BRUKERVILKÅR
Domstolenes aktørportal

Ved registrering som bruker i nettportalen i medhold av prøveforskrift om elektronisk
kommunikasjon med domstolene (forskrift FOR 2012-02-12 nr 140) § 3, aksepterer brukeren
følgende vilkår for bruk av nettportalen:
1. Plikt til elektronisk kommunikasjon
Ved registrering i nettportalen forplikter brukeren seg til så langt det er mulig å kommunisere
elektronisk med domstolene gjennom nettportalen. Plikten gjelder så lenge brukeren er registrert i
nettportalen, men bortfaller dersom brukeren ikke lenger ønsker å være registrert buker av
nettportalen.
Det er brukerens ansvar å avklare om klienten aksepterer bruk av elektronisk kommunikasjon i den
enkelte sak. Dersom klienten motsetter seg slik kommunikasjon, vil brukeren være fritatt fra plikten
til å bruke elektronisk kommunikasjon.
2. Registreringsalternativer og brukergrupper
En advokat som registrerer seg som bruker av nettportalen i egenskap av prosessfullmektig, anses
registrert for alle saker og domstoler som omfattes av forskriften. Advokaten kan da levere salærkrav
elektronisk i enhver sak som omfattes av forskriften. Ved registrering etter dette alternativet
aksepterer advokaten følgelig at domstolen benytter elektronisk kommunikasjon overfor ham i saker
hvor han ikke selv allerede har benyttet elektronisk kommunikasjon.
En salærberettiget som skal framsette salærkrav mot det offentlige overfor en domstol som omfattes
av forskriften, kan registrere seg som bruker i nettportalen. Bestemmelsen omfatter både advokater,
sakkyndige, tolker og andre aktører som kan ha krav på salær fra det offentlige. Når brukeren først er
registrert, kan vedkommende inngi salærkrav elektronisk i alle saker som omfattes av forskriften.
Registrering etter dette alternativet innebærer ikke plikt til elektronisk kommunikasjon med
domstolene om annet enn salærkrav.
Rettsoppnevnt sakkyndig, meddommer, tolk eller annen som skal ha rolle i en sivil sak kan registrere
seg som bruker i nettportalen. Registrering etter dette alternativet innebærer at vedkommende får
tilgang til de elektroniske dokumentene i saken, og registeringen gjelder bare for den konkrete
saken.
Selvprosederende parter i sivile saker kan registrere seg som brukere i nettportalen. Registrering
etter dette alternativet gjelder kun for den saken registreringen gjelder, men innebærer plikt til så
langt det er mulig å kommunisere elektronisk med domstolen gjennom nettportalen i den saken
registreringen gjelder.
3. Portalmedhjelpere
En bruker som er registrert i egenskap av prosessfullmektig i sivile saker eller salærberettiget, kan
benytte protalmedhjelper. Portalmedhjelperen må arbeide ved samme kontor som den registrerte

brukeren. Portalmedhjelperen kan utføre praktiske saksbehandlingsoppgaver i nettportalen på vegne
av brukeren. Alle disposisjoner portalmedhjelperen foretar, skjer på vegne av brukeren. Brukeren
hefter for alle disposisjoner og handlinger portalmedhjelperen foretar på nettportalen. Det er den
registrerte brukeren som skal beslutte prosesshandlinger og andre disposisjoner.
4. Innlevering av dokumenter og fristavbrudd
Alle saksdokumenter og vedlegg i sivile saker kan oversendes elektronisk gjennom nettportalen.
Salærkrav i alle sakstyper som omfattes av forskriften kan leveres elektronisk ved utfylling av
elektronisk skjema i nettportalen. Ved elektronisk innlevering av dokumenter i nettportalen skal
avsenderen motta en bekreftelse på at dokumentet er mottatt.
Tidspunktet for innlevering i nettportalen er avgjørende for når en prosessuell frist anses avbrutt.
Innleveringstidspunktet er det tidspunktet hvor arbeidet med dokumentet i nettportalen gjøres
ferdig, og det foretas endelig innlevering. Innleveringstidspunkt som gjelder ved frist er det
tidsstempel som returneres i kvittering etter at det er blitt klikket på knappen "Signer og send inn".
Prosesslovgivningens generelle regler om frister gjelder også ved elektronisk kommunikasjon med
domstolene gjennom nettportalen, herunder blant annet reglene om fristfastsettelse, oppreisning
for fristoversittelser mv.
5. Elektronisk forsendelse fra domstol til bruker
All kommunikasjon fra domstolen til registrerte brukere kan foregå elektronisk i saker og domstoler
som omfattes av forskriften. Både forkynnelser og andre meddelelser kan skje i elektronisk form.
Kommunikasjonen skjer ved at det aktuelle dokumentet gjøres tilgjengelig for brukeren i
nettportalen.
Ved forkynnelser eller annen kommunikasjon som inneholder frister, vil brukeren få et særskilt varsel
om at vedkommende har mottatt et nytt dokument i nettportalen. Særskilt varsel vil blant annet bli
sendt ved forkynnelse av stevning med pålegg om tilsvar, innkalling til rettsmøter eller forkynnelse av
rettsavgjørelse. Varselet skal sendes til en elektronisk adresse brukeren selv har valgt, for eksempel
et mobiltelefonnummer eller en epostadresse.
6. Elektronisk signatur
Elektronisk signering i nettportalen erstatter fysisk underskrift ved innsending av elektroniske
dokumenter i nettportalen. Den tekniske løsningen er utviklet for nettportalen.
Ordningen for elektronisk signatur i nettportalen bygger på en løsning som oppfyller kravene til
autentiseringsmekanismer i forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for nivå "person høyt".
Nettportalen loggfører dessuten hvem som signerer et dokument, og når det signeres. Dokumentet
sikres mot etterfølgende endringer ved bruk av mekanismer for integritetsbeskyttelse. Endelig er det
etablert mekanismer som hindrer at det i ettertid kan benektes at et dokument er sendt.
7. Tilgjengelighet og oppetid
Nettportalen er en del av et prøveprosjekt og har derfor ikke den tilgjengelighet og oppetid som
forventes av et system som er i full produksjon. Selv om nettportalen til vanlig vil være oppe hele

døgnet, kan det være situasjoner der portalen er nede mellom 20:00 og 08:00 i hele eller deler av
tidsrommet. Første mandag i hver måned kan portalen i perioder være nede fra 17:00 på grunn av
vedlikehold.
Selv om det er mulig å logge inn i nettportalen på nettbrett og mobil, er den i utgangspunktet
designet for å bruke på pc. Det tas derfor ikke ansvar for situasjoner som måtte oppstå som følge av
at det ikke benyttes nettbrett eller mobil i stedet for pc.
Planlagt vedlikehold og nedetid vil bli varslet i nettportalen i forkant.

