
DOMSFORTOLKNINGSOPPGAVE:  

 
EN INNFØRING I OPPGAVETEKNIKK.  

 
NB: DETTE ER ET FORSLAG TIL 
HVORDAN SLIKE OPPGAVER KAN 

LØSES, IKKE NOEN STANDARD MAL! 
 
 
 
 

1. Les oppgaveteksten omhyggelig: 
 

 Analyser og vurder 

 Drøfte rekkevidden av 

 Analyser og vurder og drøft rekkevidden av 

 Ytterligere kombinasjoner. Rettskilde eller fagrelaterte 
spørsmål dommen legger opp til. 

 
2. Forutsetning i det følgende:  
 

Analyser og vurder og drøft rekkevidden av... 
 

3. Redegjør kort for saken gjenstand:  
 

 En redegjørelse for problemstillingen. For å formulere 
en problemstilling: Faktum og juss. Helt kort. Sml 
innledningen til Høyesteretts dommer. Kort og 
presist, og munnende ut i en sammenfattende 
problemstilling. Ikke mer om faktum enn nødvendig 
for å formulere problemstillingen. Ikke mer om juss 



enn nødvendig for å formulere problemstillingen. 
Totalt en halv til trekvart side, aldri mer enn en side. 

 I denne innledende øvelsen kan også partene 
presenteres helt kort. Også her er referanserammen at 
det ikke skal sies mer enn nødvendig for å presentere 
problemstillingen. 

 
4. En kort redegjørelse for dommens resultat: 
 

 Hvem som fikk medhold. Hvis dissens, skal det 
angis. Maks 5-6 linjer. 

 
5. Analysedelen og vurderingsdelen:  

 
 Viktig å forstå forskjell mellom analyse og vurdering. 

Kan analysere og vurdrere i samme avsnitt. Men kan 
også gjøre det i to avsnitt. Analyse er å redegjøre for 
rettens begrunnelse, uten å supplere med mer 
personlige og/eller verdiorienterte synspunkter. 
Vurdere er å ta stilling til godheten og holdbarheten i 
rettens begrunnelse. Kan være fornuftig å peke på 
forskjellen og si om du tar alt under ett eller om du 
velger å dele i to. I fortsettelsen alt under ett. Gjøres 
dette, må man få frem begge elementer. Lettere om 
man deler, fordi man da tvinges til det. 

 Analysere rettens begrunnelse, den anførte ratio 
decidendi. Resonnement. Bygg på, men ikke gjengi 
rettens begrunnelse slavisk og ordrett. Med egne ord. 

 Vis til og redegjør for de relevante rettskildene retten 
har anført, og redegjør for rettens avveininger.  



 Rettens (og ikke din) begrunnelse, men tilltatt å 
supplere med egen kunnskap. Kommentarer til 
hvorfor retten kommer til det den gjør. Trekk veksler 
på rettskildelære og det rettsområde det gjelder. Men 
rettens, ikke din begrunnelse. Ikke lange utredninger 
om enighet/uenighet, om at retten tar feil osv. 

 Men det er lov å være kritisk. Pass på at denne del 
ikke får en personlig og rettspolitisk slagside. 
Hovedinntrykket: Rettens begrunnelse. Den skal 
analyseres og vurderes, men ikke overprøves. Dine 
synspunkter kommer inn i vurderingsdelen, ikke i 
analysedelen. 

 Analyse: Anført ratio decidendi; En eller flere 
begrunnelser? Evt hvorfor flere? Er det obiter dictum 
(dicta)? Hva innebærer det og hvorfor er det anført 
flere?  

 Hvis dissens; skal også denne analyseres og vurderes. 
Redgjør for forskjellene i votaene. OK å si hvilket 
votum man er enig/uenig i. Men igjen: Rettens 
begrunnelse skal analyseres, ikke personlig parafrase. 

 
6. Rekkevidden: 
 
 Rettskildeteoretisk spørsmål. Dommen binder bare 

partene (rettskraftsvirkningen). Hvilken betydning 
kan den ha for andre?  

 ”Prejudikatsvirkning”? PDES: Konkret begrunnelse. 
PDAS: Generell, mer vidtfavnende begrunnelse. God 
eller dårlig begrunnelse? Rettsområdet (statisk eller 
dynamisk). Kan dommen føre til ny lovgivning? 
Normerende eller rettspolitisk begrunnelse? Alder, 



instans, dissens? Bruk det du kan fra rettskildelæren 
om dommers ”prejudikatsvirkninger”, men knytt det 
til denne konkrete saken. 

 Denne del vil kunne variere i omfang: Er dommen 
prinsipiell, eller bare konkret begrunnet og som sådan 
en ”rettskildeparentes”? Dette er en del av prøven. 
Ikke gitt at dommen er prinsipiell. Bedre å slå fast at 
dommen ikke har noen særlig prejudikatsvirkning, 
enn å slå om seg med store ord om en evt slik 
virkning, hvis dommen ikke er prinsipiell. Hvis 
prinsipiell, selvsagt omvendt. 

 
7. Referansespørsmål: 
 

 Tenk over hvorfor oppgavegiver spør. Bruk dommen 
som hjelpemiddel. Men suppler med det du kan om 
det spørsmål referansen gjelder. Det kan være 
rettskilderelatert, fagområderelatert eller begge.  

 
8. Hvor mye om hver del?  
 

 Les teksten, den kan gi retningslinjer. Hvis ingen 
pekepinn, bør analyse og vurderingdel være omtrent 
like lang.  

 Rekkeviddedelen avhengig av om dommen har noen 
rekkevidde ut over partsforholdet.  

 Referansespørsmålene: Bedøm dette i lys av 
oppgaveteksten og referansespørsmålenes behandling 
i hovedlitteraturen. Er dette sentralt eller perifert. 
Husk hele tiden på at det skal være en balanse i 
fremstillingen. 
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