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Sammanfattning

Bakgrund

Kristendomen kom troligen till Sverige under 800-talet. Under de
följande århundradena etablerades den kristna successivt ochtron
under 1100-talet uppfattas i allmänhet kristendomen riksreligion.som
Reformationen fick genomslag i Sverige i och med riksmötet i
Västerås 1527. Vid Uppsala 1593 stadfástes den evanglisk-möte
lutherska läran nationalreligion i Sverige. fastställdesDå också desom
bekännelseskrifter vilka läran vilade.på 1634 utfärdades förstavår
regeringsform och den religiösa enheten framstod grundpelare försom
det svenska samhället. förstaDen kyrkolagen 1686. Avfall ellerantogs
villolära bestraffades med landsförvisning.

1781 utformades toleransedikt för i första hand arbetskraft frånett
andra länder och innebar accepterande deras påtro, samt motsva-av
rande för mosaiska bekännaresätt 1782. Bland andra fick den
romersk-katolska kyrkan och mosaiska trosbekännare därmed utrymme

verka i landet under 1700- och 1800-talet. Först 1809 årsatt genom
regeringsform fördes religionsfrihetens principer in i svensk lagstift-
ning och den omfattade då i första hand frihet från tilltvången
kyrkogång eller firande nattvard. Först under 1800-talet blevav senare
religionsfriheten pluralistisk i den meningen också deatt som var av

bekännelse fick tillstånd verka i landet. 1860 infördesattannan en
bestämmelse innebar främmande trosbekännare kunde verkaattsom
i landet. Då blev det möjligt lämna Svenska kyrkan och övergå tillatt

religionssamfund. 1873 fick vi den dissenterlagstiftningannat som
1951 års religionsfrihetslag.ersattes av

Väckelserörelserna, både inhemska och invandrande trosriktningar,
förändrade den religiösa kartan i vårt land. Sverige har, också genom
de decenniernas invandring, blivit mångkulturellt ochsenaste mer
mångreligiöst. Trosbekännare utanför Svenska kyrkan har drivit på i

Ävenfråga religionsfrihet. inom Svenska kyrkan har stödet förom en
vidgad religionsfrihet funnits. Rätten utträda majoritetskyrkanatt ur
har blivit självklarhet. dissenterlagskommitténI tillsattes 1943en som
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främmande trosbekännarekom dessa frågor behandlas. Begreppetatt
kyrkoskatten,utmönstrades lagstiftningen och reducerad del avur en

dis-för tillhörde Svenska kyrkan infördes, den s.k.dem intesom
senterskatten. Religionsfrihetslagen innebar bland lagstadgadannat en

Svenska kyrkan.utträdarätt att ur
Sedan 1950-talet förhållande till Svenska kyrkanhar statens utretts.

Svenska kyrkans ekono-1988 begärde kyrkomötet hos regeringen att
och rättsliga förhållanden skulle s.k. ERK-ut-miska utredas. Den

ekonomi och i kyrkan lämnade sittredningen Utredningen rättom
presenterades bl.a. olika modeller för debetänkande 1992. I detta

bakgrund till-framtida relationerna mellan och kyrka. Mot dennastat
1994 sitt slutbetänkande,kyrkoberedningen avlämnadesattes som

trossamfunden.Staten och
1993 1686 kyrkolag med den gällande. Lagenårsersattes om-nu

fattade flesta de bestämmelserna och framhävdede då gällandeav
Svenska kyrkans identitet självständigti väsentliga avseendenettsom
trossamfund, organisation och verksamhet regleras staten.avmen vars

1 januari 1996 trädde bestämmelser i kraft innebärDen attnya som
kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan huvudregel vinns genomsom

1997 infördes för ekonomisk utjämningdopet. också ett nytt system
inom Svenska kyrkan.

Reformen

Under 1995 ägde partiledaröverläggningar därefter beslutadeochrum
regeringen föreslå Svenska kyrkans kyrkomöte och riksdagen prin-att
ciperna för relation mellan och Svenska kyrkan. riks-Istatenen ny
dagsbeslutet den 8 december 1995 lades dessa principer fast och ett

omfattadeomfattande utredningsarbete sin början. Utredningentog
också förutsättningarna för andra trossamfund. Parallellt med de sex
statliga utredningarna omfattandehar också Svenska kyrkan ett eget
utredningsarbete.

och lämna förslag till rättslig reglering tillkalladesFör övervägaatt
särskild utredare. Sekreterare och sakkunniga Utredningenutsågs.en
sig Utredningen trossamfundens rättsliga reglering.tog namnet om
Utredningens uppgift varit med riksdagens principbesluthar att som

utgångspunkt föreslå:
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långsiktiganormgivningsbestämmelser skapar stabila ochhurO som
förutsättningar för trossamfunden skall utformas,

tillrättslig form för trossamfund hänsynhur0 stortaren ny som
utformas,trossamfundens olika förhållanden och behov skall samt

skallframtida relationerna mellan och Svenska kyrkanhur deO staten
utformas.

1996 1997 ochArbetet har utförts under perioden januari mars-
till kulturministern den 2 april 1997.betänkandet har överlämnats

utgångspunktReligionsfrihet för reformen-

positivReligionsfriheten beskrivs i svensk lagstiftning som en
religionsfrihet, sin religion, och negativ, ingenrätt utöva äratt en

tillskyldig tillhöra trossamfund och och harnågot rättatt var en
Religionsfriheten syftarutträde. Religionsfriheten kan inte begränsas.

specifikt för religionen eller tillsammanspå det är attsom ensam-
Övriga i religionsutövningmed andra sin religion. ärutöva moment

förenings-betrakta utflöden andra friheter,närmast att som av som
vissa speciella situatio-och mötesfrihet. kan begränsas enbart iDessa

och det får enbart ske för tillgodose ändamål godtag-ärattner, som
bara i demokratiskt samhälle.ett

Religionsfriheten gäller för såväl enskilda för trossamfund.som
medförRegeringsformen 2 kap. 23 § och Europakonventionen detatt

inte möjligt trossamfund från det rättsliganågotär utestängaatt nya
rättsligskall skapas. trossamfund skall tvingas bytaIngetrum som

form begränsad reglering trossamfundets Svenska kyrkansoch en av
religionsfriheten eftersom den byggerförhållanden strider inte påmot

självförståelse önskar få uttryckt i lag.Svenska kyrkans denegen som
regeringsformen innebär religionsfriheten frihetEnligt atten ensam

inskränkningareller tillsammans med andra religionsinutöva utan
definieras be-från allmännas sida. Genom religionsfrihetslagendet
verksamhet,trosamfund sammanslutning för religiösgreppet som en

anordna gudstjänst. sammanslutning fåringår Dennavari att
rättigheter och iklädaemellertid inte förmåga sådan förvärvaatt som

Gemenskapen blir med andra ord inte vidaresig skyldigheter. utan en
juridisk person.

övriga angelägenheter i samhället be-kunna handha sinaFör att
rättskapacitet juridisktrossamfund regel denhöver ett som ensom
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har. Trossamfunden har därför ofta organiserat sig i formerperson
tjänar syftet dem sådan rättskapacitet.attsom ge

Enligt den nuvarande ordningen trossamfundet Svenskaanses
kyrkan del det allmänna och i denna form rättskapabel; denvara en av
lokala församlingen kyrkligär kommun och stifteten en samman-
slutning sådana församlingar. De centrala vid sidanav organ som av
kyrkomötet företräder Svenska kyrkan nationellt stiftelserär och följ-
aktligen juridiska personer.

Andra trossamfund har varit hänvisade till organisera sig i all-att
männa associationsrättsliga former för uppnå rättskapacitet. Deatt
flesta är närmast ideella föreningar,att trossamfundensse som men
verksamhet kan också bedrivas i form stiftelser, aktiebolag ellerav
handelsbolag.

Rättslig reglering

I enlighet med principbeslutet i riksdagen föreslås de grund-attnu
läggande rättsliga villkoren för alla trossamfund verksammaär isom
Sverige skall likvärdiga. I regeringsformen läggs de konstitutio-vara
nella formerna för lagstiftning trossamfund fast. Avsikten är tvåom att

lagar skall i denna ordning; lagantas trossamfundnya ochen om en
lag Svenska kyrkan. De kan bara ändras beslut i riksdagenom genom
på sätt då riksdagsordningen ändras, nämligen med be-samma som
stämda majoritetsregler eller två på varandra fattade beslut med
riksdagsval emellan.

Kyrkoberedningen föreslog kyrkomötet inom Svenska kyrkanatt
skulle få meddela föreskrifter i fråga Svenska kyrkan på delegationom
från riksdagen. I överensstämmelse med riksdagens principbeslut före-
slås emellertid trossamfundet Svenska kyrkanatt själv skall beslutanu
i de frågor Svenskarör kyrkan, delegation från riksdagen.som utan

Regeringsformen

I regeringsformens 8 kap. 6 § placeras de bestämmelser som ger
grundlagsskydd för de aktuella lagarna. Följande ordalydelse före-nu
slås

Föreskrifter trossamfund meddelas lag.i I sådan lag skall med-om
delas föreskrifter grunderna för Svenska kyrkan trossamfund.om som
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trossamfunden får skydd, ingamedför delsDetta sär-attatt genom
beslut kan riktas trossamfunden förändrar derasskilda mot som

lagstiftningförutsättningar lag och dels denpå sätt änannat attgenom
kan ändras med kvalificerad majoritet i riksdagenbaraavsessom nu

riksdagar.eller tvåav

trossamfundEn lag om

16 förslag. fyratrossamfund omfattar paragrafer i vårt DeLagen om
religionsfrihetslagstiftning.första paragraferna får karaktären Re-av

definition omformuleras till enligionsfrihetslagens trossamfundav
verksamhet, där det anordna guds-gemenskap för religiös ingar att

skyldig tillhöra trossamfund och barn ochtjänst. Ingen någotär att
medlemskap för föräldrar och barn frånär ett gemensamtungas ansvar

sedan allt12 ålder. I takt med barnets stigande ålder skallårs större
önskemål.hänsyn till hans eller hennes synpunkter ochtas egna

