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 DOM 

 

Saken gjelder krav om dom etter tvisteloven § 9-7, samt krav om sakskostnader.  
 

Sakens bakgrunn og partenes anførsel  

 

Den 24. november 2020 tok Nirujah Sivarajah Thusyanthan og Thusyanthan Balasingam ut 

søksmål mot Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (heretter Kultursenteret). Kultursenteret 

innga tilsvar den 19. januar 2021.  

 

Søksmålet i saken gjelder krav om dom for at Kultursenterets vedtak om eksklusjon av 

saksøkerne på grunn av manglende betaling av en avgift var ugyldig.  

 

Den 12. februar 2021 ble det gjennomført rettsmekling i saken ved Oslo tingrett, uten at 

partene kom til enighet.  

 

Ved prosesskriv av 22. mars 2021 trådte åtte nye saksøkere inn i saken, under henvisning 

til jf. tvisteloven § 15-3(1):  

 

Kavitha Karunakaran og Karunakaran Shanmugam,  

Sivasini Basharan og Basharan Paransoti, 

Piriya Sanjeevan og Sanjeevan Sivarajah, samt 

Mary Ranjini Richard og Joe Gracian Richard.  

 

Det ble i prosesskrivet opplyst at sakene for de åtte nye saksøkerne var identisk med saken 

for de to opprinnelige saksøkerne.  

 

Den 27. mai 2021 ble planleggingsmøte gjennomført.  

 

Ved prosesskriv av 2. juli 2021 trakk følgende seks saksøkere seg fra saken:  

 

  Kavitha Karunakaran og Karunakaran Shanmugam, 

Piriya Sanjeevan og Sanjeevan Sivarajah, 

Mary Ranjini Richard og Joe Gracian Richard.  

 

Etter utveksling av prosesskriv av 5. august 2021 og 11. august 2021 var partene enige at 

prosesskriv der de åtte nye saksøkerne trådte inn i saken var forkynt for motparten, slik at 

tvisteloven § 18-4 kom til anvendelse.  

 

Saksøkte meddelte i prosesskriv av 5. august 2021 at det ikke ble gitt samtykke til at de 

seks saksøkerne angitt i prosesskriv av 2. juli 2021 trådte ut av saken. Det ble fremsatt krav 

om frifinnelsesdom jf. tvisteloven § 18-4 første ledd jf. § 9-7, vedrørende disse seks 

partene.   
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Saksøkerne anførte i prosesskriv av 11. august 2021 at  

 
«For de opprinnelige (og nåværende) saksøkerne har det vært en grunnleggende forutsetning 

for forlik at alle som hadde fått et likelydende eksklusjonsvedtak rettet mot seg, måtte være 

omfattet av forliket. Dette ble kommunisert til saksøkte under rettsmeklingen og senere, men 

saksøkte har ikke ønsket å inngå forlik med alle – kun de partene som hadde tatt ut søksmål. 

Av den grunn ble alle som hadde fått eksklusjonsvedtak rettet mot seg, og som det ble 

orientert om allerede i stevningen, trukket inn på saksøkersiden. Uten at det hadde blitt gjort 

ville de ikke, slik saksøkte har agert, ha fått glede av en dom som gir saksøkerne medhold. 

  

I perioden mellom 22. mars 2021 og til uttreden 2. juli 2021 har de nye saksøkerne, til tross 

for den ulempen som er beskrevet ovenfor, kommet til at de likevel ikke ønsker å stå på 

saksøkersiden.  

 

Når de nye saksøkerne har trukket søksmålet har de samtidig oppgitt sitt krav. jf. tvisteloven 

18-4. Det er, særlig i lys av bakgrunnen for at de uttredende saksøkerne ble trukket inn som 

saksøkeren, provoserende at saksøkte ikke samtykker til at partene kan trer ut». 
 

Det ble videre anført at det ikke kunne påvises å ha påløpt noe merarbeid som følge av de 

nye partenes inntreden, og at det uansett ville være sterkt urimelig å idømme de uttredende 

partene sakskostnader.  

