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ORGANISERING AV BEHANDLINGEN AV JORDRÄTTSMÄL VID TINGSRÄTTERNA

Justitieministeriet ber om utlätanden om bifogade bedömningspromemoria som
gäller behandlingen av jordrättsmal vid tingsrätterna. I promemorian bar man bedömt hur väl det nuvarande jordrättssystemet fungerar och vilka utvecklingsbehov
det finns i systemet.
Justitieministeriet ber remissinstanserna yttra sig om de frägor som lyfts fram i pro
memorian i allmänhet. Dessutom önskas remissinstanserna yttra sig om följande
enskilda frägor:
1) Skulle det vara motiverat att centralisera behandlingen av jordrättsmal tili färre
domstolar än för närvarande?
2) Anser ni att det skulle vara möjligt att centralisera behandlingen av jordrättsmäl
pä riksnivä?
3) Anser ni att det skulle vara möjligt att avstä frän särskilda jordrättsingenjörstjänster och utnyttja sakkunnigledamöterna för den specialsakkunskap som behövs vid jorddomstolarna?
4) Vad är enligt er äsikt ett lämpligt antal jordrättsingenjörer och jordrättsansvariga domare?
5) Anser ni det finnas behov att se över jorddomstolarnas domkretsar eller jordrättsingenjörernas samarbetsomräden och pä vilket sätt?
Vi ber er lämna in ert utlätande senast onsdagen den 31 oktober 2018. Utlätande
lämnas in genom att svara pä den begäran om utlätande som publicerats i tjänsten
utlätande.fi. Alla utlätanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten
utlätande.fi. För att kunna lämna ett utlätande mäste ni registrera er och logga in i
utlätande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns pä vvebbplatsen
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utlatande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av
tjänsten ges ocksä per e-post: lausuntopalvelu.om(q>om.fi.
Ytterligare upplysningar ges av enhetschef Anne Hallavainio, tfn 029 51 50428 och
projektchef Jyrki Määttä, tfn 029 56 49743.
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