Därefter lagen till tala trossamfund.övergår registreratatt om
Svenska kyrkan enligt lagen sådant trossamfund. Dit hör ocksåär ett
andra trossamfund väljer registrera sig i enlighet med dennaattsom
lag.

förslag skall erbjuda form i vilkenEnligt vårt trossam-staten en ny
fund kan rättskapacitet, nämligen registrerat trossamfund.uppnå Den-

trossamfund få rättskapaci-form de önskar möjlighetså attsomna ger
sin självbild; med sini enlighet med i överensstämmelsetet egen egen

tradition. fasta kyrkoformer romersk-katolska kyrkan,Så kan densom
ortodoxa kyrkor och Metodistkyrkan söka rättskapacitet i enlighet med

pingströr-sina grundläggande strukturer. Andra trossamfundegna som
trossamfund kanelsen, Svenska missionsförbundet och muslimska be-

föreningslika inom begreppetsin nuvarande struktur ävenvara
trossamfund skaffa sig den rättskapa-registrerat trossamfund. Alla kan

organisationen juridisk begreppetcitet behöver som person ur
trossamfund i enlighet med sin uppfattning sigregistrerat egen om
trossamfund inte önskar registreras behåller sinsjälva. De attsom

nuvarande juridiska form och förhållandet för trossamfundet i övrigt
inte denna reform.förändras genom

trossamfund hur registreringen till. Regering-I lagen gårom anges
fastställer vilken myndighet skall registermyndighet.en som vara

redovisar vilket skall särskilja det från andraTrossamfundet namn,
behöriga företrädatrossamfund, stadgar de ärsamt attpersoner som

grundläggande därtrossamfundet. De kravet stadgarnapå är att anges
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hur beslut kommer till stånd. Registreringen innebär alltså att trossam-
fundet i enlighet med sin självförståelse får rättskapacitet. Denegen
kan också omfatta organisatoriska delar trossamfundet. Trossam-av
fundets skyddas i enlighet med frrmalagens bestämmelser.namn

Övriga relationer mellan och trossamfunden regleras i sär-staten
skild ordning. kanDå prövningnärmare trossamfunden ske.en av
Vigselrätt liksom i nuvarande ordning, efter beslut enligt lagges, av
Kammarkollegiet. statsbidrag fördelas Samarbetsnämnden för stats-av
bidrag till trossamfund SST. Regeringen beslutar vilka trossam-om
fund ska komma i fråga. Beslut uppbördshjälp för trossam-som om
fund registrerade fattasär också regeringen enligt särskild,som av ny
ordning.

Svenska kyrkan

Trossamfundet Svenska kyrkan blir reformenmed inte längre delen
allmännadet till vissa delar offentligrättsligtän reglerad.av om

Kyrkan får självständigt för den verksamheten inomett ansvar egna
den den särskilda lagen Svenska kyrkan I lagenram som om anger.

trossamfund definieras Svenska kyrkan registreratettom som
trossamfund. Genom lagen Svenska kyrkan får detta trossamfundom

Ävensin rättskapacitet, allapå nivåer. i övrigt regleras Svenska kyr-
kan huvudsakligen lagen Svenska kyrkan. Lagen omfattargenom om
14 paragrafer.

förstaDe bestämmelserna Svenska kyrkans grundläggandetre anger
drag. fastLagen slår Svenska kyrkan evangelisk-luthersktäratt ett
trossamfund. Svenska kyrkan folkkyrka,är iöppen samverkanen som
mellan demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriveren en
rikstäckande verksamhet. Svenska kyrkan trossamfund, harsom som
nationella till sitt förfogande, får full rättskapacitet. Sammaorgan
rättskapacitet får församlingar och stift för sig. Svenska kyrkanvar
blir med förslaget också rättsligt självständigt och enhetligtett tros-
samfund samtidigt den lokala, och regionala, självstyrelsensom
bevaras. Denna grundläggande beskrivning välstämmer medöverens
Svenska kyrkans bild sig själv.egen av

följande bestämmelsernaDe två församlingens respektiveanger
stiftets kompetens och Därefter slås kyrkomötets rollansvar. som
högsta beslutande fast. Kyrkomötets befogenheter begränsasorgan

det inte får fatta beslut i sådant det församlingsatt ärgenom som en
eller stifts uppgift besluta Kyrkoavgift beslutas lokalt och regio-att
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tillbidra kyr-förvaltas förskallkyrkliga egendomennalt och den att
förkunnelse.kans

ihandlingsoffentlighetreglerasbestämmelsernaföljandedel
dentill tiden före 1hänför sigde delarkyrkan. FörSvenska som
hänförHandlingarSOU 1997:43.förslag ilämnasjanuari 2000 som

of-med derelationsändringen och hängereftertill tidensig samman
begravnings-handlingardvs. röruppgifterna,beställdafentligt som

all-finansieras detkulturvärdensärskildaoch denverksamhet avsom
handlingsoffentlighet. Dettaprincipenskall omfattasmänna, omav

utvecklaSvenska kyrkanövrigt kommersekretesslagen. Iiregleras att
inomkyrk-offentlighetsprincip hanterasochsekretess- avsomegenen

öppenheten trossamfundetpräglafortsattkommer ävenliga attorgan.
kyrkan.Svenska

Övrig lagstiftning

övriga bestämmelserantal över.med reformensambandI ett stortses
sekretesslagen. Där-ochtryckfrihetsförordningeniLagändringar krävs

arkivlagen, äktenskaps-rättegångsbalken,iändringarbehövsutöver
aviseringsre-lagenupphandling ochoffentligbalken, lagen omom

beslutockså såÖvergångsbestämmelser föreslåsSärskildagister. att
beslutasförhållanden kanframtidakyrkansSvenskarör avsom

under 1999.redankyrkomötet
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Författningsförslag

regeringsformenändringFörslag till lag om

regeringsformenföreskrivs i frågaHärigenom om
upphöraövergångsbestämmelserna skall9-13dels punkt attatt

gälla,
följande lydelse,16 § och kap. 6 § skall hadels 8 kap. 11att

paragraf, 8införas kap.regeringsformen skalldels det iatt en ny
följande lydelse.6 av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8 kap.
6§

trossamfundFöreskrifter om
sådan lagmeddelas lag. Ii

föreskrifterskall meddelas om
Svenska kyrkangrunderna för

trossamfimd.som

16

lagRiksdagsordningenRiksdagsordningen stiftas på samt
stiftasangives i 15 § 6 § detdet i påsätt som som avses

andra i § förstaförsta stycket första och angives 15sätt som
andraandra styck- stycket första ochmeningarna samt me-

stycket.också stiftas ningarna andraDen kan samtet. ge-
stiftasendast beslut, kan ocksåDenett om genomnom

1 lydelse 1979:933.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

minst fjärdedelar de rös- endast beslut,tre minstettav treom
tande och hälftenän fjärdedelar de röstande ochmer av av
riksdagens ledamöter förenar hälftenän riksdagensmer av
sig beslutet. Tilläggsbe- ledamöter förenar sigom om
stämmelse i riksdagsordningen beslutet. Tilläggsbestämmelse
beslutas dock i ordning i riksdagsordningen beslutassamma

lag i allmänhet. dock i ordning lagsom samma som
i allmänhet.

11 kap.

Under regeringen lyder Justitiekanslern, Riksäklagaren, de centrala
ämbetsverken och länsstyrelserna. Annan statlig förvaltningsmyndighet
lyder under regeringen, myndigheten enligt denna regeringsformom
eller lag myndighetär under riksdagen.annan

Förvaltningsuppgift kan anförtros kommun.
Förvaltningsuppgift kan Förvaltningsuppgift kan

överlämnas till bolag, före- överlämnas till bolag, före-
ning, samfállighet, stiftelse ning, samfállighet, stiftelse, re-
eller enskild individ. innefattar gistrerat trossamfilnd eller en-
uppgiften myndighetsutövning, skild individ. innefattar uppgif-
skall det ske med stöd lag. myndighetsutövning, skalltenav

det ske med stöd lag.av

Denna lag träder i kraft den l januari 2000.

2 Senaste lydelse 1976:871.
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1976:871ändring i lagentill lagFörslag om

regeringsformeniändringom

lagentillövergångsbestämmelsernapunkt 3föreskrivsHärigenom att
gälla vidupphöraskallregeringsformenändring i1976:871 attom

1999.årutgången av
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Förslag till lag ändring i tryckfrihetsförord-om

ningen

Härigenom föreskrivs 2 kap. 5 och 7 §§ tryckfrihetsförordningenatt
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
5

Med myndighet likställas i Med myndighet likställas i
detta kapitel riksdagen, kyrko- detta kapitel riksdagen och be-

och beslutande kommu- slutandekommunalmöter församling.
nal församling.

7

Handling upprättad hos myndighet, dennär har expedierats.anses
Handling har expedierats upprättad detnär ärende tillsom anses
vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om
handlingen hänför sig till visst ärende, den har justeratsnär av myn-
digheten eller på färdigställts.sättannat

I stället för vad föreskrives i första stycket gäller handlingsom att
upprättad,anses
diarium, journal sådant register eller förteckningsamt annan

föres fortlöpande, handlingennär har färdigställts för anteckningsom
eller införing,

dom och beslut, enligt vad därom föreskrivetannat är skallsom
avkunnas eller expedieras, protokoll och handling isamt vadannan
den hänför sig till sådant beslut, beslutet harnär avkunnats eller ex-
pedierats,

1Senaste lydelse 1982:938.

