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Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille. Jokaiseen
vastauspaperiin on merkittrivri vastaajan nimi ja muut siinri edellytetyt tiedot. Myös opiskelijan,
joka on vapautettu vastaamasta jotakin kirjaa koskevaan lcysymykseen, on icitetttivti asianomaiseen
kysynylaein vastauspaperi ja selvitettcivri vastaamatta jtittrimisen peruste. Tentistri luopuvan on
iatittna tunftivalvojalle nimelki varustettu luopumisilmoitus. Vastaukset kaikkiin kysymyl<siin
kirj o it et aan s uomel<s i.
Tentissri vastataan viiteen

(5)

lcysymylcseen.

Kys.vm)irset:

l.

Mitä Mikkola kirjoittaa vieraan valtion oikeudesta saksalaisessa oikeudenkäynnissä? Kerro
myös, miten siellä ratkaistaan oikeudenkäynnissä tilanne, jossa vieraan valtion oikeudesta on
hankala saada informaatiota ja siitii esitetty selvitys jåä heikoksi, ja tee tciltri osin vertailua
Suomen oikeuteen.

Maksimi l0 p. Vastaustila 2 sivu.

2.

MiUi tarkoitetaan kiisitteellä oikeudellinen siirriinnåiinen (transplantti)? Kerro, miten oikeudellisia siirriinnäisiä tapahtuu ja mitkä tekijät voivat olla niiden taustalla. Kerro lisåiksi, miten siinåinnäisiä koskevassa keskustelussa on suhtauduthr niiden onnistumismahdollisuuksiin sekä miten Mikkola katsoo olevan mahdollista mitata oikeudellisen siirriinnäisen onnistumista tai epäonni stumista?
Maksimi 10 p. Vastaustila 2 sivua.

3. Ulkomainen oikeudenkäynti kotimaisen esteenä Risto Koulun
Maksimi 10 p. Vastaustila

I

mukaan?

sivu.

4. Mitii ongelmia

Rooman yleissopimukseen (80l934lETY)
Rooma I -asetus (ED N:o 593/2008) ratkaisi nåimä?

Maksimi l0p. Vastaustila2 sivua.

liittyi Hafrönin

mukaan

ja miten

Oilreusvertailun (kirjallisuusvaatimusten kohta

6) osalta vastatäan

yhteen

(I)

seuraavista

kysymyksistci:

5a. Mitii ovat oikeusvertailun teoreettisluonteiset metodologiset perusvaihtoehdot
tarkoittavat? (Hus a, Johdatus oikcusvertailuun)

ja

mitZi ne

Maksimi lOp. Vastaustila 2 sivua.

tai
5b. Reimann kirjoittaa oikeusvertailun olevan työkalu (comparative law as a tool). Mitii hän
tarkoittaa thIIä ja mitkä ovat ne neljä funktiota jotka sillä on, sekä mitii ne tarkoittavat?
(Reimann & Zimmermann @ds.), The Oxford Handbook of Comparative Lar)
Maksimi l0p. Vastaustila2

sivua.

\

tai
5c. Selitii lyhyesti mitii sewaavat Englannin oikeudesta peräisin olevat käsitteet tai instituutiot
tarkoittavat: i) stare decisis, ii) ratio decidendi, iii) obiter dicta, iv) kanslerioikeus ja v) equityoikeus. (Mikkola, Oikeudellisen tiedon yhtenevyys ja sen esteet)

Maksimi 10p. Vastaustilä2 sivua.