 

I sakskostnadsoppgave av 12. august 2021 anførte Kultursenteret at omkostningsansvaret 

ved kumulasjon avgjøres for hver part i relasjon til motparten, jf. tvisteloven § 20-6. Det 

ble vist til at retten etter annet ledd kan bestemme at dersom flere parter blir ilagt 

omkostninger kan de hefte felles for hele eller deler av beløpet. Reelle hensyn tilsier at de 

seks partene må bære ansvar for omkostningene i saken ut over «merkostnadene» knyttet 

til deres inntreden i saken, ettersom de hadde opptrådt i prosessfelleskap. Sakene var 

presentert som identiske fra samtlige saksøkeres side, og de hadde felles prosessfullmektig. 

Videre at prosesshandlingene fra saksøkernes side i perioden etter 22. mars 2021 har 

medført omfattende ressursbruk fra saksøktes side. Det ble gjort gjeldende at de uttrådte 

partene måtte hefte for deler av saksøktes omkostninger fra det tidspunktet de trådte inn og 

frem til dom forelå i saken for disse partenes vedkommende, og i den forbindelse vist til 

NOU 2001:32 s. 934-935 vedrørende tvisteloven § 20-6. Det ble anført at de uttrådte 

partene må hefte for 60 % av sakskostnadene påløpt etter 22. mars 2021, da de utgjør 60 % 

av saksøkerne.  Det ble anført at nærheten i kravene som er behandlet og muligheten for 

dekning taler for solidaransvar.  

 

I prosesskriv av 12. august 2021 anførte saksøkerne at det avgjørende er om saksøkte er 

sikret dekning av eventuelle idømte sakskostnader, og at de gjenstående saksøkerne vil 

kunne dømmes til å dekke de fulle omkostningene dersom saken tapes. Det ble anført at 

merknaden til tvisteloven § 20-6 gjaldt situasjonen der saksøkerne var inne på 

domstidspunktet i hovedsaken og der det kunne bli aktuelt å pådømme en forholdsmessig 

andel av sakskostnadene. Det ble anført at dette gjøres sjeldent idet hovedregelen er at flere 

saksøkere hefter fullt ut for hele kravet solidarisk. Videre ble det anført at det vil oppstå en 

umulig rettslig posisjon for de uttredende partene dersom retten idømmer en 

forholdsmessig andel av sakskostnadene, og de gjenstående saksøkerne senere får medhold 
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i hovedsaken. Det ble anført at man da kan ende i en situasjon der de gjenstående 

saksøkerne vinner med idømte sakskostnader, mens de uttredende partene sitter igjen med 

et krav på sakskostnader retten, på grunn av dommens utfall, har kommet til at saksøkte 

ikke har krav på.  

 

Rettens vurdering  

 

De seks saksøkerne Kavitha Karunakaran, Karunakaran Shanmugam, Piriya Sanjeevan, 

Sanjeevan Sivarajah, Mary Ranjini Richard og Joe Gracian Richard trådte inn i saken ved 

subjektiv kumulasjon den 22. mars 2021. 

 

De trådte ut av søksmålet ved prosesskriv den 2. juli 2021. Kultursenteret har ikke 

samtykket, og det er da på det rene at disse seks saksøkernes krav er å anse som oppgitt jf. 

tvisteloven § 18-4 (1).  

 

Kultursenteret har krevet frifinnelsesdom i relasjon til de seks saksøkerne, jf. tvisteloven § 

9-7. Retten avsier følgelig slik frifinnelsesdom, der Kultursenteret frifinnes fra Kavitha 

Karunakaran, Karunakaran Shanmugam, Piriya Sanjeevan, Sanjeevan Sivarajah, Mary 

Ranjini Richard og Joe Gracian Richard sine krav om ugyldighet vedrørende vedtak om 

eksklusjon fra foreningen.  

 

Sakskostnader  

 

I prosesskriv av 5. august 2021 ba saksøkeren om at retten avgjorde 

sakskostnadsspørsmålet for de seks saksøkerne i forbindelse med hovedforhandling, jf. 

tvisteloven § 20-6. Retten viser til tvisteloven § 20-8 (1), og fastsetter derfor 

sakskostnadene for de seks uttrådte partene i forbindelse med frifinnelsesdommen etter 

tvisteloven § 9-7.  

 

Kultursenteret har vunnet saken vis à vis Kavitha Karunakaran, Karunakaran Shanmugam, 

Piriya Sanjeevan, Sanjeevan Sivarajah, Mary Ranjini Richard og Joe Gracian Richard.  