2 lydelseSenaste 1982:938.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

myndighetsmyndighets annatannat pro- pro-
därmed jämförliga tokoll och därmed jämförligatokoll och

handlingenanteckningar, handlingen anteckningar,när när
myndigheten har justerats myndighetenhar justerats av av

fárdigställts,färdigställts, ellereller på på sättsätt annatannat
riksda- protokoll hos riksda-dock protokoll hos dock

riksdagens ellerutskott,eller kyrkomötets utskott, gensgens
revisorer ellerkommunseller kommunsriksdagens stat-

kommittéer eller hosligarevisorer eller statliga kommit-
myndighet ikommunal ärendeeller kommunalhostéer myn-
endast bereder tilldennadighet i ärende denna somsom

till avgörande.endast bereder avgörande.

lag träder i kraft den 1 januari 2000.Denna
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Förslag till lag trossamfundom

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser trossamfundom m.m.

regeringsformenl § I finns bestämmelser religionsfrihet. Var ochom
har dessutom till tankefrihet,rätt samvetsfrihet och religionsfriheten

i enlighet med lagen 1994: 1219 den europeiska konventionenom an-
gående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna.

2 Med§ trossamfund i denna lag gemenskap för religiösavses en
verksamhet, där det ingår anordna gudstjänst.att

3 § Ingen skyldigär tillhöra något trossamfund.att

Vid4 § barns inträde i eller utträde trossamfund skall barnetettur
själv ha samtyckt till in- eller utträdet, barnet har fyllt 12 år.om

fylltDen 12 fårår träda i eller trädasom utensam ett tros-ur
samfund, vårdnadshavaren samtycker till det. I takt med barnetsom
stigande ålder och utveckling skall det härvid allt hänsyn tillstörretas
barnets synpunkter och önskemål.

Registrerat trossamfund

Med5 § registrerat trossamfund avses
Svenska kyrkan,

2. andra trossamfund har registrerat sig enligt denna lag.som

6 § Föreskrifter grunderna för Svenska kyrkan trossamfundom som
finns i lagen 1999:000 Svenska kyrkan.om

Registrering

7 § Ett trossamfund har stadgar där det finns bestämmelsersom om
trossamfundets ändamål och hur beslut i trossamfundets angelägen-om
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registreras regeringen dentill stånd skall ellerheter kommer av myn-
trossamfundet det.regeringen bestämmer, begärdighet omsom

får registreras bara dess klart särskiljertrossamfundEtt om namn
verksamhet från andras. Om det finnstrossamfundets något sådant

i 10 § firmalagen 1974: 156,hinder registreringen fårmot som anges
trossamfundet inte registreras.

Registreringen skall omfatta trossamfundets och8 § stadgarnamn
behöriga företräda trossamfundet.de är attsamt sompersoner

trossamfund registrerat får förvärva rättigheter och9 § Ett är tasom
vid andraskyldigheter föra talan domstol och myndig-på sig samt

heter.

trossamfund skall avregistreras, de krav i §10 § Ett 7angesom som
uppfyllda.inte längre är

Avregistrering skall också ske trossamfundet begär det.om

för de förpliktelser uppkommit för trossamfundetll § Ansvaret som
registreringen registrerade trossamfundetföre övergår på det genom

Genom registreringenregistreringsbeslutet. övergår trossamfun-även
rättigheter till det registrerade trossamfundet.dets

vid avregistre-Om trossamfundets verksamhet inte upphör ett
registrerade trossamfundetsringsbeslut enligt 10 det rättig-övergår

skyldigheter det oregistrerade trossamfundet.heter och på

delarOrganisatoriska

får organisatoriska12 § beslut registrering enligt 7 §Ett ävenom avse
trossamfundet. i 7-8 och 10-11 §§ skalldelar Bestämmelserna gäl-av

skallför sådana beslut. Avregistreras trossamfundet dessävenäven
organisatoriska delar avregistreras.

trossamfund enligtOrganisatoriska delar registrerats §7ett somav
skyldigheterfår for sig förvärva rättigheter och på sig förata samtvar

vid och myndigheter, de registrerade.talan domstol andra ärom
samfálligheter ochSvenska kyrkans församlingar, kyrkliga stift är

organisatoriska delar Svenska kyrkan.registrerade av

Registrerade trossamfunds namn

18-2013 § registrerade trossamfunds gäller 15 och §§För namn
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firmalagen 1974: 156.
" Första stycket skall gälla också för registrerade organisatoriska de-
lars namn.

Registrerade trossamjimds förhållande till tredje man

14 § För registrerat trossamfunds förpliktelser i förhållande tillett
tredje endast trossamfundets tillgångar.man svarar

förpliktelserFör i förhållande till tredje trossamfundsettman som
registrerade organisatoriska delar ådragit sig endast den organi-svarar
satoriska delens tillgångar.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

15 § Svenska kyrkan har till hjälprätt med beräkning,statenav
debitering, redovisning och betalning avgifter från dem tillhörav som

ÄvenSvenska kyrkan. andra registrerade trossamfund kan beviljas
sådan hjälp.

Bestämmelser förfarandet finns i lagen 1999:000 avgift tillom om
registrerat trossamfund.

Överklagande

16 § Beslut registrering enligt 7 § eller avregistrering enligtom om
10 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller
beslut enligt 12 § första stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den januaril 2000.
2. Genom lagen upphävs religionsfrihetslagen 1951:680.
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till SvenskaFörslag lag kyrkanom

Härigenom föreskrivs följande.

Svenska kyrkan trossamfundsom

1 § Svenska kyrkan evangelisk-lutherskt trossamfund fram-är ett som
träder församlingar och stift. Svenska kyrkan har också nationellasom
organ.

2 § Svenska kyrkan folkkyrka, i samverkan mellanär öppenen som
demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver riks-en en

täckande verksamhet.

3 § Svenska kyrkan får förvärva rättigheter och sig skyldigheterpåta
föra talan vid domstolar och andra myndigheter.samt

Samma har för sig Svenska kyrkans församlingar,rätt var samman-
slutningar församlingar kyrkliga samfälligheter och stift.av

Organisatorisk uppbyggnad

4 § Församlingen lokal enhet inom Svenska kyrkan och omfattar deär
tillhör Svenska kyrkan och bosatta inom försam-ärpersoner som

lingens område.
Församlingens grundläggande uppgift fira gudstjänst, bedrivaär att

undervisning diakoni och mission.utövasamt
Det kan också finnas icke-territoriella församlingar.

§ Stiftet5 regional enhet inom Svenska omfattarär kyrkan och för-
samlingarna inom stiftets område.

Stiftets grundläggande uppgift främja och ha tillsyn för-är överatt
samlingslivet.

För varje stift skall finnasdet biskop.en

Kyrkomötet

6 § Kyrkomötet Svenska kyrkans högsta beslutandeär organ.
Kyrkomötet får inte ibesluta sådana enskilda frågor det ärsom en
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församlings eller stifts uppgift beslutaett att

Kyrkoavgifi

§ tillhör Svenska kyrkan skall betala7 Den lokal och regionalsom
kyrkoavgift.

8 § Församlingen beslutar lokal kyrkoavgift. Om församlingen in-om
i kyrklig samfällighet, får församlingarnagår beslutagemensamten
avgift.om
Stiftet beslutar regional kyrkoavgift.om

Kyrklig egendom

9 § Prästlönetillgångar har till ändamål bidra till de ekonomiskaatt
förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse.

Prästlönetillgångarna skall bevaras för sitt ändamål och förvaltas av
Svenska kyrkan. Regeringen får besluta tillsyn förvaltningen.om av

Förmögenheten skall placerad på godtagbart sätt.ettvara

del handlingarRätten att ta av

10 § Om del Svenska kyrkans handlingar finns be-rätten att ta av
stämmelser i sekretesslagen 1980: 100.

Även11 § vad följer §utöver 10 har och delrätt att tasom av var en
Svenska kyrkans handlingar. Denna får begränsas bara deträttav om
särskilt motiverat med hänsyn tillär

skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,
Svenska kyrkans ekonomiska intresse, eller
någon särskild anledning.annan

Begränsningar i del sådana handlingar skallrätten att ta av noga an-
kyrkomötet.ges av

Kyrkans arkiv

12 § Svenska kyrkans arkiv bildas de handlingar från Svenska kyr-av
kans verksamhet i 11som avses

Svenska kyrkans arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så
de tillgodoseratt

enligt §11 del kyrkans handlingar,rätten att ta av
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2. behovet information för rättskipning och förvaltning, ochav
forskningens behov.

Vid arkivbildningen och arkivvården skall beaktas Svenska kyr-att
kans arkiv del det nationellaär arvet.en av

Överklaganden

13 § Beslut avslag på begäran del Svenska kyrkansatt taom en av
handlingar enligt ll § får överklagas detpå kyrkomötetsätt be-som

denstämmer. I utsträckning kyrkomötet bestämmer får ocksåsom
andra beslut inom Svenska kyrkan överklagas.

För inom Svenska kyrkan överklagandenatt pröva enligtytterst
första stycket skall särskilt inrättas.ett organ

Skyldighet lämna uppgifteratt

14 § Svenska kyrkan skall till det register i 7 § lagensom avses
1999:000 trossamfund lämna uppgifterom om

stadgar,
indelning i församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift, och
behöriga företrädare för Svenska kyrkan och dess församlingar,

kyrkliga samfálligheter och stift.
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till lag införande lagenFörslag avom

kyrkan1999:000 Svenskaom

följande.Härigenom föreskrivs

föreskrifterAllmänna

kraft den l januari1999:000 Svenska kyrkan träder i§1 Lagen om
2000.

