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Ohjeet:

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen kysymykseen merkitåiiin vastausarkilla kysyfyt

tiedot. Sivun oikeaan reun&m jätetiiåin kahden ruudun marginaali ja vastaus kirjoitetaan selvällä

käsialalla.

Jokaiseen kysymykseen jateteuin vastauspaperi kysytyillä tiedoilla varustethna, vaikka osaiul

kysymyksistä ei vastattaisi ja vaikka tentiståi luovuttaisiin. Luopumisåsta sekä vapautuksesta

tehdåiiin eri merkintä kaikkiin vastauspapereihin.

Vastaa tenttikysymyksiin ennalta ilmoittamiesi kirjavaihtoehtojen sekä tekemiesi erisopimusten

mukaisesti.

Kunkin kysymyksen jiiljessä on merkintä käytettiiv?istii vastaustilasta. Ylimeneviiä osaa ei lueta.

Tentissä on viisi kysymystii, joista kaikista voi saada enintiiiin 10 pistettii. Tentin saavutetLavissa

oleva kokonaispistemåiiirä on 50 pistettä.

Jokainen vastaus on perusteltava. Esseekysymyksissä kysytty asia on selostettava mahdollisimman

yksityiskohtaisesti. Oikeustapauksissa pelkkien lopputulosten esitt?imisestii ei anneta pisteitåi vaan

perustelut on esitettävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti'

Epåiiltäessä kirjoitus- tai muuta virhettii otetaan välittörnåisti yhteys tenttivalvojaan.

Onnea tenttiin!
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l. Maakaaren 14 luvun 4 $:n 1 momentin mukaan "[e]linkeinotoiminnassa käytettävåiä, kiinteistön
käyttötarkoitusta palvelevaa rakennusta, rakennelmaa, konetta tai laiteua koskeva muulle kuin
kiinteistön omistajalle kuuluva oikeus saadaan kirjata, jos: 1) esine on rakennettu tai tuotu
kiinteistölle omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdoin taikka vuokraussopimuksen tai muun siihen
verrattavan sopimuksen pårusteella; tai 2) esine on luovutetlu kiinteistöön kohdistuvan
käyttöoikeuden haltij alle käyttöoikeuteen kuuluvaksi."

Selvitii, miksi tällaiset kirjausmahdollisuudet on otettu lakiin ja siihen liittyen, Tik1. merkitys
kirjauksilla on oikeudenhaltijan asemzum verrattuna tilanteeseen, jossa niitä ei olisi tehty (kirjausten
oikeusvaikutukset) sekä liitb,ykö mahdollisuuteen käyttiiä kirjauksia joitain erityisia edellytyksiä,
j otka olisi otettava huomioon niiden käyttökelpoisuutta harkittaessa.

Vastaustila 2 sivua.

2. panttivelkojalla on konkurssissa separatistin asema. Selvitii piiäpiirteissiiiin, mitä tiimä tarkoittaa
ja millaiset rajoitukset tätä asemaa nykyisessä lainsiiädiinnössä koskevat? '

Vastaustila 2 sivua.

3. Denuntiaatio j ulkivarmistuskeinona?

Vastaustila 2 sivua.

4. Voiko vuokralainen siirtiia vuokraoikeutensa toiselle henkilölle?

Vastaustila 2 sivua.

5. A on hankkimassa perheelleen uutta isompaa asuntoa. A ja koko perhe ovat ihastuneet
kiinteistöön, jolla sijaitsåe kahden perheen asuttava talo, grillikota ja lasten leikkimökki. Talon
myytäviinä oi.uu huoneisto on ollut tyhjilläiin jo pitkäiin ja toisessa huoneistossa asuu talon
rallntanut B perheineen. B on rahavaikeuksiensa vuoksi valmis tulemaan kiinteistön miiiiräosan
myyntihinnassa reilusti vastaan saadakseen kaupat syntymåiiin ja välttääkseen koko kiinteistön

-f.,rnoitr velkojensa maksamiseksi. A haluaa våilttåiä jo ennalta kaikki mahdolliset
yhteisomistukseen liittyvät sudenkuopat kuten esim. riidat rakennuksen huoneistojen sekä yhteisten
alueiden huollosta ja kaytösui. A:ta askamrttaa myös mahdollinen koko kiinteistön myynti
yhteisomistussuhteen purkamiseksi, mikali håin ostaa måiiiräosan ja B joutuu myymäåin oman
miiiiräosansa. A miettii lisåiksi miten kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset vaikuttavat hiinen
asemaaJlsa.

Kerro perusteltu niikemyksesi siitä, miten A mielestäsi parhaiten turvaa asemansa mahdollisena
kiinteistön måliiräosan 

.omistaj 
ana.

Vastaustila 2 sivua.