Kultursenteret har da som den klare hovedregel krav på dekning av sine sakskostnader i 

relasjon til disse partene, jf. tvisteloven § 20-2 (1).  

 

Sakskostnadsspørsmålet skal avgjøres i relasjon til hver part når et er flere parter på en side 

i saken, jf. tvisteloven § 20-6 (1). Bestemmelsen kommer til anvendelse i saken, idet det 

har vært tale om subjektiv kumulasjon av flere parter med identiske krav på saksøkersiden.  

 

Partene er uenige om sakskostnadsspørsmålet skal basere seg på den konkrete andelen av 

kostnadene (konkret merarbeid) som knytter seg til de seks saksøkernes inntreden og 

etterfølgende opptreden i saken, eller om de seks saksøkerne må hefte for en 
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forholdsmessig andel av de samlede sakskostnadene som Kultursenteret har hatt fra deres 

inntreden i saken og frem til denne dom.  

 

De innrettelseshensyn som ligger til grunn for bestemmelsen i § 18-4 tilsier at parter ikke 

uten risiko for sakskostnader skal kunne tre inn og ut av prosessfelleskap i søksmål. De 

totalt ti saksøkende partene opptrådte i identisk prosessfelleskap med samme 

prosessfullmektig fra 22. mars 2021 og frem til herværende dom. Kultursenteret har anført 

at det fremstår motstridene at noen parter skal få potensielle virkninger av 

prosesshandlinger som alle har deltatt i, uten at de må bære noe ansvar for konsekvensene 

det får for omkostningene. Retten er enig i dette. Det er videre slik at de seks partenes 

inntreden i saken påvirket saksøktes prosessrisiko i ikke betydelig grad, ved at 

rettsvirkningene ved dom for ugyldighet ville gjelde langt flere enn de som opprinnelig var 

del av søksmålet. 

 

Det er ikke gjort gjeldende at de seks saksøkerne også hefter for en proratarisk andel av 

sakskostnadene knyttet til arbeid før de trådte inn i saken, og retten tar derfor ikke stilling 

til dette. Prinsipielt sett bemerker retten at de seks saksøkerne ved sin inntreden fikk nyte 

godt av det prosessopplegget og de sakskostnader som da allerede var påløpt. Ved å tre inn 

i et allerede etablert prosessfelleskap kunne de ikke med rimelighet forvente å ikke skulle 

hefte for en forholdsmessig andel av de sakskostnadene som påløp etter at de trådte inn.  

 

Spørsmålet om det at de nye partene trådte inn konkret ville medføre merarbeid for 

motpartens prosessfullmektig eller behov for utvidet tid til hovedforhandling – som ble 

adressert i planmøte – skal ikke sammenblandes med spørsmålet om hvilke sakskostnader 

de nå seks uttrådte saksøkerne hefter for når det avsies frifinnelsesdom etter § 9-7. 

Spørsmålet stiller seg da også annerledes enn ved de forutsetninger retten la til grunn i 

brevet av 5. juli 2021.  

 

Kultursenteret har utvilsomt og uavhengig av utfallet i tvisten mot de fire gjenværende 

saksøkerne krav på sakskostnader i relasjon til de seks uttrådte saksøkerne. Retten kan ikke 

se at sakskostnadsansvar for en forholdsmessig andel av sakskostnadene i den perioden de 

seks partene var saksøkere kan skape etterfølgende problemer dersom de gjenstående fire 

skulle vinne frem i sitt søksmål, slik saksøkerne har anført. Dersom de gjenstående fire 

saksøkerne vinner saken har de som utgangspunkt krav på dekning av sine sakkostnader. 

Dersom Kultursenteret vinner saken mot de gjenstående fire saksøkerne har Kultursenteret 

som hovedregel krav på dekning av sine sakskostnader, som naturlig nok ikke vil kunne 

omfatte sakskostnader de tilkjennes ved dommen som nå avsies etter tvisteloven § 9-7. 

Sakskostnadsspørsmålet i hovedsaken avgjøres separat i den aktuelle dommen, og påvirkes 

ikke av en eventuell anke over sakskostnadsspørsmålet i herværende sak.  

