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VEDTEKTER FOR DNVS FORLIKS- OG VOLDGIFTSRETT 

 

§ 1. Mandat 

DNVs forliks- og voldgiftsrett er foreningens faste organ når det gjelder kollegiale tvister.  

 

Dette gjelder tvister mellom medlemmer, mellom medlemmer og underorganer i DNV eller mellom 

foreningens underorganer.  

 

Overtredelser av DNVs regelverk og vedtak fattet i medhold av dette kan henvises til behandling i 

forliks- og voldgiftsretten. 

§ 2. Saksforhold før behandling 

Tvister skal søkes bilagt i DNVs forhandlingsutvalg. 

 

Tvister som ikke løses av underorganer bringes inn for DNVs sentralstyre. Sentralstyret kan enten 

megle forlik, eller bringe saken inn for forliks- og voldgiftsretten.  

 

Sentralstyret kan etter omstendighetene henvise sakene til de ordinære domstoler. 

§ 3. Sammensetning og administrasjon 

DNVs forliks- og voldgiftsrett oppnevnes av DNVs sentralstyre for et tidsrom av tre år.  

 

Den består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Komiteens medlemmer kan ikke 

ha andre sentrale tillitsverv i foreningen. Den velger selv leder og eventuelt sekretær. Komiteens 

medlemmer kan gjenvelges. 

 

Lederen har ansvar for at det føres protokoll over rettens forhandlinger.  

 

Retten kan kreve assistanse fra DNVs administrasjon for korrespondanse og teknisk bistand forøvrig.  

 

Saker i forliks- og voldgiftsretten avgjøres med alminnelig stemmeflertall. 

§ 4. Forliks- og voldgiftsrettens arbeid 

Voldgiftsrettens leder er ansvarlig for at alle saker som forelegges blir tatt opp til behandling snarest 

mulig.  

 

Partene skal ha adgang til å uttale seg om saksforholdet og det som den annen part framfører 

innen den tidsfrist som retten fastsetter.  

 

Partene skal besvare de spørsmål som retten stiller, enten skriftlig eller direkte ved frammøte.  

 

Partene har anledning til å avgi personlig forklaring for retten, og de kan hver oppnevne et 

medlem av DNV som kan overvære alle rettsmøter fram til dom avsies.  

 

Forliks- og voldgiftsretten fastsetter selv sin forretningsorden. Den kan om nødvendig tilkalle 

sakkyndig bistand og avhøre vitner. Retten kan på ethvert tidspunkt under sitt arbeid søke å megle 

forlik mellom partene.  

 

Etter at saken synes tilstrekkelig belyst tar retten den opp til doms. Dette skal ordinært skje senest tre 

måneder etter at saken ble opptatt til behandling i retten.  

 

Retten er i sin bedømmelse ikke bundet av juridiske bevisregler.  

 

Dommen meddeles sakens parter og DNVs sentralstyre. Den skal begrunnes og inneholde 

bestemmelse om saksomkostninger. Retten kan idømme bøter på inntil kr. 10 000,-  
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Bøter kan også ilegges for unødvendig trette og utilbørlig forhaling av saker. De innkomne beløp 

går til DNVs rettsfond. 

§ 5. Andre bestemmelser 

Partene som skal ha sak behandlet av forliks- og voldgiftsretten skal på forhånd avgi skriftlig 

erklæring om at de godtar rettens dom. 

 

Medlem av DNV taper sin medlemsrett dersom vedkommende ikke innenfor den frist som er satt av 

retten etterkommer dennes dom.  

 

Fristen for innbetaling av bøter og saksomkostninger skal normalt være 4 uker, men DNVs 

sentralstyre kan innrømme en lengre frist.  

 

Om partene ikke ilegges saksomkostninger dekkes rettens utgifter av DNV, fortrinnsvis fra 

rettsfondet. Ingen kan ved å melde seg ut av foreningen unndra seg eller forhindre at en sak 

pådømmes.  

 

Rettens medlemmer og eventuelle parts-representanter får dekket skyssomkostninger etter samme 

regler som for DNVs tillitsvalgte forøvrig. Medlem av DNV som av forliks- og voldgiftsretten er 

fradømt medlemskapet kan først opptas i foreningen igjen av sentralstyret etter at rettens uttalelse 

er innhentet. 

§ 6. Depositum 

Medlemmer eller underorganer som ønsker en sak avgjort av DNVs forliks- og voldgiftsrett å 

deponere et beløp på kr 2 000,- i DNVs økonomiavdeling. 

§ 7. Offentliggjørelse av dom 

Dom avgitt av forliks- og voldgiftsretten offentliggjøres av DNVs sentralstyre, fortrinnsvis i foreningens 

eget medlemstidsskrift. 

 




