
 

 

 

REGLEMENT FOR 

ELSAs NASJONALE PROSEDYREKONKURRANSE 

 
 
§ 1 Definisjon 

 
ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse er en konkurranse der vinnerne av de lokale 
prosedyrekonkurransene arrangert av ELSA Bergen, ELSA Oslo og ELSA Tromsø prosederer mot 
hverandre med utgangspunkt i en fiktiv rettstvist.  
 
§ 2 Formål 

 
ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse skal bidra til at jusstudenter får praktisere og utvikle sine 
ferdigheter innen rettslig argumentasjon og prosedyreteknikk. Konkurransen skal gi studentene øvelse i 
praktisk arbeid med juridiske problemstillinger. 
 
§ 3 Deltakere 
 
Deltakerne i ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse skal bestå av vinnerlagene fra de lokale 
prosedyrekonkurransene ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø.  
 
Dersom vinnerlaget ved et fakultet ikke har anledning til å delta i den nasjonale konkurransen, skal 
muligheten gis til laget som kom på andreplass ved det samme fakultetet. 
 
Deltakerne må ha studierett ved et av de respektive fakultetene. Studenter med poststudierett og andre 
som har oppnådd graden Master i rettsvitenskap kan ikke delta.  
 
§ 4 Oppgave 
 
Konkurransen skal ta utgangspunkt i én praktikumsoppgave, og denne gis til alle lagene ti dager før 
konkurransens start. 
 
Arrangøren avgjør oppgavens innhold, men skal søke å holde seg innenfor det som er pensum på 
fakultetenes tre første studieår. 
 
Faktum i oppgaveteksten er uttømmende.  
 
§ 5 Veiledere 

 
Deltakerne har rett til veiledning fra en kyndig jurist frem til en halv time før prosedyrene i konkurransen 
starter. 
 
Veiledere skal ikke ha tilknytning til dommerpanelet som er egnet til å sette en dommers habilitet i tvil.  
 
Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom veiledere og deltakere etter prosedyrene i 
konkurransen er påbegynt. 

 
Veilederne skal tildeles felles retningslinjer innen rimelig tid før oppgaven utdeles.  

 
 



 

 

§ 6 Generelle regler for konkurransens gang  
 
 
Konkurransen skal bestå av tre runder, slik at alle lagene får prosedert mot hverandre og representert begge 
partene i saken. Et dommerpanel skal foreta en samlet vurdering av alle rundene og utpeke et vinnerlag 
basert på kriteriene beskrevet i § 8. 
 
Lagene får 20 minutter til hver prosedyre. Arrangøren vil gi beskjed når tiden er ute, og lagene vil da kun 
gis mulighet til å legge ned påstand.  
 
Etter prosedyrene i en runde vil hvert lag få 5 minutter til replikkveksling. Det skal gjøres fradrag for tid 
som går med til spørsmål fra dommerne.  
 
Underveis i prosedyren har deltakerne ikke lov til å kommunisere med andre enn dommerne, motparten, 
eller arrangøren. I konkurransen har lagene ikke adgang til å være til stede under runder de ikke selv deltar 
i. 
 
Juridiske utdrag og disposisjon skal deles ut til dommere og motpart. Disse skal være enten Vice President 
for Academic Activities eller Director i hende senest en halv time før konkurransen starter. De juridiske 
utdragene og disposisjon som deles ut til dommere og motpart skal være identiske. 

  
Spørsmål knyttet til konkurransen skal besvares av ELSA Norge, og skal sendes til vpaa@elsa.no. Svaret 
skal gis til alle deltakerne i konkurransen, med mindre det er uten betydning for de andre lagene.  
 
§ 7 Dommere 
 
Lagene i konkurransen skal bedømmes av et dommerpanel bestående av tre kyndige jurister. Dommerne 
skal være uten særlig tilknytning til verken deltakerne i konkurransen eller deres veiledere.  
 
§ 8 Bedømmelse 
 
Lagenes samlede prestasjon vurderes etter at alle rundene er fullført. I konkurransen skal dommerne få 
inntil 30 minutter til deliberasjon i konkurransen. 

 
I bedømmelsen skal det legges vekt på deltakernes rettsanvendelse, argumentasjon, overbevisningsevne, 
språkbruk, ryddighet, struktur og helhetsinntrykk.  
 
Materiell kunnskap og fremføring skal tillegges like stor vekt, og det skal tas hensyn til hvor vanskelig det 
er å representere den enkelte part. For øvrig anvendes vanlig dommerskjønn. 
 
Dommerne skal så langt som mulig gi begrunnelse for sitt resultat.  
  
§ 9 Reglement 
 
Deltakerne skal få tilsendt reglementet senest to uker før oppgaven utdeles. 
 
Reglene kan ikke endres etter at oppgaven er utdelt. Arrangøren kan likevel gi utfyllende regler som er 
nødvendige for avviklingen av konkurransen. 
 
Endringer av reglementet skal skje etter styrevedtak i ELSA Norge. De lokale ELSA-gruppene skal 
underrettes om endringer innen rimelig tid.  
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§ 10 Regelbrudd 

 
Brudd på reglementet kan føre til diskvalifikasjon. Motparten gjennomfører da sin prosedyre, og runden 
avsluttes deretter. 
 


