Lapin yllopisto

Oikeustieteiden tiedekunta
Prosessioikeus

TNsoLVENSSIOIKEUS (OAlO1103)

Tentti 9.12.2Ot3

1'3), ioiden ratkaisemisessa saa
Tenttitilaisuudessa iaetaan ensin oikeustapaustehtävät (tehtävät
pois ia sen iälkeen iaetaan
käyttää lakikirjaa. Noin tentin puolivälissä lakikiriat kerätään
vastata myös oikeustapaustehtäviin,
esseekyrymykset (kysymykset 4-6). Tämän iälkeen voi vielä
\
mutta nyt ilman lakikirian

aPua.

vastauspaperln reunaan marginaali
Jokalnen vastaus eri paperllle, nimi iokaiseen vastauspaperiin ia
tarkastaian merkintöjä varten.

1. Tehtävä (r0 p.)
Ulosottovelallinen Veera Velkasuo kääntyi lainoppineen ystävänsä Pekka Pykälän puoleen
ha luava nsa va littaa seu raavista ulosottomiehen toimitta mista ulosrnitta uksista :

ja

kertoi

a) lsoäidiltä perityn korukokoelman (arvo 4 500 euroa) ulosmittaus tulee kumota, koska sellaisen
omaisuuden ulosmittaus on täysin kohtuutonta - isoäiti on testamentannut korut nimenomaan
Velkasuolle.

b) Setänsä luovuttamaa pientä kesämökkitonttia (arvo 25 000 euroa) ei olisi saanut ulosmitata, koska
lahjakirjaan sisältyy ehto, jonka mukaan lahjoitettua tonttia ei saa luovuttaa edelleen eikä ulosmitata,
vaan Velkasuon tulee pitää se itsellään.

c) Kotona olleiden valokuvauslaitteiden ulosmittaus tulee kumota, koska Vel'kasuo toimittaa lehtiin
kuvia, joista tuloista muodostuu noin 30 % hänen tuloistaan.

d) Varsinaiselta työnantajalta saadun ns. tehokkuuspalkkion ulosmittaus tulee kumota, koska palkkion

saaminen perustui firman hyvään menestykseen Venäjän markkinoilla. NW ulosottomies oli
ulosmitannut palkkion kokonaan.

e) Työnantajan antamaa autoetua ei pidä laskea mukaan tuloihin, koska Velkasuo käyttää

autoa

vakituisesti työmatkoihi nsa (konsulentti)'

Miten Pykälä vastaa Vettazuon vaatimuksiin?
Anna perusteltu vastaus soveltuvat lainkohdat kussakin asiakohdassa mainiten (älä selosta lainkohtien
sisältöä tarpeettomasti vastauksessa, vaan sovella niitä tapaukseen eli kerro, mitä lainkohdan
soveltaminen kerrotussa tapauksessa tarkoittaa ja mihin lopputulokseen se johtaa).

2. Tehtävä (10 p.)

Puru Oy valvoi saatavansa 200 000 euroa korkoineen lasitus- ja karmiliike Poka Oy:n konkurssissa.
Toinen konkurssivelkoja Lasi Oy on sitä mieltä, ettei Puru Oy:n saatava ole todellinen. Lasi Oy:n
toimitusjohtaja Taija Tarkka ilmoitti pesänhoitajalle Pasi Pesälälle, että hänen mielestään Puru Oy ja
Poka Oy olivat järjestelleet Puru Oy:lle suuren saatavan, jotta muut velkojat jäisivät ilman jako-osuutta.
Tarkka oli selvittänyt, että Poka Oy:n toimitusjohtaja Jukka Johto omisti kaikki Sora Oy -nimisen yhtiön
osakkeet ja Sora Oy puolestaan omisti 6O % Puru Oy:stä ja Johdon vaimo loput osakkeet. Mitä keinoja
Lasi Oy:llä

tai Pasi Pesälällä on toimia niin, ettei Puru Oy:n saatavaa oteta huomioon? Anna perusteltu

vastaus lainkohdat mainiten.

Mitä lakia sovellettaisiin, jos Puru Oy ja Sora Oy olisivat ruotsalaisia yhtiöitä fia Poka Oy suomalainen
yhtiö)? Ks. vastausohje yllä.

3. Tehtävä (10 pistettä, vastaa erilliselle vastauspaperille)

- merkitse oikein tai väärin sekä lainkohta

sen mukaan, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin (oikea vastaus 2 pistettä per kohta = sekä
vastaus että lainkohta on oikein, pelkästä vastauksesta tai pelkästä lainkohdasta ei pisteitä):

a) Muualla asuvalle lapselle maksettava elatusapu voidaan ottaa huomioon palkan ulosmittauksessa
niin, että palkasta ulosmitataan normaalia vähemmän.

b) Vuokko Velkala on Porala-nimisen avoimen yhtiön vastuunalainen yhtiömies. Porala on joutunut
yrityssaneeraukseen. Voidaanko Velkalalle lain mukaan myöntää yksityishenkilön velkajärjestely?

c) Leo Luottolalle on myönnetty velkajärjestely, vaikka tuomari katsoi, että velkaantuminen oli ollut
aikoinaan kevytmielistä. Luottola oli kuitenkin pyrkinyt maksamaan velkansa, vaikkei siihen ollut
pystynytkään kuin pieneltä osin. Luottolalle vahvistetaan 3 vuoden pituinen maksuohjelma.

d) Velkoja Laina Oy:n saatavan vakuutena on yrityskiinnitys Velka Oy:n kyseisen kiinnityksen kohteeksi
kelpaavaan irtaimeen omaisuuteen, jonka arvo on 60 000 euroa. Yrityskiinnitys on Laina Oy:n 100 000
euron suuruisen luoton vakuutena. Laina Oy saa Velka Oy:n konkurssissa 50 000 euroa.

maksuvaikeuksiin joutuneelle Liike Oy:lle tiedoksi
haastemiehen välityksellä maksukehotuksen 19.8.2013. Maksukehotuksessa Hanke Oy oli ilmoittanut,
että jollei Liike Oy maksa velkaa viimeistään 26.8.2013 mennessä, Hanke Oy hakee Liike Oy:n

e) Velkoja Hanke Oy on antanut pahoihin

konkurssiin. Liike Oy on pitkin syksyä luvannut maksaa velan. Kun niin ei kuitenkaan käynyt, Hanke Oy
hakee tänään Liike Oy:tä kcinkurssiin. Onko konkurssiin asettaminen mahdollista?
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