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1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat termit/käsitteet tarkoittavat: (Max. 10 p.)

a) Favor defensionis

b) ln dubio pro reo

c) ln dubio mitius

d) Jura novit curia

e) Virallisperiaate rikosasiassa

2. Valintatehtävä. Jos esitetty väittämä pitää paikkansa, valitse O (oikein). Jos väittämä ei pidä

paikkaansa, valitse V (väärin). Oikea vastaus 1 p, väärä tai puuttuva vastaus -0,5 p. Tehtävä yht. max

10 p. Tehtävän kokonaispistemäärä ei vähennä muiden tehtävien pistemäärää. tisäyksiä tai

täsmennyksiä ei lueta. Vastaus erilliselle tenttivastauspaperille.

a) Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko

suomea, ruotsia tai englantia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä, turvataan lailla'

b) Jos eroavilla aviopuolisoilla ei ole riitaa avioeroon liittyvistä kysymyksistä, voidaan avioero käsitellä

tuomioistuimessa dispositiivisena riita-asiana ns. sopuerona'

c) Objektiivisuusperiaate riita-asiassa merkitsee, että tuomioistuimen on riita-asiaa käsitellessään

pyrittävä selvittämään aineellinen totuus mahdollisimman tarkastija objektiivisesti.

d) plenum on istunto, johon osallistuvat kaikki asianomaisen tuomioistuimen tuomarit.

e) Lex fori -säännön mukaisesti suomalainen tuomioistuin voi tarkoituksenmukaisuussyistä soveltaa

toisen valtion prosessilakia, jos ko. maan kansalainen on asianosaisena ratkaistavassa oikeussuhteessa ja

itse oikeussuhde on ratkaistava ulkomaisen siviililain mukaan.
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f) Korkeimman oikeuden on järjestettävä suullinen käsittely, jos hovioikeuden päätöksestä valittanut

vaatii suullisen käsittelyn järjestämistä perustellusta syystä'

g) Rikosasian käsittelyssä tuomioistuimessa ainoan poikkeuksen syytetyn suullisesta kuulemisesta

tuomioistuimessa muodostaa laissa säädetyin edellytyksin järjestettävä ns. poissaolokäsittely, jossa

voidaan tuomita enintään 6 kuukauden vankeusrangaistus'

h) Legaliteettiperiaatteen mukaan järjestetyssä prosessissa prosessinormit ovat tuomioistuimeen

nähden suurimmaksi osaksi oblikatorisia ja asianosaisiin nähden pakottavia'

i) Teleologisen tulkintametodin mukaan lakia tulkittaessa tulee laintulkinta suorittaa lain sanamuodon

mukaisesti.

j) Rikosasian asianomistajan (uhrin) oikeudenkäyntiavustajasta käytetään yleisesti nimitystä puolustaja.

3. Selitä pääpiirteissään siviiliprosessin funktiot. (Max 10 p.)

4. Miten luonnehdit dispositiivisia ja indispositiivisia hakemusasioita? Kerro yksi esimerkki

molemmista hakemusasiatyypeistä. (Max. 10 p.)

5. Mitä vastavalituksella tarkoitetaan ja missä tilanteissa vastavalitus voi raueta? (Max 10 p.)

6. Mitä tiedät toistuvaistulon ulosmittauksesta ja ulosmittauksen vaihtoehdoista? (Max 10 p.)


