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318/2014

om ändring av 1 och 2 § i lagen om köpvittnen

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om köpvittnen (573/2009) 1 och 2 §, sådana de lyder, 1 § i lagarna

1190/2011 och 927/2013 samt 2 § delvis ändrad i lag 927/2013, som följer:

1 §

Uppgift som köpvittne som grundar sig på
tjänsteställning

Köpvittnen är
1) cheferna för magistraterna, häradsskri-

varna, notarius publicus, polischeferna, biträ-
dande polischeferna, ledande häradsfogdarna,
häradsfogdarna och landskapsfogden samt
närings-, trafik- och miljöcentralernas lant-
mäteriingenjörer,

2) de tjänstemän vid Lantmäteriverket och
tjänsteinnehavare i kommunerna som enligt
5 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) kan
vara förrättningsingenjörer,

3) de tjänstemän och arbetstagare vid be-
skickningar i utlandet som avses i 33 § i
lagen om konsulära tjänster (498/1999).

Chefen för en magistrat, en polisinrättning
och ett utsökningsverk samt en tjänsteman
anställd vid Lantmäteriverket som förordnats
särskilt får dessutom förordna underlydande
tjänstemän till köpvittne. En tjänsteman som
avgör inskrivningsärenden får dock inte för-
ordnas till köpvittne.

Rätten att vara köpvittne upphör för de

personer som avses i 1 och 2 mom. när deras
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande upphör.

2 §

Av Lantmäteriverket förordnade köpvittnen

Om tillgången på köpvittnestjänster kräver
det får någon annan än en i 1 § avsedd person
på ansökan förordnas att vara köpvittne. Den
som förordnas ska vara tillräckligt förtrogen
med uppgiften och ha övriga förutsättningar
att sköta den.

Rätten att vara i 1 mom. avsett köpvittne
upphör när köpvittnet fyller 68 år. Ett förord-
nande till köpvittne kan återkallas, om

1) köpvittnet försummar sina uppgifter en-
ligt denna lag,

2) köpvittnet i övrigt visar sig vara olämp-
lig för uppgiften, eller om

3) förhållandena annars förändras så att ett
förordnande till köpvittne inte skulle kunna
ges.

Köpvittnet förordnas av och förordnandet
återkallas av Lantmäteriverket. Ett sådant
ärende avgörs av en särskilt förordnad in-
skrivningsjurist eller annan tjänsteman an-
ställd vid Lantmäteriverket. Bestämmelser

RP 212/2013
JsUB 2/2014
RSv 13/2014

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20130212


om sökande av ändring i beslut av en myn-
dighet finns i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
Om rätten att vara köpvittne upphör i en-

lighet med ett förordnande som har getts före
lagens ikraftträdande, när den som förordnats
fyller 65 år och personen i fråga inte har fyllt
65 år vid lagens ikraftträdande, ska bestäm-
melserna i 2 § 2 mom. tillämpas i stället för
förordnandet.

Helsingfors den 11 april 2014
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