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JUS5512 – Eksamen 2014 V 

Kort veiledning til sensorene 

 

Oppgaveteksten er enkel: 

Om sondringen mellom rettstvister og interessetvister og sondringens betydning. 

Oppgaven skulle by på kjente problemstillinger.  

Det formelle – legaldefinerte – finnes selvsagt i atvl § 1 litra f og g, § 8 m.v. og 

tilsvarende i tjenestetvistlovens § 20 (i den «gamle» formen som svarer til atvl. 1927 § 6) 

Sondringen og betydningen av den er behandlet i undervisningen på ulike stadier i 

forelesningene: 

 Som grunnleggende for byggingen av arbeidstvistloven(e)s regulering og det 

institusjonelle apparatet – domstol og megling/voldgift; 

 Som begrepspar med (avgjørende) betydning for hvilke materielle og 

prosessuelle/prosedyremessige regler som får anvendelse, 

 ikke minst når det gjelder spørsmål om arbeidskampadgang og fredsplikt 

 

Læringskrav og litteraturoversikter finnes på 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5512/v14/pensumliste/index.html 

Den mest nærliggende litteraturen på «leselisten» over «hovedlitteratur»  som er den 

studentene forutsettes å lese, og som skal gi dekning for læringskravene  er 

Stokke/Nergaard/Evju, Det kollektive arbeidslivet (2. utg. 2013), kapittel 4.6, 4.8, 

4.9, 4.10 og kap 5; 

Evju, «The right to strike in Norwegian labour law …», i Evju, Arbeidsrett : 

Utvalgte artikler, 2010; 

samt noe i Evju, «Kollektiv autonomi, “den nordiske modell“ og dens fremtid», 

Arbeidsrett 2010, 129 

Dessuten er temaet berørt mer eller mindre inngående i annen litteratur  «supplerende 

stoff»  som det er gitt henvisninger til i forelesningsdisposisjoner, særlig 

Evju, «Voldgift og domstol i kollektivarbeidsrettslige tvister : Et komparativt blikk på 

genesen i Danmark og Norge», i Evju, Utvalgte artikler, 2010 

Stokke/Nergaard/Evju, Det kollektive arbeidslivet, kapittel 2 og 3. 

NOU 2001: 14 Vårens vakreste eventyr …? [Stabel-utvalget] 

Evju, Stein, «Nye tanker om reform av arbeidstvistloven : Et første blikk på Stabel-

utvalgets innstilling», Kritisk Juss 2001 (28), 924. 

Evju, «Prosessmonopolet. Grunnlag og grenser»,  Evju, Utvalgte artikler, 2010 

Thorkildsen: «Annen arbeidskamp enn streik og lockout», i H. Jakhelln [red.], 

Artikkelsamling i arbeidsrett. Pensumtjeneste 2001, 309-382. 
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Det grunnleggende må være at kandidatene kan gjøre rede for sondringen slik den er 

uttrykt i lovreglene og knytte tvistetypene til det institusjonelle og det materielle. En 

god besvarelse må sette dette i sammenheng med tariffavtalers og tariffavtaleregulerings 

funksjoner og de hensyn disse sikter til å ivareta. Skal besvarelsen anses som 

fremragende, må det kunne kreves at kandidaten evner å utvikle dette og sette 

problemstillingene inn i et bredere perspektiv med mer prinsipielle drøftelser av 

begrunnelser for reglene og de institusjonelle løsningene som knytter seg til sondringen. 
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