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Ohjeet:
jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen kysymykseen merkitään vastausarkilla kysytyt
tiedot. Vastaus kirjoitetaan selvällä käsialalla.

Jokaiseen

kysymykseen

jätetään

vastauspaperi

kysytyiNä

tiedoilla

varustettuna,

vaikka

osaan

kysymyksistä ei vastattaisi ja vaikka tentistä luovuttaisiin. Luopumisesta sekä vapautuksesta tehdään en
me

rkintä kaikkiin vastauspapereihin.

Vastaa tenttikysymyksiin

ennalta

ilmoittamiesi

kirjavaihtoehtojen sekä tekemiesi

erisopimusten

mukaisesti.

Kunkin kysymyksen jäljessä on merkintä käytettävästä vastaustilasta. Ylimenevää osaa ei lueta. Tentissä
on viisi kysymystä, joista kaikista voi saada enintään 10 pistettä. Tentin saavutettavissa oleva
kokonaispistemäärä on 50 pistettä.

jokainen vastaus on perusteltava. Esseekysymyksissä kysytty asia on selostettava mahdollisimman
yksityiskohtaisesti. Oikeustapauksissa pelkkien lopputulosten esittämisestä ei anneta pistetä, vaan
perustelut on esitettävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Epäi

Itäessä kirjoitus- tai muuta virhettä otetaan välittömästi yhteys tenttivalvojaan.

Onnea tenttiin!
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mi lamastaan kiinteistöstä X. Tämän jälkeen A on 6.5.2014 tehnyt niin ikään maakaaren

maaraa an
luvun l

muotovaatimukset täyttävän, koko kiinteistöä X koskevan kauppakirjan C:n ^"Ssa^Kauppak^a

n

m
W

sähköisesti maakaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa kaupankäyntijärjestelmässä. Atemrn sta B.n kanssa
tehdystä kauppakirjasta ei ollut kaupantekohetkellä merkintää lainhuuto-ja kiinnitysrekisterissä.
Selvitä, millaisten normien pohjalta arvioidaan B:n määräalaa koskevan oikeuden sitovuutta C:n
oikeuteen nähden. Millä seikoilla arvioinnissa on merkitystä?

Vastaustila 2 sivua.
Kerro pääpiirteissään ainesosa- ja tarpeistosuhteen a) syntyedellytykset ja b) oikeusvaikutukset
2
Selvitä myös c) milloin suhde .akkaa. Entä miten ainesosa- ja tarpeistosuhteen syntyedellytykset ja
oikeusvaikutukset eroavat liittämis- eli aksessiosaannosta?

Vastaustila 2 sivua.
„llaisia panttioikeuden julkivarmistuskeinoja oikeudessamme tunnetaan? Anna hsaks, vahmtaan yks
3. Mi
>s,merkki jokaisesta mainitsemastasi keinosta (millaisen kohteen osalta ja m.ssa t anteessa
v

a ^ k o h t a i s L ) . Kerro myös, millaisia oikeusvaikutuksia julkivarmistukseen liittyy el. m.nka vuoks,
julkivarmistus on käytännössä tarpeen.

Vastaustila 2 sivua.
4. A osti helmikuussa 2014 B:ltä vapaa-ajan kiinteistön. Kiinteistön pinta-ala on 4.810 neliömetriä psiNä
sijaitsee n 63 neliömetrin suuruinen asuinrakennus, rantasauna sekä varastorakennus,
kauppahinta

oli

133.000

euroa.

Kiinteistönvälittäjä

C

toimi

kaupassa
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nnte.ston
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kiinteistönvälittäjänä. Myyntiesitteen mukaan kiinteistöllä on rantaviivaa n e n 40 me r a. A kav
kiinteistöllä vapun jälkeen, tarkasti kiinteistön rajat ja totesi, että rantavnva e, ole lähellekään luvattua
40 metriä. A hankki vielä Maanmittauslaitokselta kiinteistöä koskevan kartan ja varm.stu, as.asta.
Kiinteistöllä oli rantaviivaa vain noin 20 metriä.
A on käärmeissään, koska hän on maksanut 40 metristä rantaviivaa ja saanut sitä vajaat 20 metriä A
kysyy sinulta, onko hänellä perusteita vaatia jotain korvauksia luvattua lyhyemmasta rantavuvasta.
Kerro perusteltu vastauksesi asiassa A:lle.

Vastaustila 2 sivua.
5. selvitä, millä perusteilla vuokranantajalla on oikeus purkaa asuinhuoneiston vuokrasopimus ja miten
purkaminen tulee lain mukaan toteuttaa?

Vastaustila 2 sivua.

