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31 kap. 13 § kyrkoordningen 
 
A prästvigdes i januari 1982 och skildes på egen begäran från prästämbetet i november 1989. 

I en skrivelse till biskopen den 30 mars 2000 anhöll A om nåd att få förnya sina prästlöften. Som skäl 
för sin anhållan anförde hon att det skett stora förändringar i Svenska kyrkan efter årsskiftet. 

Domkapitlet tolkade, vid sin prövning av ärendet den 17 april 2000, A:s anhållan som en anhållan 
om rätt att åter få utöva kyrkans vigningstjänst som präst. I protokollet antecknades det att 
domkapitlet vid ett tiotal tillfällen – senast den 17 augusti 1999 – avslagit framställningar från A om 
att återfå prästämbetet. Enligt domkapitlet förelåg det inga förändrade omständigheter som 
föranledde en omprövning. Domkapitlet beslutade därför att lämna A:s anhållan utan bifall. 
A överklagade domkapitlets beslut. A anförde att nåden beviljas av Jesus Kristus och att han inte 
blivit tillfrågad av stiftschefen och övriga ledamöter och att beslutet därför inte är giltigt. 
Domkapitlet avstyrkte bifall till besvären och anförde därvid bl.a. följande. A har vid ett tiotal 
tillfällen anhållit att återfå prästämbetet. Biskopen B – och före honom biskoparna C och D – har 
under åren haft kontakt med A och även utsedda representanter för domkapitlet har haft kontakt 
med henne, varför domkapitlet anser sig kunna bedöma huruvida A är lämplig att nu utöva 
uppdraget som präst. Enligt domkapitlets mening kan A inte anses lämplig. Den omständigheten att 
hon själv begärt att få lämna prästämbetet föranleder ingen annan bedömning. 

A inkom därefter med ett yttrande där hon bl.a. anförde att det inte står skrivet i kyrkoordningen att 
domkapitlet endast kan ge män som själva avsagt sig prästämbetet det tillbaka. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Tor Frylmark, Madeleine Emmervall och 
Martin Olsson) anförde i beslut den 18 september 2000: 
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. 
Det är dock endast fråga om en möjlighet att åter ges behörighet, inte någon rättighet. 

I förarbetena till kyrkoordningsbestämmelsen uttalas det att det på intet sätt är självklart att den 
som är obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst skall återfå behörigheten bara för att det som lagts 
till grund för obehörigheten har upphört. Vidare framhålls det att det i sådana situationer behövs en 
grundlig analys av på vilket sätt situationen har ändrats och om vederbörande i fortsättningen kan 
anses lämplig att utöva sitt uppdrag (CsSkr.1999:3 s. 2–214). 

Även om biskopen hade godkänt att A åter skulle förklaras behörig utgör vad hon åberopat till stöd 
för sin talan inte skäl för att ändra domkapitlets beslut. Överklagandet skall därför avslås. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avslår överklagandet. 
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