
Beslut 2001/10 
Fråga om klagorätt avseende ett domkapitels beslut om 

huvudgudstjänster. 

 
Meddelat 6/3-2001 
17 kap. 3 och 5 §§ kyrkoordningen, 58 kap. 1 § kyrkoordningen 

 
Domkapitlet sände den 20 september 2000 ut ett förslag om huvudgudstjänster i X stift på remiss till 
stiftets församlingar, samfälligheter och kyrkoherdar. Förslaget innebar bl.a. att det i B skulle firas 
huvudgudstjänst med nattvard alla söndagar och kyrkliga helgdagar. 

Församlingarna B, F och R som alla ingår i B pastorat var negativa till förslaget. 

Domkapitlet beslutade den 6 december 2000 med hänvisning till 17 kap. 3 och 5 §§ 
kyrkoordningen bl.a. följande. Huvudgudstjänst firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar i B 
församling. I övriga församlingar firas huvudgudstjänst minst varannan söndag och kyrklig helgdag. 
De söndagar och kyrkliga helgdagar då huvudgudstjänst inte firas i församlingen firas den 
gemensamt med annan församling i pastoratet. Under ett kyrkoår firas huvudgudstjänst med 
nattvard minst 40 gånger i de församlingar som firar huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig 
helgdag och minst 20 gånger i övriga församlingar. Beslutet skulle börja gälla den 1 januari 2001. 
B pastorat överklagade domkapitlets beslut och gjorde bl.a. gällande att inhämtade yttranden inte 
beaktats, att beslutet inte varit förankrat i pastoratets församlingar och att det inte har getts 
tillräckligt med tid för förankring, planering och genomförande av beslutet. 
Domkapitlet anförde att beslutet inte går att överklaga enligt kyrkoordningen. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Anders Björnberg, Per Olof Nisser, Lotta 
Vahlne Westerhäll och Martin Olsson) anförde i beslut den 6 mars 2001: 
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 B 
pastorats överklagande till prövning. Överklagandet skall därför avvisas. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avvisar överklagandet. 
— — — 
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