1999:000 Svenska kyrkan upphävs2 § Genom lagen om
för denviss lindring i skattskyldighetenlagen 1951:691 om

icke tillhör svenska kyrkan,som
1972:704 kyrkofullmäktigval,lagen m.m.,om

försam-medlemskap i icke-territoriellalagen 1992:288 om
lingar,

1992:300,kyrkolagen4.
1992:301 införande kyrkolagen.5. lagen om av

församlingförpliktelser uppkommit for3 § Ansvaret för de ensom
1999 vidkyrklig samfällighet före övergåreller utgången år nämn-av

kyrkliga samfällighet ellertidpunkt till motsvarande församling,da
1999 ocksåstift inom Svenska kyrkan. Vid år övergårutgången enav
till motsvarande för-församlings kyrklig samfällighets rättighetereller

Svenska kyrkan.samling, kyrkliga samfällighet eller stift inom

eller förordning handläggs hos4 § ärenden i enlighet med lagDe som
pastorsämbetet, kyrkoherde, biskop, domkapitel, kyrkomötetspastor,

biskopar Svenska kyrkansbesvärsnämnd, Ansvarsnämnden för eller
1999 skall överlämnas till Svenskacentralstyrelse vid årutgången av

förfortsatt handläggning.kyrkan

1999 har kyrkomötet med avseende på§ Vid sammanträde under år5
efter januari 2000 befogenheter följer lagentiden den 1 de av omsom

Svenska kyrkan hinder bestämmelserna i kyrkolagen.utan av

§ lagen6 § skyldighet lämna uppgifter följer 14Den att av omsom
fullgöras första den 1 oktoberSvenska kyrkan skall gången senast
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1999.
församlingar,De kyrkliga samfalligheter och stift det lämnatssom

uppgifter enligt första stycket har med avseende tidenpå efter denom
januaril 2000 de befogenheter följer lagen Svenska kyr-som av om

kan och och Svenska kyrkans stadgar hinder bestämmelsernautan av
i kyrkolagen.

Egendomsfrågor

7-11 §§ Se SOU 1997:47

Personalfrågor

12-17 §§ Se SOU 1997:44
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rättegångsbalkeniändringFörslag till lag om

skall ha fol-rättegångsbalken§36 kap. 5föreskrivsHärigenom att
lydelse.jande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

36 kap.
5

sekretesslagen3 kap. 1 §2 § eller2 kap. 1 ellertill följdDen avsom
ivilken hänvisas någotbestämmelse, till1980:100 eller någon av
vittnehörasuppgift får intefårinte lämnadessa lagrum, som omen
uppgiftenverksamhetmyndighet ifrån dentillstånddenna utan vars

inhämtats.har
psyko-sjuksköterskor,barnmorskor,tandläkare,Advokater, läkare,
1980:socialtjänstlagenenligtfamiljerådgivarepsykoterapeuter,loger,
i dennavittnen någotfår hörasderas biträden620 och somomsom
därmedi sambandeller deanförtrotts demyrkesutövningderas som

förmånden, tillmedgivet i lag ellerdeterfarit, endast är tyst-varsom
§följd 9 kap. 4tillsamtycker till det. Dengäller,nadsplikten avsom

får hörasdäruppgifterfår lämnasekretesslagen inte somavsessom
tilleller denmedgivet i lagdetdem endastvittne är varsomom

till det.samtyckergällerförmån sekretessen
vittnenförsvarare får hörasbiträden ellerRättegångsombud, som

görande endastuppdragets fulldem foranförtrottsvad par-omsomom
medger det.ten

andratredje stycketandra eller ärihinder vadUtan sägssomav
intevilketbrott, föri mål angåendeskyldiga vittnaförsvarareän att

straff fängelse i år.lindrigare tvåföreskrivet änär
inomtystnadsplikt för denOm Den är präst ettsom

den itrossamfund ellerkyrkans ordningi Svenska ettsomsom
samfundsådant intarvigts till det kyrkligahar äm- motsva-

får hörasföreskrif- ställning intefinns randebetet prästsom
hannågot36 kyrkolagen vittnei kap.ter somsom om

1 lydelse 1996:142.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1992:300. Den inom eller hon har erfarit under biktsom
något trossamfund än eller enskild Välavárdannat Det-
Svenska kyrkan ellerär präst gäller den tidigaresamma som
den i sådant samfund intar har intagit sådan ställning isom en
motsvarande ställning får inte fråga uppgifter hanom som
höras vittne något eller hon erfarit under biktsom om som
han eller hon har erfarit under eller enskild själavärd under
bikt eller själavårdande samtal. tid han eller hon intogsom

denna ställning.
Den har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförord-som

ningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras vittnesom
förhållanden tystnadsplikten endast i den det före-månom som avser

skrivs i nämnda paragrafer.
Om enligtnågon vad i denna paragrafsägs inte får hörassom som

vittne visst förhållande, får vittnesförhör inte hellerett ägaom rum
med den under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översätt-som
ning.

Denna lag iträder kraft den l januari 2000.

247-0371
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ändring i sekretesslagentill lagFörslag om

1980:100

1980: 100fråga sekretesslagenHärigenom föreskrivs i om
skall16 § punkt 7kap. 33 § och kap. ldels 1 kap. ll 7att

gälla,upphöra att
kap. 3 § och8 kap. 15 14 kap. 2 14dels 1 kap. 7att

§ skall ha följande lydelse,15 kap. 7
paragraf, kap.sekretesslagen skall införas 1dels det iatt en ny

följande lydelse.8 ava

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1 kap.
8

lagtillämpningen dennaVid tillämpningen denna lag Vid avav
jämställasskall med myndighetmed myndighet jämställasskall

beslutande kom-kyrkomötet och be- riksdagen ochriksdagen,
församling.församling. munalslutandekommunal

deltryckfrihetsförordningenföreskrivs iVad rätt att ta avomsom
gälla också hand-skall i tillämpliga delarhandlingar hos myndigheten

denbilagan till lag, i månde i dennalingar hos organ som anges
i bilagantill verksamhet där. Dehandlingarna hör den nämns an-som

jämställas medskall vid tillämpningen denna laggivna avorganen
med stöd lagengäller enskiltmyndighet. Detsamma ett som avorgan

allmänna handlingar till andra1994: 1383 överlämnande organom av
förvarar sådana handlingar såvittmyndigheter för förvaringän avser

handlingar.befattningen med dessa

§8 a

tryck-Vad föreskrivs isom
frihetsförordningen rätt attom

hosdel handlingarta enav

l lydelse 1994:1384Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

myndighet skall tillämpligai
delar gälla också handlingar
hos Svenska kyrkan och dess
organisatoriska delar, om
handlingarna här till

verksamhet Svenskasom
kyrkans organisatoriska delar
bedriver enligt begravnings-
lagen 1990:1144, och

fördelning och använd-
ning den statliga ersättningav

Svenska kyrkan erhållersom
enligt lagen 1988:950 om
kulturminnen m.m.

Svenska kyrkan och dess 0r-
ganisatoriska delar skall jäm-
ställas med myndighet vid till-
lämpningen denna lag.av

7 kap.
15

Sekretess gäller Sekretess gäller
i verksamhet i verksamhetsom avser som avser

folkbokföringen eller folkbokföringen ellerannan annan
liknande registrering be- liknande registrering be-av av
folkningen och, i den utsträck- folkningen och, i den utsträck-
ning regeringen föreskriver ning regeringen föreskriver
det, i verksamhet det, i verksamhetannan som annan som

registrering betydande registrering betydandeavser av avser av
del befolkningen, del befolkningen,av av

ärendei medlemskapom
i Svenska kyrkan,

i verksamhet i verksamhetsom avser som avser
förande eller sjö- förande elleruttag sjö-av uttagur av ur
mansregistret, mansregistret,

2 Senaste lydelse 1996:155.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

särskildpersonliga förhållanden, detenskildsför uppgift om avom
närståendeenskilde eller honomden någonanledning kan attantas

uppgiften röjs.lider men om
stycketenligt förstavilken sekretess gälleruppgift, förHar en

uppgiftsskyldighetmyndighet enligt särskildkommunallämnats till en
hos myndigheten.gäller sekretessen ocksåskolpliktiga barn,om

myndig-i beslut hosinte uppgiftengäller dockSekretess tas uppom
heten.

uppgiftpersonuppgifter förärende fingeradegäller iSekretess om
inte klartförhållanden, det stårenskilds personliga att upp-omom

närståendeenskilde eller honomden någongiften kan röjas attutan
lider men.

sekretessen i högstuppgift i allmän handling gällerfrågaI om
sjuttio år.

14 kap.
2

i §i fall 1inte uppgiftSekretess hindrar änatt annat avsessom
föruppgiften behövs därlämnas till myndighet, om
diciplinansvar ellerärendeförundersökning, rättegång, om

förfarande vidjämförbart rättsligtanställning ellerskiljande från annat
viddeltagande i verksamhetenrörande hansmyndigheten någonmot

förekommer,där uppgiftenden myndighet
myndighet däråtgärd denomprövning beslut eller2. av av

uppgiften förekommer, eller
uppgiftenmyndighet därrevision hos dentillsyn elleröver

förekommer.
skriftligti muntligt ellerinte uppgift lämnasSekretess hindrar att
bedrivertill domstol eller myndighetyttrande sakkunnig somav

förundersökning i brottmål.
telefonnum-uppgift enskilds adress,Sekretess hindrar inte att om

därmyndighet, uppgiften behövsarbetsplats lämnas tilloch ommer en
1970:428. Uppgift hosenligt delgivningslagenför delgivning myn-

telefonnummer fårteleverksamhet enskildsdighet driver omsom
skallmyndigheten begärt abonnemangetden enskilde hosdock, attom

3 1994:86lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

hållas hemligt uppgiftenoch omfattas sekretess enligt 9 8kap. §av
tredje stycket, lämnas endast den myndighet begärut om som upp-
giften finner kandet den söks för delgivning hålleratt antas att som
sig undan eller det finns synnerliga skäl.att annars

Sekretess hindrar inte uppgift misstankeangår brottatt som om
lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller myndighetannan

har ingripa brottet, fängelse föreskrivet för brottetäratt motsom om
och detta kan föranleda påföljd böter.änantas annan

uppgiftFör omfattas uppgift omfattasFörsom som
sekretess enligt 7 kap. 1-6, sekretess enligt 7 kap. 1-6av av

33 och 34 §§, 8 kap. 8 och 34 §§,§ 8 kap. 8 § första
första stycket, 9 eller § stycket, 9 eller §15 15 eller
eller 9 kap. eller 9 kap.4 7 8§ eller 8 § första4 7
första eller andra stycket eller eller andra stycket eller 9§
9 § andra stycket gäller vad andra stycket gäller vad som

föreskrivs i fjärde föreskrivsstycket i fjärde stycketsom en-
endast såvitt misstankeangår dast såvitt misstankeangår om

brott för vilket inte brott för vilket inte före-är ärom
föreskrivet lindrigare straff skrivet lindrigare straffän än
fängelse i två Dock hindrar fängelseår. i Dock hindrartvå år.
sekretess enligt kap. 33 sekretess7 enligt 7 kap. 4
eller 34 inte§ uppgift eller 34 § inte uppgiftatt attsom som

misstankeangår misstankebrott angår brottom om
enligt eller 6 kap.4 brotts- enligt eller 64 kap. brotts-
balken inte har balkennågon inte harnågonmot motsom som
fyllt lämnas till fylltår åkla- lämnas tillår åkla-arton arton
garmyndighet eller polismyn- garmyndighet polismyn-eller
dighet. dighet.

Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift omfattas sek-som av
enligt 9 kap. 9 § första stycket.retess

Sekretess enligt 7 kap. 1 § och § första och tredje4 styckena hin-
drar inte uppgift enskild, inte fyllt eller fort-åratt artonom som som
gående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel,
eller närstående till denne lämnas från myndighet inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten till sådan myndighet, det be-annan om
hövs för den enskilde skall få nödvändig vård, behandling elleratt

stöd. Detsamma gäller i fråga lämnande uppgiftannat om av om
gravid kvinna eller närstående till henne, det behövs för nöd-om en
vändig insats till skydd för det väntade barnet.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

uppgiftsekretessbelagdoch 2 §§ fårföljer 1vadUtöver som av
uppenbart intressetmyndighet, dettill ärlämnas attatt avom

sekretessenframför det intresseföreträdeuppgiften lämnas har som
skall skydda.

inte istycket gällerinte i Förstastycket gällerFörsta
enligtsekretess 7enligt frågasekretess 7fråga omom

§§, 8 kap. 8 §kap. 1-6 och 3434 §§, 8 kap.kap. 1-6, 33 och
och 9 och 15 §§första stycketstycket och 9 och 158 § första

§§, 8 §9 kap. och 7§ 4och §§, 8§§ 9 kap. 4 7 samtsamt
styckena ochförsta och andraochoch andra styckenaförsta
gäller första9 hellerInteheller gäller första9 Inte

utlämnandet striderstycket,utlämnandet striderstycket, omom
förordning eller,ellerlagförordning eller,lag eller motmot
uppgift isåvitt angåruppgift isåvitt angår person-person-

enligt datalagen 1973:registerenligt datalagen 1973:register
har med-289, föreskriftföreskrift har med-289, somsom

med stöd datalagen.delatsdatalagen.delats med stöd avav

myndighetvarigenommyndighet BeslutBeslut varigenom
begäranhar avslagit enskildsavslagit enskilds begäranhar

handling ellerhandling få delfå del ellerta att taatt avav
medhandlinghandling med lämnat allmänlämnat allmän utut

inskränkerinskränker förbehåll, sö-förbehåll, sö- somsom
desskandensdesskandens rätträtt attatt yppayppa

förfogainnehåll ellerinnehåll eller förfoga annarsannars
överklagasden, fården, får överklagas överöver avav

följersökanden. Om inteOm inte följersökanden. annatannat
styckena,fjärdefjärde styckena, andraandra avav --

beslutet hos kam-kam- överklagasöverklagas beslutet hos

4 lydelse 1994:86.Senaste

5 lydelse 1994: 1052.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

eller,marrätten såvitt gäller eller, såvittmarrätten gäller
kammarrätts beslut i där väckt kammarrätts beslut i där väckt
ärende, hos Regeringsrätten. ärende, hos Regeringsrätten.
Har beslutet meddelats Har beslutet meddelatsav av

i l kap. 8 § i 1 kap. 8 §organ som avses organ som avses
andra stycket eller 9 § till- andra stycket, 8 § eller 9 §a
lämpas bestämmelserna i tillämpas bestämmelserna i
23-25 §§ och 30 § första 23-25 §§ och 30 § förstame- me-
ningen förvaltningslagen ningen förvaltningslagen
1986:223 överklagande. 1986:223 överklagande.om om

Har beslut i första stycket meddelats tingsrätt och rörsom avses av
det handling i domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet,
överklagas det hos hovrätten. Motsvarande beslut hovrätt i därav
väckt eller dit överklagat ärende överklagas hos Högsta domstolen.
Vid överklagande tingsrätts eller hovrätts beslut tillämpas i övrigtav
bestämmelserna i rättegångsbalken överklagande beslut.om av

Första och andra styckena gäller inte för beslut riksdagen,av rege-
ringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten.

Att beslut statsråd skall överklagas hos regeringen föreskrivs iav
2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen.

Angående överklagarätt beslut myndighet lyderatt underav som
riksdagen särskilt föreskrivet.är

Pennalag träder i kraft den januari1 2000.
Aldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga uppgifter iom

allmänna handlingar hänför sig till tiden före ikraftträdandet.som
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i arkivlagenändringtill lagFörslag om

1990:782

1990:782 skall ha§§ i arkivlagenoch 2föreskrivs lHärigenom att
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1

och vissa andramyndigheternasbestämmelserlagdennaI omges
arkivmyndigheterna.arkiv samt omorgans

3-6 ochiBestämmelsernai 3-6 ochBestämmelserna
också på10 §§ skall tillämpasockså§§ skall tillämpas på10

beslu-och kommunalastatligaoch kyrko-statliga, kommunala
församlingar.tandekommunala beslutande för-

samlingar.
tillämpliga delar9 och 10 §§ skall iBestämmelserna i 3-6 samt
handlingar för-enskilda hos vilka allmännaockså sådanagälla organ

överlämnande allmänna1994:1383med stöd lagen avomvaras av
förvaring.myndigheter förandrahandlingar till änorgan

2§2

skallmyndigheters arkivgäller för statligaenligt denna lagVad som
för arkiv hosgälla även

sådanakyrkokommunala myndig- avsesorgan som
sekretesslagen8 §1 kap.iheter, a

del arkivet1980:100 till den
verksamhetdenhärrör från

bestämmelsen.denisom avses

l 1994:1335lydelseSenaste

2 1994:1385lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sådana i 1 kap. 8 § andra stycket förstaorgan som avses
meningen sekretesslagen 1980:100 till den del arkivet härrör från
den verksamhet i bilagan till sekretesslagen, ochsom avses

allmänna försäkringskassor.

Denna lag träder i kraft den januari1 2000.
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äktenskapsbalkenändring ilagtillFörslag om

1987:320

skall1987:320äktenskapsbalken§kap. 4föreskrivs 4Härigenom att
1999.årvidgälla utgångenupphöra att av
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Förslag till lag ändring i lagen 1992:1528om

offentlig upphandlingom

Härigenom föreskrivs l kap. 2 och 5-6 §§,att kap.4 1 § och 7 kap.
5 § lagen 1992:1528 offentlig upphandling skall ha följandeom
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag gäller vid upphand- Denna lag gäller vid upphand-
ling görs kom- lingstaten,som görs kom-av staten,som av

landsting, kyrkliga landstingmuner, och sådanamuner,
kommuner och sådana andra andra upphandlande enheter
upphandlande enheter i 5 och 6 §§.som av- som avses

i 5 och 6 §§.ses
För upphandling i 6 kap. gäller endast bestämmelsernasom avses

i nämnda kapitel och de bestämmelser i 1 och 5 kap., till vilka hän-
visas i 6 kap. 7 kap. 1-8 §§.samt

I denna lag används följande med den betydelsetermer härsom anges:
Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp byggen-av varor,

treprenader eller tjänster.
Upphandlande enhet: Upphandlandestat- enhet: stat-

liga, kommunala och andra liga, kommunala och andra
myndigheter, beslutande för- myndigheter, beslutande för-
samlingar i kommuner, lands- samlingar i kommuner och
ting och kyrkliga kommuner, landsting, sådana bolag, före-
sådana bolag, föreningar, ningar, samfälligheter och

Senaste lydelse 1993:1468

3 Senaste lydelse 1993:1468
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

i 6 §stiftelserstiftelser samt,ochsamfálligheter angessom
enligtupphandlingsåvittsåvitt§i 6 samt, avserangessom

sådana enheter6 kap.,ochoch 4enligt 4upphandlingavser
§ andrakap. li 4enhetersådana6 kap., avsessomsom
tredje§6 kap. 1ochstycketstyck-§ andrali kap.4avses

stycket.tredje styck-§l6 kap.ochet
et.

upphandlande enhetavtalskriftligaUpphandlingskontrakt: som en
lag.enligt dennaupphandlingavseendeingår

i sin helhet,anläggningsarbeteellerbygg-Byggentreprenad: ett
funktion.självständigharresultat envars

byggentreprenad däravseendeupphandlKoncession: ett
anläggningenutnyttjai form rättutgårarbetetersätt-ning för attav en

betalning.delssådandels rätt,i formeller enav
ellerarbetenutförellertillhandahållerdenLeverantör: varorsom

särskildai detvarit denintehantjänstertillhandahåller även somom
upphandlats.utfört detellertillhandahållitfallet som

ochupphandlande enhetmellaningåsavtalRamavtal: enensom
förvillkorsamtligafastställai syfteleverantörerfleraeller avropatt

period.vissundergörs ensom
28kap.i 5tävlingsådanFomzgivningstävling: avsessom

upphandlandeanbud,förunderlagFärfrágningsunderlag: ensom
leverantör.till-handahållerenhet en

15i 2 kap.förfarandesådantförfarande:Pdskyndat som avses
22kap.§ och 5203 kap.

anbud.lämnardenAnbudsgivare: som
vidanbudlämnaansökerAnbudssökande: den attomsom

upphandling.förhandladselektiv eller
får lämnaÖppen alla leverantörerupphandling därupphandling:

anbud.
enhet in-upphandlandeupphandling därupphandling:selektiv en

anbud.lämnavissa leverantörerbjuder att
enhetupphandlandeupphandling därupphandling:Förhandlad en

förhandlingochanbudlämnavissa leverantörer tarinbjuder att upp
dem.eller fleramed aven

har rättupphandling där alla leverantörerupphandling:Förenklad
anbud och denskriftligtskall lämnadeltagande leverantörerdelta,att
anbudsgivare.fleraellermedförhandlafårenhetenupphandlande en
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Direktupphandling: upphandling infordrande skriftligtutan av an-
bud.

