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691/2016
Lag
om ändring av 243 § i fastighetsbildningslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsbildningslagen (554/1995) 243 §, sådan den lyder i lagarna
1180/2000, 1159/2005 och 575/2009, som följer:
243 §
I jorddomstolen är en lagfaren ledamot vid tingsrätten ordförande och jorddomstolens
övriga ledamöter är en jordrättsingenjör samt två nämndemän. Vid jorddomstolen kan det
dessutom finnas ytterligare en lagfaren ledamot, om detta med beaktande av målets eller
ärendets art, omfattning eller av något annat särskilt skäl ska anses motiverat. Under samma förutsättningar kan det vid jorddomstolen finnas ytterligare en jordsrättsingenjör. Jorddomstolen är domför trots att en av ledamöterna i den kollegiala sammansättningen får
förhinder efter det att huvudförhandlingen eller synen har inletts. I sammansättningen ska
dock alltid minst en lagfaren ledamot ingå. Jorddomstolen är dessutom domför med minst
en nämndeman.
Jorddomstolen är domför också med ordföranden ensam
1) när det är fråga om sådana förberedande åtgärder som avses i 232 § 3 mom., 235
eller 254—258 § eller därmed jämförliga åtgärder eller en sak som avses i 7 § 2 mom.,
194 a § 2 mom., 240 eller 264 §, 265 § 1 eller 3 mom., 275 § 2 mom. eller 278 a §,
2) när jorddomstolen behandlar besvär över förrättningsmännens beslut varmed en jävsanmärkning mot en förrättningsman har förkastats, eller om besvären gäller ett beslut om
sammanslagning av fastigheter, ett beslut av fastighetsregisterföraren enligt fastighetsregisterlagen (392/1985) eller ett rättelsebeslut som avses i 277 § 2 mom. i denna lag, samt
3) när en sak med stöd av 259 § 3 mom. avgörs på grundval av det skriftliga rättegångsmaterialet utan att huvudförhandling hålls.
Jordrättsingenjören deltar vid behov i beredningen av de mål eller ärenden som avses i
2 mom.
I ett inskrivningsärende är jorddomstolen domför med ordföranden ensam. Vid jorddomstolen kan det dessutom finnas ytterligare en lagfaren ledamot och en jordrättsingenjör, om detta med beaktande av målets eller ärendets omfattning eller av något annat särskilt skäl ska anses motiverat.
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