well as the 20 years’ 

limitation on patent protection under the relevant domestic law, which meant in effect that he was 

deprived of access to a court. 

Norsk sammendrag på Lovdata.no 

 

 

 

 

 

 

Månedens utvalgte: Kristiansen and Tyvik AS v. Norway  

 

Fakta:  

Klagerne var Arne Kristiansen (heretter « den første klageren ») og Tyvik A/S, et selskap med 

begrenset ansvar (heretter « den andre klageren »). I november 1990 innleverte den første klageren 

en patentsøknad på en spesiell fremdriftsmekanisme til skips- og luftfartøy til Patentstyrets første 

avdeling. Som en statlig etat under Nærings- og handelsdepartementet, har Patentstyret ansvar for 

behandling og avgjørelse av patentsøknader i Norge. I mars 1991 fremla Patentstyrets første avdeling 

en foreløpig vurdering der den la til grunn at søknaden i dens aktuelle form ikke oppfylte alle 

vilkårene for å meddele patent for oppfinnelsen. Den første klageren ble oppfordret til å 

gjennomføre praktiske forsøk ved et uavhengig forskningsinstitutt og deretter fremlegge den 

nødvendige dokumentasjon. Klageren bestred i september 1991 behovet for testing og viste til de 

høye omkostningene dette ville medføre. Han informerte imidlertid Patentstyret om at prototyper 

ble utarbeidet og kunne testes i Patentyrets representanters nærvær. Patentstyret opprettholdt de 

etterfølgende årene kravet om ytterligere testing. Da den første klageren ikke oppfylte kravet innen 

tidsfristen i november 1999, henla Patentstyrets første avdeling behandlingen av søknaden. 

I mars 2001 klaget klageren saken inn for Sivilombudsmannen. Patentstyret opphevet deretter 

avgjørelsen om å henlegge saken og klageren fikk en ny frist til enten å presentere sine argumenter 

eller fremlegge nytt materiell. I oktober 2001 avviste Patentstyret søknaden under henvisning til at 

klageren ikke hadde bevist at oppfinnelsen hadde den påståtte tekniske effekt. 
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Klageren anket avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling i november 2001. Saksdokumentene 

sirkulerte mellom ankeinstansens medlemmer frem til det første møtet ble avholdt i midten av 

september 2004. Den 29. september 2004 ble klageren informert om at patentsøknaden under visse 

omstendigheter kunne føre frem, men kun med hensyn til skipsfartøy. I februar 2005 ble 

Patentstyret informert om at 50 % av eierskapet til patentsøknaden var overført til den andre 

klageren, Tyvik A/S. I november samme år fattet Patentstyrets annen avdeling avgjørelse om at 

oppfinnelsen hadde en teknisk effekt. Den vurderte imidlertid ikke om andre patentvilkår hadde blitt 

oppfylt. Klageren mottok informasjon om hvordan han kunne endre søknaden slik at oppfinnelsen 

ble patenterbar. Da han ikke hadde villet gjøre de nødvendige endringer, fant Patentstyrets annen 

avdeling at det ikke forelå noen grunner til å fortsette behandlingen av saken. Saken ble derfor sendt 

tilbake til fornyet behandling i Patentstyrets første avdeling. 

Da Patentstyrets første avdeling i november 2005 ga uttrykk for at ideen ikke var tilstrekkelig 

nyskapende, klaget klagerne igjen saken inn til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen svarte at 

han ikke kunne ta stilling til klagen før søknaden var ferdig behandlet, men forutsatte at saken nå 

ville bli behandlet med « tilbørlig hurtighet ». I juni 2007 ble søknaden formelt avvist under 

henvisning til at oppfinnelsen ikke var tilstrekkelig nyskapende. I august samme år anket klagerne på 

nytt avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling, som i brev til klagerne av 29. november 2007 

opplyste at patentsøknaden ikke kunne innvilges med hensyn til luftfartøy, men at det var muligheter 

for at søknaden med hensyn til skipsfartøy ville kunne gå gjennom. Patentstyret viste i denne 

sammenheng til brevet av 29. september 2004. Da klagerne ikke imøtegikk annen avdelings 

oppfordring om å dele søknaden i to, besluttet Patentstyrets annen avdeling den 22. september 2008 

(PS-2008-7784) å opprettholde Patentstyrets første avdelings avgjørelse. Patentsøknaden ble 

dermed endelig avvist. Klagerne anket ikke denne avgjørelsen til domstolene. 

Anførsler:  

Klagerne anførte at den urimelig lange saksbehandlingstiden hos patentmyndighetene og det faktum 

at patentbeskyttelse etter patentlovens §40 kun gjaldt i 20 år fra den dag patentsøknaden ble inngitt, 

innebar at deres rett til tilgang til domstolene hadde blitt illusorisk. Klagerne anførte krenkelse av 

artikkel 6 og artikkel 13. 

Staten imøtegikk klagernes anførsler. 

