
Beslut 2000/05 
Ett överklagande har avvisats, eftersom domkapitlets beslut inte var 

möjligt att överklaga. 
Meddelat 3/7-2000 
58 kap. 1 § kyrkoordningen 
 
I skrivelser till domkapitlet i februari 2000 framförde A en önskan om att domkapitlet skulle göra en 
genomgång av hans ärende. A ansåg sig ha blivit mobbad och trakasserad under sin tjänstgöring som 
diakon i X pastorat. 

A lämnade sin anställning år 1993 efter en överenskommelse mellan pastoratet och A:s fackförbund, 
Svenska kommunaltjänstemannaförbundet. En överenskommelse som också undertecknades av A 
själv. Genom överenskommelsen fick A en månatlig ersättning från pastoratet under perioden den 1 
oktober 1993 – 1 mars 1998. Ersättningen beräknades som mellanskillnaden mellan 13 000 kr och 
det belopp A erhöll i sjukpension. 

Domkapitlet beslutade den 15 mars 2000 att A:s skrivelser inte skulle föranleda någon åtgärd från 
domkapitlets sida. Som skäl för beslutet angavs att A i sina skrivelser inte framfört något som gav 
domkapitlet anledning att vidta någon åtgärd. 
A överklagade domkapitlets beslut och vidhöll att hans ärende borde omprövas. 
A ifrågasatte om det är lagligt att köpa ut personal med skattepengar som skall användas till 
evangelisation. Han ifrågasatte också om det är moraliskt-lagligt-etiskt att mobba och trakassera 
anställda i Svenska kyrkan. Vidare gjorde A gällande att han inte hade sagt upp sig själv. Han anförde 
därtill att han åt starka mediciner under den aktuella perioden. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Elisabeth Gerle, Tor Frylmark, Madeleine 
Emmervall och Martin Olsson) anförde i beslut den 3 juli 2000: 
Enligt 58 kap. 1 § kyrkoordningen kan ett beslut överklagas endast om det av någon bestämmelse i 
kyrkoordningen framgår att beslutet får överklagas. Domkapitlets beslut är inte ett sådant beslut 
som kan överklagas enligt kyrkoordningen. Överklagandenämnden kan således inte ta upp A:s 
överklagande till prövning. Överklagandet skall därför avvisas. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avvisar överklagandet. 
— — — 

Sökord: Avvisning. 
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