6 §

Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag, föreningar,
samfálligheter och stiftelser har inrättats for fullgöra uppgifterattsom
i det allmännas intresse och inte har industriell eller kommersiellen
karaktär och

kapital huvudsakli- kapital huvudsakli-vars vars
har tillskjutits har tillskjutitsstaten,gen av en staten,gen av en

kommun, landsting eller kommun ellerett landsting,etten
kyrklig kommun, eller eller

upphandling står upphandling stårvars vars
under statlig eller kommunal under statlig eller kommunal
tillsyn, eller tillsyn, eller

styrelseledamöter styrelseledamötervars vars
kommun,utses kommunstaten, utsesav staten,en av en

landsting eller kyrklig ellerett landsting, elleretten
kommun, eller

4. styrelse till än 4. styrelse till änvars mer vars mer
halva antalet ledamöter halva antalet ledamöterutses utses

kommun, kommunstaten, ellerav ett staten,en av etten
landsting eller kyrklig kom- landsting.en
mun.

4 kap.
l

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid upphandling som
görs upphandlande enhet för sådan enheten bedriven verk-av en av
samhet bestårsom av

drift eller tillhandahållande fasta i syfte betjänanät allmän-attav
heten i fråga produktion, distribution eller försörjningtransporter,om
med dricksvatten, elektricitet, eller ellervärme leveransgas av av
sådana nyttigheter till fasta nät,

3 Senaste lydelse 1995:704
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

prospektering ellervattenområden förutnyttjande mark- ellerav
eller för till-eller andra fasta bränslenutvinning olja, kolgas,av

eller hamnanläggningar,terminaler, flygplatserhandahållande av
betjäna allmänheten i frågai syftedrift nät transporteratt omav

trädbuss eller linbana,tunnelbana, buss,järnväg, spårväg,med
telekommunikationsnätallmänttillhandahållandedrift eller ettav
telekommunikations-eller flera allmännatillhandahållandeeller av en

tjänster.
tillämpning bestäm-bestäm- VidVid tillämpning avav

kapitel in-melserna i dettai detta kapitel in-melserna
"upphandlandenefattar"upphandlandenefattar termentermen

vilkavilka enhet" alla företagföretag överenhet" alla över
landstinglandsting kommun ellerkommun, staten,staten,
hardirekt direkt eller indirektkyrklig kommuneller ett

bestämmande inflytande ochbestäm-indirekt hareller ett
företag bedriver verk-inflytande och företagmande som

enligt första stycketbedriver verksamhet enligt samhetsom
frånsärskilt med särskilt tillståndstycket medförsta en

myndighet.tillstånd från myndighet.en
för verksamheter i förstaupphandling tjänsterFör som avsesav

vilka hänvisaskapitel, de bestämmelser tillgäller, dettastycket utöver
i5 kap. 1

denna laglag beslut vilketbeslut vilket denna Ett påpåEtt
överkla-får inte överkla- tillämplig får intetillämplig ärär

10 med stöd 10 kap. kom-med stöd kap. kom- gas avavgas
22 1991:900.munallagen 1991:900 eller munallagen

kyrkolagen 1992:300.kap.

i kraft den januari 2000.lag träder 1Denna
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Förslag till lag ändring i lagen 1994:615om

ingripande otillbörligt beteendemotom av-

seende offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1994:615 ingripandeatt motom
otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

dennaI lag med enhet: I denna lag med enhet:avses avses
statliga, kommunala och andra statliga, kommunala och andra
myndigheter, beslutande för- myndigheter, beslutande för-
samlingar i kommuner, lands- samlingar i kommuner och
ting och kyrkliga kommuner landsting sådana bolag,samt

sådana bolag, föreningar, föreningar,samt samfálligheter och
samfálligheter och stiftelser stiftelser upphand-utgörsom

upphandlandeutgör enhet lande enhet enligt kap.l §5som
enligt 1 kap. 5 § lagen lagen 1992: 1528 offentligom
1992:1528 offentlig upphandling, med undantagom av
upphandling, med undantag företag har särskilt till-av som
företag har särskilt till- stånd enligt vad isom som anges
stånd enligt vad i 4 kap. §1 andra stycket densom anges
4 kap. 1 § andra stycket den lagen.
lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
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till ändring i 1995:743Förslag lag lagenom

aviseringsregisterom

föreskrivs och 6 §§ lagen 1995:743 avise-Härigenom 4att om
ringsregister skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2 §

Aviseringsregistret får användas myndighet förav en
aktualisering, komplettering kontroll uppgifter ioch av person-

register myndigheten registeransvarig för,ärsom
personuppgifter övrigt,komplettering och kontroll iav

personuppgifter.urvaluttag av av
föreskrivaRegeringen får föreskriva Regeringen får

får användas för registret får användas förregistretatt att
i första i förstaändamål ändamålavses som avsessom

stycketstycket 3 även änäven än av annanav annan
myndighet.myndighet.

§4

Aviseringsregistret innehålla uppgifter ellerfår ärom personer som
tilldelatshar varit folkbokförda i landet eller personnum-som annars

får uppgifter registreratsFör sådan de sommer. en person anges
enligt lagen 1990:1536 folkbokföringsregister ochom som avser

personnummer,
namn,
adress,
folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning, folkbokföringsort4.

och folkbokföring under särskild rubrik,
födelsehemort och födelseort,
medborgarskap,
civilstånd,

1Senaste lydelse 1996:1234
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

make, föräldrar, barn och vårdnadshavare,
för inflyttningdatum från utlandet,

10. avregistrering med uppgift dödsfall, utflyttning till utlandetom
eller anledning,annan

11. medlemskap icke-terri-i
toriell församling.

Uppgift i aviseringsregistret förordning fårenligt lag ellersom
registreras i register får lämnas till den registeransvarigeäven annat
i form utskrift eller medium för automatisk databehandling.påav
Uppgift inte enligt lag förordningeller får registreras i det andrasom
registret får lämnas till den registeransvarige medium förpåut
automatisk databehandling det följer förordning ellerlag ellerom av

regeringen har medgett det.om
myndighet får ha termi-En myndighet får ha termi-En

nalåtkomst till aviseringsregi- nalátkomst till aviseringsregi-
i fråga uppgift i fråga uppgiftstret stretom om om om

adress, adress,personnummer, namn, personnummer, namn,
folkbokföringsfastighet, lägen- folkbokföringsfastighet, lägen-
hetsbeteckning och folkbok- hetsbeteckning och folkbok-
föringsort avregistrering föringsort avregistreringsamt samt
från folkbokföringen. frånRege- folkbokföringen. Rege-
ringen får föreskriva termi- ringen får föreskriva termi-om om
nalåtkomst till nalåtkomstäven tillävenannan upp- annan upp-
gift i registret. gift i registret. fdrRegeringen

vidare terminal-föreskriva om
åtkomst till aviseringsregistret

myndighet.för änannan

kraftDenna lag träder i den januari 2000.1

2 lydelseSenaste 1996: 1234
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l Inledning

1 1 Direktiven
.

bakgrund principbeslutMot det ändrade relationer mellan statenav om
och Svenska kyrkan riksdagen fattade 8 december 1995 be-densom
myndigade förregeringen i beslut den 21 december 1995 chefen
Civildepartementet tillsätta fyra utredningar särskildaoch tvåatt ge
utredningsuppdrag för utreda och lägga fram förslag i olika del-att
frågor Dir. 1995:162.

utredning fick enligt direktiven föreslåDenna bl.a. i uppdrag att
hur normgivningsbestämmelser stabila och långsiktigaskaparsom
förutsättningar för trossamfunden skall utformas, hur rättsligen ny
form för trossamfund hänsyn till trossamfundens olikatar storsom
förhållanden och behov skall utformas, hur de framtida rela-samt
tionerna mellan och Svenska kyrkan skall utformas.staten

Direktiven återfinns i bilaga

1.2 Arbetets uppläggning

Utredningsarbetet har bedrivits under öppenhet och arbetets fram-stor
skridande har kontinuerligt Stat-kyrkadelegationen.ipresenterats
Samråd och fortlöpande övrigasamverkan har förekommit såväl med
statliga utredningar Svenska utredningar.med kyrkanssom egna

har överläggningar hållits kyrkans lednings-Dessutom med Svenska
för de kyrkliga utredningarna.grupp

Under arbetets har det vidare förekommit antal medgång mötenett
för trossamfundde erhåller statsbidrag. Ett möterepresentanter som

har med Frikyrkosamråds religionsfrihetskommitté. Därjämteägt rum
har sammanträffanden skett med bl.a. Sveriges buddhistiska sam-
arbetsråd Sveriges muslimska buddhistiskmed råd med ochsamt en

japanskt buddhistiskt trossamfund.representerar ettnunna som
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BAKGRUND2

