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779/2019
Lag
om ändring av lagen om stämningsmän
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stämningsmän (505/1986) 1 och 2 § samt 6 § 1 mom., sådana de lyder i lag 690/2016, som följer:
1§
Stämningsmän
Stämningsmän på tjänstens vägnar är förmännen för stämningsmännen, stämningsmännen och utsökningsöverinspektörerna.
2§
Stämningsmännens verksamhetsområde
Verksamhetsområdet för en stämningsman som är anställd vid en domstol utgörs av
domkretsen. Verksamhetsområdet för en utsökningsöverinspektör och för en sådan häradsfogde som enligt 6 § är berättigad att verkställa stämning och delgivning utgörs av
hela landet. För andra som enligt 6 § är berättigade att verkställa stämning och delgivning
är verksamhetsområdet det ämbetsdistrikt där de är behöriga i sin huvudsyssla.
6§
Andra som har rätt att verkställa delgivning
Berättigad att, så som en stämningsman, verkställa stämning och delgivning är
1) en polisman, åklagare, häradsfogde, gränsbevakningsman, anhållningsberättigad
tullman eller till uppgiften förordnad annan tullman samt tingsnotarie,
2) en tjänsteman som har förordnats till det av chefen för en domstol 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 en tjänsteman 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 är en person som avses i 45 kap. i strafflagen (39/1889), samt
5) vid finska beskickningar en av utrikesministeriet till uppgiften befullmäktigad honorärkonsul eller person som arbetar vid beskickningen.
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