
 

 

 

 
 

 

Svenska kyrkans överklagandenämnd 

Meddelat 2022-05-25 

Avvisning 

57 kap. 8 och 9 §§ kyrkoordningen 

 

 

 

YRKANDE M.M. 

A har överklagat domkapitlets beslut och uppgett att hon företräder sin pappa som tillhörde Y 

församling. 

Till stöd för överklagandet har A anfört bland annat följande. Hennes pappa tillhörde Y församling 

och hjälpte till i kyrkan. Att hon inte tillhör samma församling torde inte vara skäl för att avvisa 

hennes begäran om beslutsprövning. Om någon anhörig bor på annat håll och tillhör en annan 

församling så kan det inte vara ett hinder för att få företräda sina avlidna föräldrar i exempelvis Y 

församling. Om hon som anhörig inte får företräda sin avlidne pappa i ärendet så arbetar Svenska 

Kyrkan inte för människans bästa och är långt ifrån tanken vad demokrati och rättvisa innebär. Om 

hon inte får företräda sin pappa, vem ska då göra det?  

 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Johan Munck, Esbjörn Särdquist Ragnar Persenius, Eric 

Bylander och Britt Louise Agrell) anförde i beslut den 25 maj 2022 följande. 

Kyrkoordningen innehåller inte några särskilda överklaganderegler för beslut som det klandrade 

beslutet från Y församling. Beslutet kan därför endast överklagas på formell grund med stöd av 

bestämmelserna om beslutsprövning i 57 kap. 8–19 §§ kyrkoordningen. Någon bedömning av ett 

klandrat besluts materiella lämplighet kan inte ske vid en sådan prövning. Bestämmelserna i 58 kap. 

kyrkoordningen gäller bara i de fall då det av en bestämmelse i kyrkoordningen framgår att beslutet 

får överklagas (se 58 kap. 1 §). 

Beslutsprövning kan bara begäras av den som fyllt 16 år och tillhör församlingen och det måste ske 

inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på församlingens anslagstavla att protokollet över 

beslutet har justerats, se 57 kap. 8 och 9 §§ kyrkoordningen. 

Av utredningen framgår att A inte tillhör Y församling. Domkapitlets avvisningsbeslut är därmed 

riktigt. Överklagande ska därför avslås.  

 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avslår överklagandet.  

Sökord: Avvisning. 

Ärendenummer: ÖN 2022–0009. 

Beslut: 11/2022 
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BILAGA A 

Svenska kyrkan 

X STIFT   BESLUT 

    Dnr: S 2022–0100 

    2022-03-15 

    A 

 

Angående begäran om beslutsprövning 

Beslut 

Domkapitlet beslutar med stöd av 57 kap. 8 § kyrkoordningen (KO) att avvisa din begäran om 

beslutsprövning då du inte tillhör Y församling som beslutsprövningen avser. 

 

Bakgrund 

Kyrkorådet i Y församling fattade vid sammanträde den 13 februari 2020, § 112, beslut om att stänga 

V kyrkogård för jordbegravningar och informera berörda. 

Den 21 februari 2022 inkom till domkapitlen en skrivelse från dig i vilken du bland annat uppger att 

du bestrider ovan nämnt beslut och du undrar om man inte frångått rättsordningen då man vare sig 

skriftligt eller muntligt informerat församlingsmedlemmarna. Domkapitlet uppfattar skrivelsen som en 

begäran om beslutsprövning enligt 57 kap. KO. 

Skäl för beslut 

Beslutsprövning är en rent formell prövning och någon bedömning av ett klandrat besluts materiella 

lämplighet kan inte ske vid en sådan prövning. 

Av 57 kap. 8 § KO framgår att beslut v en församling prövas på begäran av den som tillhör 

församlingen. Rätten att klaga på ett beslut är alltså förbehållen kyrkotillhöriga i aktuell församling. 

Du tillhör inte Y församling och har därmed inte rätt att begära beslutsprövning av församlingens 

beslut och din begäran om beslutsprövning ska därför avvisas. 

I sammanhanget vill domkapitlet upplysningsvis nämna att en begäran om beslutsprövning enligt 57 

kap. 9 § 3 st KO, ska ha kommit in till domkapitlet inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs 

på församlingens anslagstavla att protokollet över beslutet har justerats. Av handlingarna framgår att 

det justerade protokollet anslogs på församlingens anslagstavla den 21 februari 2020. Tiden för att 

begära beslutsprövning gick därmed ut den 13 mars 2020. Skrivelsen kom in till domkapitlet först den 

21 februari 2022. 

………………. 


