
 

 

 

 

 
 

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar 

Meddelat 2010-09-30 

Obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst 

 

ANMÄLAN M.M. 

A har, som han får uppfattas, yrkat att Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar ska pröva om B i 

avsevärd mån har skadat det anseende en biskop bör ha.  

UTREDNINGEN I ANSVARSNÄMNDEN 

A har i sin anmälan till Ansvarsnämnden framfört synpunkter på Bs beslut att neka honom tjänst som 

präst i Svenska kyrkan.   

A har anfört bl.a. följande till stöd för sin anmälan: "Biskopen har i sitt enväldiga beslut i min ansökan 

till Svenska kyrkan för prästtjänst, sagt nej med följande motiveringar: anklagelse om lögn, en 

personlighet som inte tilltalat biskopen och en olämplighet till vigningstjänst. I den skriftliga 

motiveringen ges svaret att en samlad bedömning i antagningsförfarandet ligger till grund för 

biskopen negativa svar. - - - Det borde vara rimligt med omdömen som ovanstående få en ny 

möjlighet, att i ett annat stift, göra om praktiken med annan handledare och med annan biskop, så att 

man med säkerhet kan säga att rätt och rättvisa har rådit. - - - " 

B har avstått från att yttra sig i ärendet.  

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar (Robert Schött, Ingemar Söderström, Thomas Stoor 

och Kerstin Bergman) anförde i beslut den 30 september 2010 följande. 

  

Svenska kyrkans ansvarsnämnd är ett särskilt organ tillsatt av Kyrkomötet. Ansvarsnämnden ska 

självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen.  

   Enligt 10 kap. 8 § första stycket och 30 kap. 7 § kyrkoordningen ska Ansvarsnämnden pröva frågor 

om biskopars behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst.  

   I egenskap av tillsynsorgan får Ansvarsnämnden med tillämpning av 57 kap. 3 § kyrkoordningen 

även utan anmälan ta upp frågor om hur biskoparna utövar sina uppdrag och efterlever avgivna 

vigningslöften.  

   Ansvarsnämnden ska med tillämpning av 30 kap. 4 § kyrkoordningen förklara en biskop obehörig 

att utöva kyrkans vigningstjänst om han eller hon har övergett Svenska kyrkans lära, genom egen 

ansökan begär det eller har utträtt ur Svenska kyrkan.  

   Ansvarsnämnden får med tillämpning av 30 kap. 5 § kyrkoordningen förklara en biskop obehörig att 

utöva kyrkans vigningstjänst om biskopen  

   1. har brutit de löften som han eller hon har givit vid vigningen,  

   2. har brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon fått veta under bikt eller enskild 

själavård,  

   3. på grund av sjukdom eller annan liknande anledning har förlorat förmågan att rätt utöva 

vigningstjänsten, eller  

   4. genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat 

det anseende en biskop bör ha.  

Av bl.a. 8 kap. 1 § kyrkoordningen framgår att det är förbehållet biskopen att viga kvinnor och män 

till präster och diakoner i Svenska kyrkan. Av 32 kap. 5 § kyrkoordningen framgår vidare att en 

biskop bara får viga den till präst som av domkapitlet blivit godkänd i prästexamen och därmed 

uppfyller de övriga krav som ställs på prästkandidaten enligt övriga bestämmelser i bl.a. samma 

kapitel. Kyrkoordningen ställer dock inte upp något krav på att en biskop är skyldig att viga den 

kandidat som övrigt uppfyller kraven för vigning enligt kyrkoordningen. Biskopens beslut att inte 

viga en prästkandidat får inte överklagas liksom biskopens beslut att inte godkänna att en präst som 

förklarats obehörig åter förklaras behörig (jfr 8 kap. 13 § kyrkoordningen). Det ankommer inte på 



 

 
 

Ansvarsnämnden att bedöma riktigheten av det ställningstagande biskopen gjort i ärendet och vilka 

överväganden som ligger bakom beslutet. För det fall biskopen t.ex. till ett sådant beslut angett som 

skäl att han inte viger en kvinnlig kandidat just därför att hon är kvinna kan dock nämnden i sin tillsyn 

ingripa mot biskopens uttalande i sig.  

Ansvarsnämnden finner inte att det har förekommit någon omständighet som kan medföra att B ska 

anses i avsevärd mån ha skadat det anseende en biskop bör ha.  

As anmälan föranleder mot bakgrund av ovanstående inte någon åtgärd från Ansvarsnämndens sida. 

Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.  

 

Ansvarsnämndens beslut: As anmälan ger inte anledning till åtgärd av Ansvarsnämnden. Ärendet 

skrivs av. 

Sökord: Obehörighet 

Ärendenummer: 2010/14 

Beslut: 12/2010 

 


