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Lag
om ändring av lagen om stämningsmän

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stämningsmän (505/1986) 1, 2, 4 a, 5 och 6 §, av dem 1 § sådan den

lyder delvis ändrad i lag 887/1996, 2 § sådan den lyder i lag 887/1996, 4 a § sådan den ly-
der i lag 1259/1999 och 6 § sådan den lyder i lag 636/2015, som följer:

1 §

Stämningsmän

Stämningsmän på tjänstens vägnar är förmännen för stämningsmännen, stämningsmän-
nen och häradsutmätningsmännen. 

Separata bestämmelser gäller för stämningsmän i landskapet Åland.

2 §

Stämningsmännens verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för en stämningsman som är anställd vid en domstol utgörs av
domkretsen och för en häradsutmätningsman det berörda utsökningsverkets verksamhets-
område. För andra som enligt 6 § är berättigade att verkställa stämning och delgivning är
verksamhetsområdet det ämbetsdistrikt där de är behöriga i sin huvudsyssla.

4 a §

Rätt att få kontaktinformation

Stämningsmän och andra som enligt 6 § har rätt att verkställa delgivning har utan kost-
nad och trots sekretessbestämmelserna rätt att från myndigheter, samfund som sköter of-
fentliga uppdrag samt inrättningar eller samfund som bedriver televerksamhet eller post-
verksamhet få adress- och telefonuppgifterna till samt annan behövlig kontaktinformation
om den person eller det samfund som delgivningen gäller, om uppgifterna behövs för att
verkställa delgivningen.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas via teknisk anslutning eller som en data-
mängd. Av statens medel kan ersättning betalas för de kostnader som upprättandet och un-
derhållet av den tekniska anslutningen medför. Uppgiftsmottagaren har inte rätt att lämna
vidare de uppgifter som fåtts som en datamängd eller via teknisk anslutning.

En stämningsman och de som enligt 6 § har rätt att verkställa delgivning har trots se-
kretessbestämmelserna i enskilda fall på begäran rätt att från teleföretag och av samman-
slutningsabonnenter få kontaktuppgifter för teleadresser som inte är upptagna i en offent-
lig katalog eller information som specificerar en teleadress eller teleterminalutrustning,
om informationen är nödvändig för att verkställa delgivningen. Stämningsmän och andra
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som har rätt att verkställa delgivning har, trots förbud att lämna ut information, motsva-
rande rätt få information om utdelningsadresser från en sammanslutning som bedriver
postverksamhet.

5 §

Handräckning

Stämningsmän har rätt att få handräckning av polisen, om
1) stämningsmannens arbetssäkerhet kan antas vara hotad, 
2) en person vägrar att identifiera sig när stämningsmannen verkställer ett delgivnings-

uppdrag,
3) en svarande i brottmål undviker delgivning på en hemfridsskyddad eller någon an-

nan plats, eller 
4) handräckningen annars är nödvändig för verkställandet av delgivningsuppdraget.

6 §

Andra som har rätt att verkställa delgivning

Berättigad att, så som stämningsman, verkställa stämning och delgivning är
1) polisman, åklagare, häradsfogde, gränsbevakningsman, anhållningsberättigad tull-

man eller till uppgiften förordnad annan tullman samt tingsnotarie,
2) en tjänsteman som har förordnats till det av chefen för en domstol, ett utsöknings-

verk eller en polisinrättning och som är anställd vid myndigheten i fråga,
3) en fängelsedirektör eller en tjänsteman vid ett fängelse som förordnats till det av

fängelsedirektören, när en myndighet begär det och den som ska stämmas eller ta emot
delgivningen är en fånge, 

4) inom försvarsmakten de tjänstemän som förordnats till det av kommendören för en
truppavdelning eller en med denne jämställbar förman, när en myndighet begär det och
den som ska stämmas eller ta emot delgivningen lyder under 45 kap. i strafflagen
(39/1889), samt

5) vid finska beskickningar en av utrikesministeriet till uppgiften befullmäktigad ho-
norärkonsul eller en person som arbetar vid beskickningen. 

Bestämmelser om polismäns, gränsbevakningsmäns och tullmäns skyldighet att verk-
ställa delgivningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
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