Sivul/2
Lapin yliopisto
Oikeustieteiden tiedekunta

OAIO0301 Velvoiteoikeus
Aineopintotentti 29. I 1 .201 3

Jokoinen vastaus kirjoitetaan selkerilki l<risialalla eri arkille ja jokaiseen vastaul<seen merkittirin
vastausarkilla lEsytyt tiedot. Vastaa lakonaisin virkkein. Jokaiseen lrysymykseen on iritettrivri
vastauspaperi, vaikkei lEsymylaeen vastattaisikaan. Tentistri luopuvan on iritettrivd tenttivalvoialle
nimellci varustettu luopumisilmoitus. Tentissci on viisi kysymystti. Jokaisen lqtsymyksen
arvosteluasteikl(a on 0-10 pistettö. Tentin enimmriispistemcirirci on siten 50 pistettö ia
hyv öksymisr oj a 2 5 pis t e tt ti.

Kysymykset:

l.

Saatavien kuittaus? (Vastaustila 2 sivua)

2. Tavaran virheellisyyden arviointi kauppalain mukaan? Vastauksessa ei tarvitse kåisitellä

4l $:n mukaista oikeudellista virhettii.
J.

tai

Korvauksen epäiiminen

KL

(Vastaustila 2 sivua)

alentaminen vahingonkåirsijåin oman myötävaikutuksen

perusteella? (Vastaustila 2 sivua)

4.

Liikeyritykset

A ja B

neuvottelivat sopimuksesta.

A:n

liiketoimintana

oli ollut

puhelinmyynti mutta nyt A:n johto oli påiättiinyt Iaajentaa toimiruran myös postimyyntiin. B
puolestaan

oli erilaisten tuotteiden

pakkaamiseen erikoistunut yrltys. Neuvottelut sujuivat

hyvässä hengessä, mutta niiden aikana todettiin, että tarvitaan kuitenkin mukaan kolmas

taho tarjoamaan asiantuntijapalveluita.

B

tunsi ennestiiiin logistiikan

(kuljetusalan)

asiantuntijan C:n, joka tuli B:n pyynnöstii auttamaan neuvotteluissa. C:n avustukselle A ja B

piiäsivät neuvottelutulokseen,
asiakirjan. Kun asiakirja

ja allekirjoittivat "Yhteisymmärrys" otsikolla varustetun

tuli A:n johdon tietoon, havaittiin, että sopimuksen

olennainen

kohta (B:n velvollisuus käyttåiä mahdollisimman alhaisen kuljetusmaksun mukaista
pakkaustapaa) oli jiiiinyt kirjaamatta asiakirjaan. A:n johto kärintfy nyt puoleesi ja
tiedustelee seuraavia kolmea asiaa. (i) Onko A:n ja B:n välille syntynyt sitovaa sopimusta,

kun asiakirjan otsikkona on vasta "Yhteisymmiirrys"? (ii) Jos sitova sopimus on syntynyt,
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voidaanko/tarvitseeko sopimukseen lisätii sopimusehto mahdollisimman alhaisen

kuljetusmaksun mukaisesta pakkaustavan käytöstä? (iii) Jos tuollaista sopimusehtoa ei saada

lisätyksi, voiko

A vaatia C:ltii vahingonkorvausta tuollaisen

sopimusehdon puuttumisesta?

Perusteltu sopimusoikeudellinen arviointisi.

5. Rovaniemellä oli erityinen joululahjojen yö, jolloin liikkeet pitivät

ovensa avoimina

klo 24

A piiätti kbyfiÅämahdollisuuden hyv?ikseen,iaoli ostoksilla klo 23 aikoihin saakka.
Tullessaan ulos kauppakeskus R:stii A liukastui ja hiinen ostamansa joululahjat rikkoutuivat.
saakka.

B oli myyj?inä liikkeessä C, ja påiiisi kotiin puoli tuntia puolenyön jiilkeen. Myös B liukastui

kuin A, ja katkaisi kätensä. A ja B vaativat vahingonkorvausta, A
kauppakeskus R:ltii ja B sekä kauppakeskus R:ltä ettii C:ltä. Kauppakeskus R vastustaa
vaatimusta. Se oli huolehtinut kauppakeslcuksen sisZiiin- ja uloskäyntien hiekoittamisesta
antamalla liukkaudentorjunnan huoltoyhtiö D:n tehtiiviiksi. D oli kertonut alkuillan ja
samassa kohdin

puolenyön ajan olleen erityisen haastavia pakkasen lauhtumisen
epätavallisen runsaan alijiiiihtyneen veden satamisen vuoksi.

ja

siihen liitt)'vän

D oli siksi hiekoittamisen

lis?iksi laittanut kauppakeskus R:n uloskäyntien yhteyteen erityisen varoituksen
liukkaudesta. D:n kertomukseen vedoten R katsoi liukastumisten aiheutuneen siitii, ettii A:lla

oli mukanaan poikkeuksellisen runsaasti joululahjakasseja ja ettii B oli ollut

erityisen

viisynyt pitkåiiin jatkuneesta työvuorosta. C katsoo olevansa tiiysin vapaa vastuusta, koska
kaikki vastuu kuuluu vain R:11e. Perusteltu vahingonkorvausoikeudellinen arviointisi.

