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Jokainen vastaus kirjoitetaan selkzcillti luisialalla eri arkille ja jokaiseen vastauleseen merkittiön
vastausarkilla kysytyt tiedot. Vastaa kokonaisin virklcein. Jolaiseen lcysymyl<seen on jötett(wti
vastauspaperi, vaikkei lEsymylueen vastattaisilaan. Tentistö luopuvan on jtitetttivö tenttivalvojalle
nimellti varustettu luopumisilmoitus. Tentissti on viisi lgtsymystö. Jokaisen lrysymyksen
awosteluasteikko on 0-10 pistettä. Tentin enimmtiispistemötirti on siten 50 pistettci ja
hyvölrsymisraja 25 pistettri. Jokaisen kysymyksenvastaustila on enintririn knksi sivua.

Kysymykset:

1. Mitä eri

oikeuslähteitii velvoiteoikeudessa

on ja mitii tiedät niiden

sisällöstii ja

käyttöke lpo i suude sta?

2. Ostajan maksuviivästys, Miten se miiäritelliiiin ja mitkä ovat sen seuraukset? Tehtiivässä ei

saa

pisteitä lakikirjan sisällön kopioimisesta" mutta mainitse ne pykälät joihin vastauksesi perustuu.

Kerro systemaattisesti mistii asiassa on kyse, mitii seurauksia on olemassa

ja mikä on niiden

keskinäinen suhde.

3. Oikeudenkäynti vahingonkorvausasioissa.

4. Opiskelijat A, B ja C olivat huolissaan velvoiteoikeuden pakollisen aineopintotentin läpipiiäsystii
14.2.2014.

A:n huoli liittyi opintotukeen, ja velvoiteoikeuden tentti oli A:n ainoa mahdollisuus

saada riittiivästi opintopisteitii ajoissa.

B oli

puolestaan sopinut harjoittelupaikasta

lakiasiaintoimistoss4 jossa edellytyksenä oli velvoiteoikeuden tentin suoriffaminen. Harjoittelun oli
tarkoitus alkaa 15.2.2014 jajatkua ainakin 3 kuukautta. Harjoittelu oli sovittu palkattomaksi. C oli
aina ollut täydellisyyden tavoittelija" ja håinellä oli todettu aiheutuvan pettymyksistä, muun muassa
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hylätyistä tenteistii, mielenterveyden ongelmia.

A, B ja C olivat

joulukuuss

a

/2

2013 sopineet

keskeniiän yhteisestä valmistautumisesta tenttiin siten, ettii kukin valmisti tenttimuistiinpanot
yhdestä kidasta

(A Nonoksen teoksest4 B Varallisuusoikeus teoksesta ja C

Stahlberg

teoksesta) siten, että kaikki muistiinpanot olivat valmiina viimeistiiiin 15.1.2014. A

-

Karhun

ja B toimittivat

muistiinpanonsa ajoissa mutta C myöhästyi ja hänen muistiinpanonsa valmistuivat vasta 31.1.2014.

Verraffaessa muistiinpanoja keskenän

A:n muistiinpanot olivat hyvin ylimalkaisia

lähinnä

avainsanaluetteloita mliiiritelmineen. B:n muistiinpanot taas keskittyivät ns. tåirppikysymyksiin. C:n

muistiinpanot oli tehty jiisentyneesti ja olennaisia pääasioita esiin nostaen. Tentissä osoittautui, ettii
ainoastaan C:n muistiinpanoista oli jotain hyötyä tenttikysymyksiin vastaamisessa.

A, B ja C ovat nyt riitaantuneet ja pyytävät sinulta

perusteltua sopimusoikeudellista linjausta.

arvelee, ettei piiäse tentistii läpi siksi, että B:n tiirpit eivät osuneet

ja C:n aineisto tuli niin

A

myöh?iän.

B luopui tentistii, kun havaitsi, ettii A:n muistiinpanoista ei ollut mitiiiin hyötXä Norroksen teoksesta
tehtyyn kysymykseen vastaamisessa. C puolestaan on vann4 ettei saa hyv?iä arvosanaa tentistii A:n

ja B:n heikkotasoisten muistiinpanojen vuoksi, ja haluaisi siksi jo nyt terapiaan mielenterveytensä
vahvistam iseksi.

Anna sopimusoikeudellisesti perusteltu sovintoesityksesi.

5. Koira puri, kuka korvå? (Koeta vastauksessasi hahmottaa

ja

jäsentiaä mahdollisimman monia

vahingonkorvausoikeudellisesti erilaisia korvaustilanteita ja niissä ajankohtaistuvia vastuuasemia.)

