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Maa-29.2351 Sopimus- ja kauppaoikeuden perusteet 

Tentti 25.4.2009 
Laajuus 3 op: 

Vastaa 4 kysymykseen kysymyksistä 1-5. Vastaustilaa on 1 sivu/kysymys.  

 
1. a) Luettele oikeuslähteet  

b) Oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus 

  

2. a) Miten tahtovirhe ja motiivierehdys vaikuttavat oikeustoimen pätevyyteen? 

b) Mikä on sopimuksen sitovuuden peruste? 

  

3. Oikeustoimen pätemättömyysperusteet (poislukien tahtovirhe ja motiivierehdys)  

  

4. Puuseppä A oli kunnostanut kolme arvokasta antiikkipöytää. Parhaimmat pöydät A päätti myydä 

ystävilleen B ja C. A lähetti B:lle kirjeen 18.8.2006 kirjeen, jossa hän tarjosi toista pöytää 1.000 euron 

käteishintaan. C:lle A tarjosi toista pöytää samanlaisin ehdoin 20.8.2006 lähettämässään kirjeessä. 

Kolmannen pöydän myymisen hän jätti ystävälleen D:lle. A antoi D:lle valtakirjan, jonka mukaan D on 

oikeutettu myymään yhden antiikkipöydän. A antoi suullisesti ohjeeksi D:lle olla myymättä pöytää alle 

500 eurolla.  

  

Myöhemmin A huomasi, että hänen B:lle kauppaamansa pöytä olisikin vähintään 2.000 euron 

arvoinen. Ennen kuin A ehti toimia, hän sai B:ltä hyväksyvän vastauksen tarjoukseen. Vastauksessaan 

B ilmoitti maksavansa kauppahinnan kolmen kuukauden kuluttua kaupasta. Myös C ilmoitti 

hyväksyvänsä tarjouksen. Harmikseen A huomasi, että hän oli vahingossa tehnyt kirjoitusvirheen C:lle 

lähetetyn tarjouksen laatimisen yhteydessä. C:lle tarjottu hinta olikin 100 euroa tarkoitetun 1.000 

euron sijaan. Tämän jälkeen D tuli ilmoittamaan A:lle, että hän oli onnistunut myymään yhden 

pöydistä vain 350 eurolla.  

  

A tulee luoksesi harmittelemaan huonosti sujuneita kauppojaan, mitä oikeudellisesti perusteltuja 

neuvoja annat ystävällesi A:lle edellä mainittujen kauppojen sitovuudesta? 

Laajuus 5 op: (Max 50 p) 

Vastaa kolmeen  kysymykseen kysymyksistä 1-5 sekä lisäksi kysymykseen 6. Laajennusosan 

vastaustilaa ei ole rajoitettu, 

5. Kauppalain mukainen virhevastuu 

Laajuus 6 op: (Max 70 p) 

Vastaa kolmeen kysykseen kysymyksistä 1-5 sekä lisäksi kysymyksiin 6 ja 7. Laajennusosan 

vastaustilaa ei ole rajoitettu. 

6. Henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu osakeyhtiölain perusteella 

7. Osakeyhtiön perustamistoimet 

 


