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DATUM

DNR

2016-01-14

ÖN 2015/44

PARTER
KLAGANDE

Pekka Heikkanen, Tomta Bönås 12, 515 93 Seglora
Ombud: Advokaten Andreas Stenkar Karlgren, Box 123, 261 22 Landskrona
MOTPART

Domkapitlet i Göteborgs stift, Box 11937, 404 39 Göteborg

ÖVERKLAGAT BESLUT
Domkapitlets i Göteborgs stift beslut den 17 december 2015 i ärende Dnr 42/15/70, se bilaga A

SAKEN
Obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst; nu fråga om verkställighetsförbud
___________________

ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT
Överklagandenämnden förordnar att det överklagade beslutet tills vidare inte får verkställas.
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YRKANDE M.M.
Pekka Heikkanen har överklagat domkapitlets beslut och yrkat att det ska upphävas. Han har i
samband med överklagandet yrkat att Svenska kyrkans överklagandenämnd ska förordna att det
överklagade beslutet till vidare inte ska gälla, dvs. att verkställighetsförbud meddelas.
Pekka Heikkanen har till stöd för sin talan vidhållit vad som anförts i domkapitlet och har som grund
för inhibitionsyrkandet tillagt bl.a. att det finns sannolika skäl för att domkapitlets beslut ska ändras.

SKÄL FÖR ÖVERKLAGANDENÄMNDENS BESLUT
Enligt 58 kap. 14 § kyrkoordningen får överprövningsinstansen förordna att ett överklagat beslut tills
vidare inte ska gälla, dvs. meddela s.k. verkställighetsförbud. En grundläggande förutsättning för
meddelande av verkställighetsförbud är att det överklagade beslutet är sådant att det får verkställas
innan överprövningen är fullgjord, dvs. att det har omedelbar rättsverkan. Överklagandenämnden har
tidigare fastslagit att ett domkapitels beslut om obehörighetsförklaring gäller omedelbart från det att
beslutet har meddelats. (se Överklagandenämndens beslut 48/2002).
Kyrkoordningens bestämmelse om verkställighetsförbud motsvarar föreskriften om interimistiska
beslut i 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). Enligt nämnda bestämmelse får den domstol, som
ska pröva överklagandet, besluta att det överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart,
tills vidare inte ska gälla och även i övrigt besluta rörande saken. Syftet med bestämmelsen är att
domstolen ska ha möjlighet att förhindra verkställighet i fall då det är av stor betydelse för klaganden
att ett överklagat beslut inte länder till efterrättelse, innan saken slutligt prövats av domstolen.
Prövningen av om verkställighetsförbud ska meddelas måste ske under hänsynstagande till graden av
sannolikhet för att klaganden kan vinna bifall till sin talan och till risken för att ett allmänt eller enskilt
intresse åsamkas beaktansvärd skada. Se t.ex. Överklagandenämndens beslut 18/2006.
Överklagandenämnden finner att det finns skäl att meddela verkställighetsförbud till dess ärendet har
prövats slutligt.
Överklagandenämndens beslut får enligt 16 kap. 7 § kyrkoordningen inte överklagas.

Johan Munck
ORDFÖRANDE

Maria Wetterstrand Hagström
SEKRETERARE/FÖREDRAGANDE
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Beslutet har fattats av ordföranden med stöd av bestämmelserna i 16 kap. 4 § kyrkoordningen och Överklagandenämndens arbetsordning.
FÖREDRAGANDE

Maria Wetterstrand Hagström

EXPEDITION TILL

Klaganden
Domkapitlet
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