
Obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst. 
Meddelat: 18/6 2007 
30 kap. 5 § kyrkoordningen 

 
Komministern K anmälde biskopen X till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar och 
yrkade att denne skulle förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst såvitt gällde uppdraget 
som biskop. K angav som grund för sitt yrkande att X brutit de löften som han avgav vid vigningen. 
 
K anförde till stöd för sin anmälan i huvudsak följande. Domkapitlet i Y stift beslutade den 25 april 
2007 yttrande i ett ärende gällande behörighetsprövning samt yttrande vid tillsättning av en 
befattning som komminister i E församling, ärende Dnr 331/029/06. Med anledning av domkapitlets 
beslut tog han kontakt med stiftsadjunkten som dock vägrade lämna ut information i ärendet. Han 
kontaktades av stiftsjuristen som upplyste om att han inte hade rätt att få del av någon sådan 
information. Därefter kontaktade han X per e-post och begärde att få skriftlig information på vissa 
punkter. Begäran gjordes mot bakgrund av att domkapitlet i ärendet om behörighetsprövning uttalat 
bl.a. att "Med tanke på tjänstgöringens art bör inte K komma i fråga för anställning". X svarade bl.a. 
att domkapitlets beslut var ett gemensamt sådant och inte kunde diskuteras av vare sig någon 
enskild ledamot eller av honom som tjänstgörande ordförande. Av utredningen framgår att X brutit 
mot vad som stadgas om handlingsoffentlighet i kyrkoordningen, tryckfrihetsförordningen, 
sekretesslagen samt lagen om Svenska kyrkan. Till följd av det har X även brutit mot de löften att 
följa kyrkans ordning som han har avgivit vid sin biskopsvigning. Det är av utomordentlig vikt för 
domkapitlets trovärdighet och auktoritet att deras handläggning av ärenden sker på ett sätt som 
inger förtroende samt att de uppgifter och omständigheter som utgör grund för domkapitlets beslut 
redovisas på et sådant sätt att beslutet blir begripligt för dess avnämnare. Det yttersta ansvaret 
härför har biskopen i egenskap av domkapitlets ordförande. 
 
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar (Robert Schött, Astrid Andersson Wretmark, Eva 
Brunne och Kerstin Bergman) anförde i beslut den 18 juni 2007: 
 
Svenska kyrkans ansvarsnämnd är ett särskilt organ tillsatt av Kyrkomötet. Ansvarsnämnden skall 
självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. 
Enligt 10 kap. 8 § första stycket och 30 kap. 7 § kyrkoordningen skall Ansvarsnämnden pröva frågor 
om biskopars behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst. 
I egenskap av tillsynsorgan får Ansvarsnämnden med tillämpning av 57kap. 3 § kyrkoordningen även 
utan anmälan ta upp frågor om hur biskoparna utövar sina uppdrag och efterlever avgivna 
vigningslöften. 
Ansvarsnämnden skall 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 ellerenskild 
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. 
 
Ansvarsnämnden kan konstatera att det ärende vari K begärt att få skriftlig information gäller 
behörighetsprövning av sökande till en viss prästtjänst. Sådana ärenden handläggs av domkapitlet. 
Det ankommer således inte på biskopen att pröva frågor om utlämnande av information i dessa 
ärenden, något som X också har upplyst K om. 
 
Ks anmälan föranleder mot bakgrund av ovanstående inte någon åtgärd från Ansvarsnämndens sida. 
 



Ansvarsnämndens beslut: Ks anmälan ger inte anledning till åtgärd av Ansvarsnämnden. 
_ _ _ 
 
Ärendenummer: AN 2007/9 
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