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Lag
om ändring av 241 a och 259 § i fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsbildningslagen (554/1995) 241 a och 259 §, sådana de lyder, 241 a §

i lag 1757/2009 och 259 § delvis ändrad i lag 1180/2000, som följer:

241 a §
Jorddomstolar är Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Lapplands, Norra Savo-

lax, Södra Savolax, Uleåborgs, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter i den samman-
sättning som föreskrivs i denna lag. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om tings-
rätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas vid jorddomstol.

259 §
När förberedelsen har avslutats överförs saken till huvudförhandling.
Huvudförhandlingen hålls i den kommun inom vilken det område är beläget som den

förrättning i vilken ändring söks gäller. Jorddomstolen kan dock sammanträda även i en
närbelägen kommun eller på den ort där jorddomstolens kansli är beläget, om detta inte
orsakar sakägarna oskäliga kostnader eller oskäligt men.

Huvudförhandling behöver inte hållas och saken kan avgöras på grundval av det skrift-
liga rättegångsmaterialet, om saken är av sådan art att avgörandet inte kräver muntlig för-
handling och de sakägare vilkas rätt ändringsansökan gäller samtycker till att saken avgörs
utan att huvudförhandling hålls. Saken kan avgöras utan huvudförhandling enbart på
grundval av det skriftliga rättegångsmaterialet, när behandlingen avser besvär över ett av-
görande i ett inskrivningsärende enligt 9 kap. i jordabalken (540/1995). Huvudförhandling
ska dock hållas på yrkande av en sakägare eller om avgörandet annars kräver muntlig för-
handling.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Ärenden enligt denna lag som är anhängiga vid Vanda tingsrätt vid ikraftträdandet av

denna lag överförs till Östra Nylands tingsrätt.
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