
 

 

 

 

 
 

Svenska kyrkans överklagandenämnd 

Meddelat 2022-05-25 

Avskrivning 

31 kap. 13 § kyrkoordningen 

 

YRKANDE M.M. 

A har överklagat domkapitlets beslut till Svenska kyrkans överklagandenämnd och, som han får 

uppfattas, yrkat att domkapitlets beslut ska upphävas och att hans ansökan om att åter bli förklarad att 

behörig att utöva vigningstjänsten ska tas upp till prövning.  

A har i sitt överklagande anfört bl.a. att biskopen inte hade fog för att inte godkänna hans lämplighet 

att utöva vigningstjänsten. Biskopen har inte träffat honom och har inte kunnat utröna om hans 

förhållanden har ändrats, vilket de har. Han kan numera anses lämplig att utöva sitt uppdrag.  

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

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

 

En präst som har förklarats obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst får, enligt 31 kap. 13 § 

kyrkoordningen, förklaras åter behörig, om förhållandena ändrats på ett sådant sätt att prästen kan 

anses lämplig att utöva sitt uppdrag. En sådan förklaring får ske endast om biskopen godkänner den.  

Överklagandenämnden konstaterar, i likhet med domkapitlet, att ett godkännande från biskopen 

saknas. Det finns därmed inte förutsättningar att pröva As ansökan. Domkapitlets beslut var alltså 

riktigt. 

Överklagandet ska därför avslås.  

 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avslår överklagandet. 

Sökord: Avskrivning. Behörighetsprövning. 

Ärendenummer: ÖN 2022–0014 

Beslut: 13/2022 
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BILAGA A 

 

X DOMKAPITEL Sammanträdesprotokoll                  

                 2022–03–31 

§ 43                   Dnr DK 2022–0045 

 

 

Anhållan om att åter förklaras behörig som präst 

A förklarades obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst genom domkapitlets beslut den 12 april 2000, 

§ 63.  



 

 
 

A har därefter vid flera tillfällen anhållit om att åter förklaras behörig, men någon sådan prövning har 

inte skett, jfr senast 2019–05–15, § 60. A har den   14 februari 2022 inkommit på nytt med en anhållan 

om att återfå vigningstjänsten. 

Enligt 31 kap. 13 § kyrkoordningen får en präst som har förklarats obehörig att utöva kyrkans 

vigningstjänst förklaras åter behörig, om förhållandena ändrats på ett sådant sätt att prästen kan anses 

lämplig att utöva sitt uppdrag. En sådan förklaring får ske endast om biskopen godkänner den. 

Domkapitlet konstaterar att det i avsaknad av biskopens godkännande inte är aktuellt att pröva A:s 

anhållan. Vid sådant förhållande ska ärendet avskrivas från vidare handläggning. 

 


