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Ohjeet:
Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen kysymykseen merkitiiiin vastausarkilla kysyt5rt

tiedot. Sivun oikeaan reunaan jätetiiåin kahden ruudun marginaali ja vastaus kirjoitetaan selvällä
kåisialalla.

Jokaiseen kysymykseen jätetiiiin vastauspaperi kysytyillä tiedoilla varustettuna, vaikka osaan

kysymyksistii

ei vastattaisi ja

vaikka tentistii luovuttaisiin. Luopumisesta sekä vapautuksesta

tehd?iiin eri merkintä kaikkiin vastauspapereihin.

Vastaa tenttikysymyksiin ennalta ilmoittamiesi kirjavaihtoehtden sekä tekemiesi erisopimusten
mukaisesti.

Kunkin kysymyksen

jZiljes.sa

on merkintii käytettävåisfii vastaustilasta. Ylimenevää osaa ei lueta.

Tentissä on viisi kysymysta, joista kaikista voi saada enintiiiin 10 pistett?i. Tentin saavutettiavissa
oleva kokonaispistemåiåirä on 50 pistettä.

Jokainen vastaus on perusteltava. Esseekysymyksissä kysytty asia on selostettava mahdollisimman

yksityiskohtaisesti. Oikeustapauksissa pelkkien lopputulosten esittåimisestii ei anneta pisteitii, vaan
perustelut on esitettävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Epäiltiiessä kirjoitus- tai muuta virhettåi otetaan välittömåisti yhteys tenttivalvojaan.

Onneatenftiin!

1)

suunnittelee kesiimökin hanlftimista. Kiinteistönvälitystoimiston avulla håin on löytinyt
sopivan myytävåinä olevan kesåimökkikiinteistön. Kiinteistö muodostuu asuin-, sauna- ja
talousrakennuksista" rakennuksia ympåiröivåistii piha-alueesta sekä pienestä piha-aluetta
ympåiröiviistä metsåialueesta. Kiinteistö sijaitsee kauniilla paikalla jåirven rannalla, eikä siinä
ole rasituksia. Yleiskaavassa paikka on osoitettu loma-asuntoa varten. A on neuvotellut
myös j o pankinjohtajan kanssa hankinnan rahoittamisesta.

A

Pankinjohtaja on ilmoittranut A:lle, että kesåimökkikiinteistön ostamiseen tarvittava laina
j?irjestyy ja ettii A:lla on riittivåisti vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta. Ensiksi vakuudeksi
tarvitaan ostettava kesåimökkikiinteistö tiiydestä arvostaan. Liseiksi tarvitaan muita
vakuuksia. A:lla on osakehuoneisto. A:lla on vielä maksamatonta asuntolainaa toisessa
pankissa, ja huoneisto on tiimåin lainan vakuuten4 mutta lainan måiiirä on en2iä l/8 asunnon
arvosta. Lisåiksi A:lla on merkittiivä måiiirä pörssiyhtiöiden osakkeita. Hrin on harjoittanut
osakekauppaa verkossa
Kerro nyt A:lle, miten asiassa on menetelthvä ja mitä vaiheita menettelyssä on, jotta pankin
vaatimat vakuudet em. omaisuuden osalta saadaan valmiiksi.

Vastaustila 2 sivua.
2) Avopuolisot A ja B ovat yhdessä ostaneet paritalokiinteistön puolikkaan (ll2). Kauppakirjan
ehtojen mukaan A ja B saavat käyttöönsä puolet tontist4 joka on ollut myyjåin hallinnassa.
Tällä puolella tonttia sijaitsee huoneisto, joka muodostaa puolet tontilla olevasta
rakennuksesta ja siä ympåiröivä piha-alue. Kiinteistön toisen puoliskon omistavat
aviopuolisot C ja D. Hei&in kiiyt<issliiin on rakennuksen toisen huoneiston muodostava osa
rakennuksesta ja sitåi ympiiröivä piha-alue.

Kerro nyt, mitkä ovat A:n ja B:n oikeudelliset asemat sekä oikeudet ja velvollisuudet sekä
keskeniiiin että suhteessa C:hen ja D:hen.
Vastaustila 2 sivua.
3) Mitä tarkoittaa saantosuoj4 ja miten se ilmenee irtainten esineiden osalta?

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

Vastaustila 2 sivua.
s) A ja B ovat tehneet MK:ssa såiädettyä muotomåiiiräystä noudattaen esisopimuksen kiinteistön
kaupasta. Selvitii esisopimuksen oikeusvaikutukset sopijapuolten välillä sekä suhteessa

sivullisiin?
Vastaustila 2 sivua.