Domstolens vurderinger: 

Domstolen fant at spørsmålene i saken skulle vurderes etter artikkel 6(1) og ikke etter artikkel 13, 

som anført av klagerne. Domstolen vurderte først om saken skulle tas til behandling. Staten anførte 

at klagerne ikke hadde uttømt nasjonale rettsmidler og at saken på dette grunnlag skulle avvises 

etter artikkel 35(1) og (4). Domstolen bemerket at staten ikke hadde klart å bevise at det forelå et 

effektivt rettsmiddel tilgjengelig for klagerne i den foreliggende sak og avviste statens innsigelse om 

avvisning på dette punkt. Domstolen vurderte at klagen heller ikke var åpenbart grunnløs etter 

artikkel 35(3) og fant dermed at saken skulle tas til behandling. 

Domstolen vurderte deretter hvorvidt det forelå krenkelse av artikkel 6(1). Domstolen fant ingen 

grunn til å betvile at tvisten for Patentstyrets annen avdeling, som klagerne hadde ønsket å forfølge 

for de nasjonale domstolene, gjaldt et prosederbart krav vedrørende en rettighet anerkjent i norsk 

rett og at denne rettigheten var av sivilrettslig karakter. Domstolen fant derfor at artikkel 6 kom til 
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anvendelse, herunder retten til tilgang til domstolene og retten til en rettferdig rettergang innen 

rimelig tid. Når det gjaldt retten til tilgang til domstolene viste Domstolen til de generelle prinsipper 

gjengitt i Stanevv. Bulgaria [GC] (no. 36760/06). 

I den foreliggende sak var det først den 22. september 2008 (PS-2008-7784), da Patentstyrets annen 

avdeling endelig avviste klagernes søknad, at klagerne kunne bringe saken og patentspørsmålet inn 

for de nasjonale domstolene. Dersom patentet hadde blitt meddelt ville den tjue år lange 

patentbeskyttelsen etter patentlovens §40 utløpe to år senere. Domstolen aksepterte følgelig 

klagernes argument om at den administrative prosessen hos patentmyndighetene i praksis gjorde 

klagernes utøvelse av retten til tilgang til domstolene meningsløs. I vurderingen av om denne 

situasjonen utgjorde en begrensning i klagernes rett til tilgang til domstolene som var 

uforholdsmessig eller på annen måte vilkårlig, bemerket Domstolen at patentsøknaden ble inngitt så 

langt tilbake som i november 1990. Domstolen fant ingen grunn til å betvile statens argument om at 

patentprosesser på grunn av sakenes art kunne være tidkrevende og at forsinkelser kunne være 

uunngåelige i tilfeller der det for eksempel var nødvendig med gjennomføring av tester og 

vurderinger av om ideer var tilstrekkelig nyskapende. Mens gjennomsnittstiden for vurdering av 

søknader var på to-tre år, tok det i den foreliggende sak atten år å få saken avgjort. Denne 

eksepsjonelt lange tiden skyldtes i stor grad tvisten mellom Patentstyrets første avdeling og den 

første klageren om behovet for gjennomføring av tester. Selv om den første klageren bidro til 

prosessens lengde, var det – i følge Domstolen – av de nedenfor nevnte grunner, ikke kun klagerens 

ansvar. Domstolen viste til at Patentstyrets annen avdeling den 29. november 2007 anerkjente at 

klagerens idé var patenterbar med hensyn til visse skipsfartøy, men ikke luftfartøy, og at den kunne 

vurdere det ene uavhengig av det andre. Domstolen ville ikke uttale seg om de materielle 

spørsmålene rundt klagernes patentsøknad, men var ikke overbevist om at patentmyndighetene ikke 

kunne ha avgjort patentsøknaden tidligere. Staten vedgikk at patentmyndighetene var ansvarlige for 

forsinkelsene fra mai 1995 til desember 1996, fra desember 1997 til mai 1999 og mellom november 

2001 og september 2004, altså perioder på til sammen nesten seks år. Domstolen vurderte at 

Patentstyrets første avdeling også hadde et visst ansvar for prosessens lengde frem til mai 1995, selv 

om klageren utviste en uforsonlig holdning ved å standhaftig motsette seg gjennomføring av de 

påkrevde testene og ignorere alternative muligheter for å få sine oppfinnelser registrert. I den 

forbindelse minnet Domstolen om at perioden som skal tas i betraktning ved vurderingen av en sivil 

rettergang etter artikkel 6(1) ikke nødvendigvis starter når den kompetente domstol tar over saken, 

men at den også omfatter den foregående administrative prosessen. Under henvisning til dens 

rettspraksis bemerket Domstolen at det var liten tvil om at saksbehandlingstiden var urimelig lang i 

den foreliggende sak. På grunn av det betydelige tidsforløp og den tjue år lange begrensningen i 

beskyttelsen av patentrettigheter etter patentlovens §40, ble klagernes utøvelse av deres rett til 

tilgang til domstolene illusorisk. Ifølge Domstolen utgjorde dette en 

begrensning i deres rett til tilgang til domstolene, som ikke bare var 

vilkårlig i artikkel 6(1)s forstand, men også forringet selve kjernen i 

rettigheten. Domstolen konkluderte følgelig med at det forelå en 

krenkelse av artikkel 6(1). I lys av denne konklusjonen vurderte 

Domstolen at det ikke oppstod noen separate spørsmål vedrørende 

kravet i artikkel 6(1) om rettergang « innen rimelig tid ».  
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