
Lapin yliopisto

Oikeustieteiden tiedekunta

Prosessioikeus I tentti 26.7.2012

Vastaa koikkiin seuraaviin kysymyksiin. Vostaa jokaiseen kysymykseen omalle erilliselle vastausarkille.

Vaikka et vastaisi johonkin kysymykseen, palouta kuitenkin nimelläsi ia kysymyksen numerollo vorustettu

vastouspaperi. Huomao, että kysymyksen nro. 6 vastaukset merkitöön kysymyspoperille. Tentistä luopuvot

palauttavat nimeltä varustetun vastauspaperin, jossa on teksti "lttovun". Kirioita vastauksesi selvöllä

käsiolalla.

1. Kysymys: Miten tuomarin esteellisyyskysymystä käsitellään käräiäoikeudessa? {Huom:

esteellisyysperusteita ei tarvitse selostaa.I

2. Kysymys: Mitkä ovat Vuorenpään mukaan kantajan kannetta sekä kanteen nostamis- ia ajamistapaa

koskevat prosessinedellYtYkset?

3. Kysymys: Missä tapauksissa syyttäjä saa iättää syytteen nostamatta?

4. Kysymys: Mitä tarkoittaa todistetun välittömyys ia milloin siitä saadaan poiketa?

5. Kysymys: Mitä tiedät prosessioikeudellisten lakien voimaantulosta, taannehtivasta soveltamisesta ia

siifimäsäännöksistä?

Huom. 5. kysymys seuraavalla sivulla!
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HUOM! PALAUTA TÄMÄ PAPERI, LAITA OMA NIMI TAHAN:

Kvsvmvs 6

Merkitse rasti sen mukaan, kumpi vaihtoehto on oikein. oikeasta vastauskohdasta saa + lp. Tvhiästä tai

väärästä vastauskohdasta - 1 p (siis vähennetään piste tämän kysymyksen pluspisteistä):

OIKEIN V,\ARIN

1) lrtaimen esineen virhettä koskevassa asiassa asianosaiset

saavat etukäteen sopia, missä käräjäoikeudessa asia käsitellään '..."..'...../'."..

2) Väittämistaakka tarkoittaa sitä, että tuomioistuin ei

saa ylittää kanteen mukaista määrää """""""""'/'

3) Yksipuolinen tuomio voidaan antaa vain silloin,

kun asia on pantu vireille suppealla haastehakemuksella""""' """""""""'/

4) Lainvoima tarkoittaa sitä, että samaa asiaa eivoida

ottaa tutkittavaksi uudessa oikeudenkäynnissä '/"""""""""""""

5) Välittömyysperiaate tarkoittaa muun muassa sitä, ettei

tuomioistuimen kokoonpano vaihdu kesken käsittelyn """'/""""""'

6) Osakeyhtiö A:lla on asialegitimaatio yhtiön osakkeita

omistavan B:n ja ulkopuolisen C:n välisessä korvausasiassa """""""""""""""""""'/

7) Todistustosisei kka ta rkoittaa jonkin oi keusseu raamu ksen

syntymisen kannalta välillisesti merkityksellistä seikkaa .""""""""r"" """""""""""""/

8) Jos kanteessa on vaadittu vuokraa, voidaan välituomiolla

ratkaista ensin vuokrasopimuksen pätevyys """/"""""""

9) Kanteenmuutoskiellon estämättä on sallittua vaatia muuta

kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta, jos oikeuden-

käynnin aikana on tapahtunut olosuhteiden muutos """""'/

10) Määräämisperiaate tarkoittaa indispositiivista
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