 

Retten har etter dette kommet til at de seks uttrådte saksøkerne idømmes erstatningsansvar 

for en forholdsmessig andel av Kultursenterets sakskostnader i den aktuelle perioden de 
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deltok i prosessfelleskapet. Kultursenteret har anført at de seks saksøkerne hefter for 60 % 

av de aktuelle kostnadene, ettersom de seks saksøkerne utgjør 60 % av det opprinnelige 

prosessfelleskapet. Retten er enig i dette.  

 

Kultursenteret har oppgitt at det er utført totalt 45 timer arbeid i perioden fra 22. mars 2021 

frem til dagens dato, totalt kr. 123 750 inkludert mva.  

 

Timeantallet for arbeid i perioden fra 22. mars 2021 til dagens dato fremstår nødvendig og 

rimelig i anledning denne konkrete saken jf. tvisteloven § 20-5 (1). Det vises til at det i den 

aktuelle perioden ble utvekslet en rekke prosesskriv relatert til saksøkernes krav om 

besvarelse av ulike bevisprovokasjoner, herunder hva de aktuelle bevisprovokasjonene 

skulle godtgjøre. Retten legger til grunn at det som følge av dette har påløpt ikke 

ubetydelig arbeid i kommunikasjon med klient i tillegg til arbeid knyttet til utforming av 

prosesskriv til retten. Det har også medgått tid til spørsmålet om sakskostnader etter at de 

seks partene besluttet å tre ut, noe som utvilsomt må anses som nødvendig og rimelig 

arbeid i saken.  

 

Konkret utgjør 60 % av det angitte beløpet kr 74 250, som altså omfatter merverdiavgift.  

 

Retten tolker saksøkernes prosesskriv om sakskostnader slik at det også gjøres gjeldende at 

tungveiende grunner taler mot idømmelse av sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 (3). 

Retten er ikke enig i at det foreligger slike tungtveiende grunner. Som et utgangspunkt 

ligger terskelen for anvendelse av bestemmelsen høyt. I prosesskriv av 11. august 2021 er 

det oppgitt at de seks saksøkerne har «kommet til at de likevel ikke ønsker å stå på 

saksøkersiden», uten at noen nærmere årsak er oppgitt. Tvisteloven § 20-2 (3) a) kommer 

ikke til anvendelse, idet kravet er trukket. Momentet i § 20-2 (3) b) kommer heller ikke til 

anvendelse idet det etter rettens kjennskap ikke har det ikke vært forliksforhandlinger 

mellom partene etter at de seks saksøkerne trådte inn i saken. Retten bemerker særskilt at 

Kultursenterets eventuelle manglende ønske om å inngå rettsforlik eller utenrettslig forlik 

som omfattet andre enn de som i sin tid var parter i saken ikke kan medføre at 

bestemmelsen får relevans for sakskostnadsspørsmålet. Retten kan heller ikke se at 

momentet i § 20-2 (3) c) får betydning i saken, da velferdsmessige hensyn eller 

styrkeforhold ikke særskilt er fremhevet fra de seks uttrådte partenes side.  

 

Retten finner at de seks partene skal hefte solidarisk for sakskostnadskravet, jf. tvisteloven 

§ 20-6 (2). Det vises i den forbindelse til at de seks partene har fremmet identiske krav, og 

har fremstått i prosessfelleskap. De har stått for identiske prosesshandlinger og har hatt 

samme prosessfullmektig i saken. Både nærheten mellom de respektive partenes krav og 

motpartens muligheter for dekning taler for en slik løsning.  
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SLUTNING 

 

1. Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter frifinnes for krav om ugyldighet vedrørende 

vedtak om eksklusjon fra foreningen av Kavitha Karunakaran, Karunakaran 

Shanmugam, Piriya Sanjeevan, Sanjeevan Sivarajah, Mary Ranjini Richard og Joe 

Gracian Richard.  

 

2. Kavitha Karunakaran, Karunakaran Shanmugam, Piriya Sanjeevan, Sanjeevan 

Sivarajah, Mary Ranjini Richard og Joe Gracian Richard dømmes – en for alle og alle 

for en - til å betale kr søttifiretusentohundreogfemti - 74 250 - kroner i sakskostnader 

til Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter innen to – 2 - uker fra dommens 

forkynnelse.  

 

Retten hevet 

 

Maria Bergram Aas 

 

Veiledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. 


