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ffi*m"astaus

ffi.

kirjoitetaan eri arkille, ja jokaiseen kysymykseen merkitään vastausarkilla kvsytyt

Sirun oikeaan reuna:ul jätetriiin kahden ruudun marginaali ja vastaus kirjoitetaan selvällä

hieHle

Iofnnm

kysymykseen jätetään vastauspaperi kysytyillä tiedoilla varustettuna, vaikka os€uul

kffyoJil$istä ei vastattaisi ja vaikka tentistä luovuttaisiin. Luopumiseita sekä vapautuksesta

ffi

eri merkintåi kaikkiin vastauspapereihin.

\rastaa tenttikysymyksiin ennalta ilmoittamiesi kirjavaihtoehtojen sekä tekemiesi erisopimusten
mukaisesti.

Ktmkin kysymyksen jäljessä on merkintä käytettiivåistä vastaustilasta. Ylimenevåiä osaa ei lueta.
Tentissä on viisi kysymystä, joista kaikista voi saada enintiiiin 10 pistettä. Tentin saavutettavissa
oleva kokonaispistemäåirä on 50 pistettä.

Jokainen vastaus on perusteltava. F.sseekysymyksissä kysytty asia on selostettava mahdollisimman

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

Epåiltiiessä kirjoitus- tai muuta virhettä otetaan välittömästi yhteys tenttivalvojaan.

Omeatenttiin!

-,?

1)

A suunnittelee omakotitalokiinteistön ostamista. Hiin omistaa osakehuoneiston, jonka hiin on
antanut myytiiviiksi kiinteistönvåilittäjälle. Välittäjällä on huoneistosta kiinnostunut ostaja. A
on tutustunut myytäviinä olevaan tonttiin ja tontilla olevaan taloon sekä tontin

rekisteritietoihin. Tontissa ei ole rasituksia. A on suullisesti ja alustavasti sopinut
kauppahinnasta ja muista kaupan ehdoista kiinteistön myyjdn kanssa. Pankinjohtaja on myös
luvannut A:lle alustavasti kiinteistönkauppaa varten tarvittavan asuntolainan, jos huoneiston
kauppahinta käytetiiän kiinteistön ostamiseen ja kun lainan edellyttiimät vakuudet saadaan
valmiiksi.

Kiinteistön mWjA on ilmoittanut, että joko koko kauppahinta on maksettava käteisellä
kaupantekotilaisuudessa tai kauppakirjaan on otettava ehto, jonka mukaan omistusoikeus jää
myyjiille kunnes koko kauppahinta on maksettu. Pankinjohtaja on puolestaan ilmoittanut, että
A voi nostaa lainan pankista, kun ostettava kiinteistö on koko arvostaan lainan valmiina
vakuutena pankissa. Huoneiston ostaja tarvitsee puolestaan maksuaikaa, koska hiinen on
myyt?ivä oma huoneistonsa kaupanteon jälkeen. Håin on valmis omistuksenpidätysehdon
käyttiimiseen maksuaj alle.

A

tiedustelee nyt Sinulta, miten tilanne voidaan ratkaista niin, että hän voi nostaa lainan

pankista ja tehdä kaupat kiinteistöstä em. tilanteessa.

Vastaustila 2 sivua.

2)

Kerro, miten sopimusvapaus on rajoittunut suhteessa sivullisiin (kolmansiin).

Vastaustila 2 sivua.
3)

Panttivelkoj an asema konkurssissa.

Vastaustila 2 sivua.
4)

Kiinteistön kaupan purku vallintavirheen seuraamuksena.

Vastaustila 2 sivua.
s)

Selvitä, millä perusteilla vuokranantajalla on oikeus purkaa asuinhuoneiston wokrasopimus
ja miten purkaminen tulee lain mukaan toteuttaa.

Vastaustila 2 sivua.

