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PROSESSIOIKEUS (OTMOOOlE)

Tentti 6.6.2022
Vast aa kysymyks iin 1-2. Tentiss ä saa käyttää lakikirj aa tai tu loste ita tie dekunnan
ohjeiden mukaisesti.
Kirj oita kumpikin vastau s erilliselle kon se ptiarkille, mie luite n keskiaukea malle. Käytä
selväa käsialaa ja
kirj oita vain yk si rivi tekstiä konseptin mukaise lle riville. Onnea te nttiin !

Kysymys 1 (25 pistettä)
Suositeltava vastauksen enimmäispituus 2 sivua.

Asianajaja Pekka Laaksonen rohkenee kääntyä puoleesi, vaikka hän on hyvin t ietoinen
siit ä, että kesälomasi saattaa pikapuolin olla alkamassa. Laaksonen kuitenkin katsoo, että hänen
kysym yksensä on
niin yksinkertainen, että mahdollisten lomavalmistelujen oh essakin pystyt siihen vastaam
aan.
Eli Laaksonen on kääntynyt puoleesi päämiehensä Harri Pikkara isen pe rintöoikeudellise
ssa asiassa ja
kertonut, että hänen päämiehensä on tuomittu suorittamaan Lapin käräj äoikeude
n 16.6.2021 antamalla tuomiolla sanotussa tuomiossa mainituille kantajille perintökaaren (PK) 3 luvun
3 §:n 2 momentin mukaista palautusta.
Asianajaja Laaksonen kertoo kuitenkin, että käräjäoikeuden tuomiossa on ollut pulm
ana se, että hanen päämiehensä vastapuo let ovatvedo nneetvain siihen, että Pikkarainen on tiennyt
tai että hänen
olisi pitänyttie tää siitä, että Pikkaraisen kuolleelta äidiltään saamat lahjoitukset loukkasiva
t toissijaisten perillisten eli jutun kantajien oikeutta. Sen sijaan Pikkaraisen vastapuo let eivät
Laaksosen mukaan
ole kanteens a perusteluissa vedonnee t ainakaan kaikkiin sellaisiin oikeustoimiin,
j oiden voidaan ajat ella täyttävän PK 3:3.2:ssa säädetyn tietoisuut ta koskevan tunnusme rkistön . Tästä
huolimatta Lapin
käräj äoikeus on Pikkaraisen perintökaaren sanotussa kohdassa ede llytettyä tietoisuu
tta arvioidessaan
ottanut huomioon myös sellaisia oikeustoimia, joihin kantajat eivät ole vedon neet.
Yllä sanott uun tapahtum a in kulkuun liittyen asianajaj a Laaksonen pyytääkin nyt
sinua h1ukaks1aikaa
keskeyttämään lomavalm istelusija vastaamaan seu raaviin kysymyks iin. Lisäksi
Laaksonen korostaa,
että ainee llisee n perintöoik euteen sinun ei tarvitse ottaa mitään kantaa vaan pelkkä
prosessio1keudellinen arvioin ti riittä ä:

1) Onko oikeuden käym iskaa ren (OK) 24:3.2:ssa sääde tty väitt ämis taakka tu llut täytetyks
i )illä, että
kantaj at ovat perustelle et vaatimu ksiaan vet oamalla siihen, että Harri Pikkaraine
n on tiennyt ta, hanen olisi pitänyt tietää, että hä nen saam a lahj oitu s loukka si kan taj ien oikeutta, ja
voidaanko '5 ellaisia
oike usto im ia, j oihin kantaj at eivät ole ve don neet, ott aa tuom ion perusteeksi arvioitaes
sa vast aa jon
vilpitöntä mie ltä?
2) Voivatko kantaj at vie lä hovioikeudessa vedot a se llaisiin uusiin Pikkaralse n PK 3:3.
2:ssa tarkoitctt uJ
t ietoisuutt a osoittaviin oikeustosise ikkoihin, j oihin he eivät ole vedonnee t käräjåoike
l1dessa ?

r
Kysymys 2 (15 pistett ä)
Suositeltava vastauksen enimm äispitu us 2 sivua.

Mitä tiedät syytesi donnai suudes ta?