Historisk översikt2.1

2.1.1 Allmänt

resul-Svenska kyrkanförhållandet mellan och ärnuvarandeDet staten
präglatsi grad harhistorisk utveckling, höglångtatet avsomav en

olikaUndermotstridiga idéer, krafter och intressen.mellanspänningar
mindrespelat ellerprincipiella utgångspunkterhar skilda störretider

följ-princip kangenomgående enhetligutvecklingen. Någonroll för
degrund för utformningenha legat tillaktligen inte sägas nuvaran-av
underlättaSvenska kyrkan. Förrelationerna mellan ochde attstaten
och Sven-relationerna mellanhur de nuvarandeförståelsen statenav

lämnanödvändigtvi därför funnit detkyrkan vuxit fram, harska att
ochförhållandenSvenska kyrkanshistorisk översiktkortfattad aven

redogörelseinnehåller översiktenkyrkorätten. Vidareden svenska en
beskriv-ochfriheten i landutvecklingen den religiösa vårtför enav

ställning.religiösa samfundensning deav

2. 1 Medeltiden

800-talet. De avgö-Sverige med Ansgar underkom tillKristendomen
utkämpadesreligionoch befintligkristendomenrande striderna mellan
SkötkonungOlofkristne kungen blevförsteunder IOOO-talet. Den

först under Ingedockbörjan lOOO-talet. Detregerade i på varsom
kristendomen1100-taletregeringstid i börjanäldresden vannsomav

föreställ-traditionellai korthet denden slutliga Detta ärsegern. -
dockforskningtiderskristnande. Senareningen Sveriges engerav
till dendär övergångenbild kristningsprocessen,nyanserad avmer

fredlig kul-i huvudsakochframträder långsamkristna tron ensom
turassimilation.
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År 1104 blev Lund ärkebiskopssäte för särskild kyrkoprovinsen
inom den romersk-katolska kyrkan, för Danmark, Norge och Sverige.
I Sverige fanns det biskopssäten. En svensk kyrkoprovinssex egen
upprättades 1164år med svensk ärkebiskop i Uppsala, vilken docken
hade ärkebiskopen i Lund sin primas. Den svenska kyrkoprovin-som

Åbobestod sedan stift tillkommit på 1220-talet sju stift:sen av- -
Åbo.Uppsala, Skara, Linköping, Strängnäs, Västerås, Växjö och

Den romersk-katolska kyrkan förde med sig utvecklad rättsord-en
ning, den kanoniska irätten, sin grundade sig denpåtursom rom-
erska rätten. Den medeltida kanoniska rätten omfattade vidareett om-
råde vad vi i dag betecknarän kyrklig äktenskapsrätten.rätt, t.ex.som
Genom den kanoniska skullerätten allt betydelse för kyrkansav
organisation och verksamhet regleras. Kyrkans mål bli fri frånattvar
det världsliga samhällets lagar och bli övernationell medatt staten

lag, rättskipning och ekonomi. Sedan Sverige blivitegen en egen
kyrkoprovins förbättrades de kulturella kontakterna med Europa och
svenska studerande började under 1200-talet utbilda sig vid be-att
römda utländska universitet. Dessa internationella kontakter medförde

den kanoniska och de kyrkligarätten frihetskravenatt allvarpå vann
insteg i det svenska samhället vid denna tid. Av betydelse för denstor
kanoniska rättens genombrott i Sverige också provinsialkoncilietvar
i Skänninge år 1248. Där beslutades bl.a. celibat ochprästernasom

biskoparna skulle införskaffa sitt exemplaratt Gregoriuspåvenvar av
IX:s samling påvliga förordningar, den s.k. Liber Underav extra.

tid den kanoniska instegrätten i det svenskasamma som vann sam-
hället, omvandlades detta från bondesamhälle till ståndssamhälle. De

föreskrevssärskilda privilegier för det andliga ståndet i densom
kanoniska rätten prästens okränkbar, kyrkan hadeperson var egen-
domsrätt sina tjänareöver och dess egendom beskattades inte -
främjade i betydande grad prästeståndets framväxt. I riktningsamma
verkade celibatet, vilket lösgjorde från släktgemenskapen.prästen

Genom hela medeltiden går röd tråd de kyrkliga myndig-som en
heternas i allasträvan delar förverkliga den kanoniskaatt rättens
principer. Kyrkan framgångsrik i åtskilliga hänseenden, bl.a. pä-var
verkades inhemskaden i frågarätten äktenskap och In-testamente.om
förandet den kanoniska i Sverigerätten gick dock inte alldelesav
enkelt. Landskapslagarnas kyrkobal kar innehåller många kompro-t.ex.
misser mellan äldre svensk och kanoniskrätt efterMen handrätt.
lyckades kyrkan i landäven vårt alltmer hävda sin frihet och sinatt
rättsordning. Kyrkans organisation kom huvudsakligen bestämmasatt

den katolska kyrkans universella lag och ordning. vissaInomav om-
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råden, sådana kyrkan betraktade sina, behölls dockäven som som
äldre strukturer igenom hela medeltiden. Exempelvis kan nämnas att
flera innehöll i ellerlandskapslagarna bestämmelser störreav som

församlingen självmindre grad välja Det skall dockpräst.rätt attgav
fullständig regle-framhållas landskapslagarna inte innehöll någonatt

mittenring kyrkans förhållanden. landslag utarbetades iNär avav en
1300-talet skulle de olika landskapslagarna, detersätta varsom

kyrkobalk. Kyrkliga företrädaremeningen den skulle inbegripaatt en
framförde emellertid starka ändringar stredså protester mot motsom
den kanoniska gällande kyrkliga stadgar erhållna pri-ochrätten samt

1350vilegier, varken Erikssons landslag år ellerMagnusatt av
Kristoffers landslag 1442 innehålla kyrkobalk.kom någonår attav
Följden rättskälla,blev Upplandslagens kyrkobalk fungeradeatt som
vid sidan kanoniska under delenden hela denrätten,av senare av
medeltiden.

svenska sockenindelningens uppkomst delvis höljd i dunkelDen är
kyrkansoch det råder olika uppfattningar dess beroendeom av orga-

torde detnisatoriska uppbyggnad. fall inom vissa delar landetI vart av
ha funnits äldre indelning för kult och rättsvård, vilken kyrkanen

kristna socknen blev det befolkning sökteDen område,övertog. vars
till Sockenindelningen försig kyrka. med undantag övresamma var,

Norrland, i huvudsak genomförd redan vid 1300-talets början. Sock-
kyrka skulle enligt landskapslagarna byggas socknens böndernens av

efter tillstånd biskopen. Till viss egendom tillkyrkan skulle läggasav
kyrkans och underhåll. skulle kyrkanDe dessutomprästens utrusta

behövdes för gudstjänsten innan de kunde begäramed sådant attsom
eko-biskopen skulle viga kyrkan och förse dem med Denpräst.en -

nomiska förvaltningen sockenkyrkan ombesörjdes lekmän, kyr-av av
enligtkovärjarna ursprunget till tids kyrkvärdar, vilkavår yngre

tredje. BiskopenVästgötalagen skulle och dentvå prästenvara
utövade dock den kontrollen sockenkyrkans egendom. Utanyttersta av

medgivande inget skiftas. andliga led-dennes fick säljas eller Den
ningen i socknen låg helt i sockenprästens hand.

medStiftens biskopar tillsattes i början medeltiden kungenav av
emel-visst medinflytande för stiftsinnevånarna. ordning stodDenna
införtslertid i strid med kanonisk och sedan domkapitel successivträtt

kanoniska ordningeni de svenska stiften under 1200-talet, blev den
bestämmande i Sverige. Biskopen kom således dom-även att utses av
kapitlet, vilket bestod för domkyrkans guds-medprästerav ansvar
tjänstliv och prästutbildningen. Domkapitlets val skulle bekräftas av

varefter den valde vigdes kyrkoprovinsens ärkebiskop.påven av -
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Ledningen i stiftet utövades biskopen viktigareI frågorav ensam.
skulle denne dock inhämta domkapitlets råd. Domkapitlen hade som
främsta arbetsuppgifter för gudstjänstlivet vid domkyrkanatt ansvara
och ombesörja prästutbildningen. Vid förfall för biskopen övertog
kapitlet ledningen stiftet. Sin stiftsstyrelse utövade biskopen främstav
vid visitationer i stiftets församlingar. Vid dessa visitationer kontrolle-
rades prästernas ämbetsförvaltning. Vidare avgifter till bis-upptogs
kopen, förrättades konfirmation och avgjordes de mål hördesom
under biskopens domsrätt.

Ledningen den svenska kyrkoprovinsen utövades ärkebisko-av av
Denne valdes i enlighet med kanonisk domkapitlet irättpen. av

Uppsala och vigdes sedan ärkebiskopen i Lund. Under delenav senare
medeltiden kom den faktiska tillsättningen emellertid skeav att genom

påvestolen, vilket ofta resulterade i vigningen flyttades från Lundatt
Ärkebiskopentill kurian den centrala styrelsen i Rom. förmanvar- -

för de övriga biskoparna och hade visitera deras stift.rätt Inomatt
rättskipningen förelåg apellationsrätt, dvs. klaga, från biskoprätt att
till ärkebiskop. Sin myndighet utövade ärkebiskopen bl.a. vid de pro-
vinsialkoncilier han sammankallade och vid vilka de övrigasom
biskoparna deltog liksom för domkapitlen och det lägrerepresentanter
prästerskapet. förhandlingarDessa och de beslut fattades utgjordesom
under vissa tider betydelsefullt försvar för kyrkans frihetett gentemot

Vid vissa viktiga koncilierstaten. för kungamak-representantersynes
ha deltagit. Prästerskapet vid de riksmötenten representeratvar som

började hållas på 1400-talet. Sistnämnda förhållanden påvisar det nära
samband mellan och kyrka utvecklades under tid.denna Dettastat som
samband framstår tydligareän beaktarnär ärkebiskopensman
ställning. Denne ingick i kungens råd och rikets främste storman.var
Ärkebiskopen också den krönte kungen. skall också fram-Detvar som
hållas deäven övriga biskoparna deltog i rådets förhandlingar ochatt
emellanåt spelade betydande roll för hur landet styrdes. Den högstaen
ledningen för kyrkoprovinsen fanns dock i Rom. Under vissa tider var

direktapåvens inflytande mycket särskilt i fråga tillsätt-stort, om
ningar. Den direkta förbindelsen med påvestolen förmedlades av om-
bud. Sedan början 1300-talet alltid någon svensk ha befunnitav synes
sig i förRom tillvarata kyrkoprovinsens och rikets intressen.att

Kyrkans ekonomi byggdes huvudsakligen dels kyrkligadenupp av
jorden, dels tionde kyrkan till olika ändamål ochupptogsav som av
efter olika grunder. Den kyrkliga jorden bestod framför allt av
sockenkyrkorna och prästgårdarna den till dessa hörande jorden.samt
Övrig egendom i huvudsak knuten till biskopsämbeten ochvar
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domkyrkor kloster. Enligt romersk betraktadesrätt lokalkyrkansamt
juridisk och den kunde sådan jord. Egendoms-ägasom en person som

innehavet ökades ständigt gåvor, och köp, vilkettestamentengenom
kom medföra kyrkan blev ekonomisk maktfaktor be-att att storen av
tydelse. I slutet medeltiden tillhörde ungefär femtedel allaav en av
gårdar i det egentliga Sverige kyrkan; dess jordinnehav lika stortvar

adelns. Från sida gjordes flera försök begränsastatenssom att om-
fattningen den kyrkliga egendomen, bl.a. Karl i mittenKnutssonav av

1400-talet,på kyrkans ekonomiska maktställning kom beståattmen
till medeltidens slut. Att tionde skulle betalas betraktades i land--
skapslagarna självklart och ansågs såsom Gud påbjudetsom av genom
Gamla Under 1100-talet genomfördes sädes- och kvick-testamentet.
tionde, varigenom kyrkan fick tiondel avkastningen från åkeren av
respektive ladugård. Tiondet fördelades mellan församling och stift;
kvicktionden, kom från ladugårdens avkastning, gick till prästenssom
underhåll medan sädestionden delades mellan sockenkyrkan,prästen,
biskopen och de fattiga. En bidragande orsak till kyrkans eko-annan-
nomiska maktställning den skattefrihet kyrkan åtnjöt efter ettvar som
privilegiebrev Sverker den år 1200.av yngre

Med kristendomen förändrades många gamla sedvänjor, it.ex.
fråga försättet de dödas omhändertagande och begravning. Vi-om
kingarna hade bränt sina döda och dem. Med dengravsatt nya
religionen kom bruket begrava de döda i kyrkan och kyrkogår-påatt
den. Både kyrka och begravningsplats helgades biskopensgenom
invigning. Rätten begravas i kyrkan förbehölls huvudsakligen kyrk-att
liga befattningshavare, medan övriga jordades på kyrkogården. I
juridiskt hänseende betraktades begravningsplatserna heliga plat-som

skyddade från och utmätning. Kristendomen kom ocksåser, angrepp
spela betydande roll på andramånga områden, sjukvård,såsomatt en

fattigvård och skola. Sjukvårdskunniga munkar och handtognunnor
sjuka och fattiga i kloster och kyrkor och kyrkan inrättade de förs-om
skolorna i vårt land. Under denna tidsperiod tillkom ocksåta vårt

första universitet, iår 1477 Uppsala.

2. 1 Reformationen

De evangeliska strömningar gjorde sig gällande i iEuropa börjansom
1500-talet nådde snabbt Sverige. Reformationen fick sittav genom-

brott vid riksdagen i Västerås år 1527. inleddesDen dock försiktigt
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till börja och det först vid Uppsala 1593 denmed årmöteatt var som
slutligt befästes nationalreligion ievangelisk-lutherska läran som

Sverige. Sin betydelse hade reformationen i andligt avseendestörsta-
förmedlade lutherska formen kristendom tillden denatt avgenom

reformationen innebar också Sverige inte längrelandet. Men att var
fördel den övernationella romersk-katolska kyrkan. I ställeten av

blev kungen högste vårdare kyrkans angelägenheter ochpåven av
bibeln betonades starkare högstapå sätt rättesnöre.ett som

reformationen önskanBakom låg bl.a. konungens Gustav Vasa- -
bryta kyrkans och biskoparnas makt i landet strävan attatt samt en

förbättra rikets finanser. Vid tiden för Gustav makttillträde hadeVasas
strukturSverige nämligen blivit kraftigt skuldsatt. Kyrkans överstatli ga

hävdandet frihet medförde också kyrkan i vissaoch hennes att per-av
opålitlig, säkerligen ocksåframstod nationellt vilketögonsoners som

bidrog till de beslut fattades vid riksdagen i Västerås.som
beslutReformationen inleddes, försiktigt och denämnts,som som

fattades vid Västeråsriksdagen 1527 huvudsakligen politiska ochår var
ekonomiska. syftade bl.a. till legalisera de ingripandenDe att som re-
dan skett kyrkans, framför allt klostrens och biskoparnas,mot egen-

kyrkans "över-dom. Den kyrkoreduktion beslutades innebar attsom
flödiga till fattadesegendom" skulle dras kronan. Andra beslut som
medförde kyrkans skattefrihet och domsrätt upphäv-över prästernaatt

Vidare beslutades utseende till de högre kyrkliga ämbetenades. att
inte fick ske kungens samtycke. Sammantaget innebar besluten attutan

maktposition kraftigt försvagades och dess ställningkyrkans att som
i slut.stat statenen var

tillSenare kom Gustav utsträcka reduktionenVasa ävenatt
socknarnas jordinnehav och de kyrkliga tiondena. samband med in-I

kyrkligadragningarna började kungen också använda sig denatt av
uppbördsorganisationen förpliktades in-på kyrkvärdarnaså sätt att att

kronans tionden.samla
andligt avseende innehöll riksdagsbesluten egentligen endastI ett

renliga predikatönskemål "att Guds ord allestädes i riketmåtteom
varda". uttalande utgjorde dock grundvalen för det fortsattaDetta re-
formatoriska reformatorerna framför alltarbetet. De svenska kom-

Tyskland.hämta sin förhållandet mellan kyrka och frånpåatt statsyn
Utmärkande Luthers, Melanchton vidareutvecklade, läravar av om
"det andliga och det världsliga regementet". världsligaDet regementet
tillkom enligt denna lära överheten. Dess uppgift att yttrevar genom

uppgiftmaktmedel skapa lugn och ordning jorden. överhetens lågpå l
också inskrida missbruk Guds hädelse och falsk lära.att mot av namn,
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Det andliga däremot, tillhörde predikoämbetetregementet och skulle
utövas Ordet maktmedel. Bådautan yttregenom regementena var
insatta Gud och tjänade i sina uppgifter Guds syften. De fick dockav
inte sig sammanblandas eller tränga på varandras områden.vare
Överhetens, dvs. kungens, uppgift i kyrkan dess främsteattvar som
medlem bidra till evangeliets predikan. Någon makt de uppgifteröver

åvilade predikoämbetet skulle överheten dock inte ha.som
När det gäller kyrkans organisation, övertog den reformerade

svenska kyrkan i utsträckning den medeltida kyrkoprovinsensstor
organisation med provinsialkoncilium, ärkebiskop, biskopar, domkapi-
tel och sockenpräster. Deras inflytande blev dock Biskopar-ett annat.

makt kom försvagas till förmån foratt på mängd olikanas staten en
områden, exempelvis kan nämnas tillsättarätten sockenprästeratt att
ställdes under kungens överinseende och biskoparnas domsrättatt upp-

Ävenhävdes i väsentliga delar. i fråga biskopstillsättningar ochom
rätten sammanslå socknar ökadesatt inflytande markant.statens

År 1531 fick Sverige sin första evangeliske ärkebiskop, Laurentius
Petri. Han valdes särskild valförsamling bestående riketsav en av
biskopar och andra för Svenska kyrkan. Valet konfir-representanter
merades sedan kungen. Genom denna ordning skapades den praxisav

sedan rått i fråga ärkebiskopsval, nämligen hela kyrkansom om att
skall delta vid valet.

Vid riksdagen i Västerås år 1544 proklamerades Sverige för första
gången officiellt evangelisk-lutherskt rike.ett Den evangelisk-som
lutherska läran lagfästes Sveriges religion och riksdagen beslutadesom

den stod denatt läran skulle bannlysasemot och hållasantagnasom
för kättare och hedning. Uppsala 1593möte år upprepade samma pro-
klamation och fastställde dessutom de bekännelseskrifter, på vilka
läran baserades.

En väsentlig skillnad i sockenprästernas ställning efter reformatio-
låg i upphörandet de privilegier hade föreskrivits i den ka-nen av som

noniska rätten. I världsliga tvister likställdes prästerna med övriga
sockenmedlemmar. Bara i andliga mål svarade de inför biskopen.
Brott prästens skulle inte längremot medföra bannlysningperson utan
straffas enligt landslagen.

Den reformerade Svenska kyrkan fick sin första kyrkoordning år
1571. frågaI kyrkostyrelsen byggde den i hög grad läranpåom om

Ärkebiskopdet andliga och det världsliga och domkapitelregementet.
nämns huvudöver inte i denna kyrkoordning.taget Däremot innehöll
den regler biskopsval och biskopens uppgifter. Biskopen skulleom om
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tillse de levdelekmän och bl.a.såvälha tillsyn över präster attsom
och för överheten.lydnad för Guds budi

tidenhetskyrkans2.1.4 lutherskaDen

kyrkoenhetenvästligahade den medeltidareformationenGenom
romersk-katolsk,bekännelser olika såsombrutits sönder och typ re-av

rike, däruppkommit. religiöst splittrathade Ettformert och luthersk
emellertid enligtvid sida, innebarbekännelser existerade sidaolika

politiskreligiös ocksåuppfattning olycka inte baratidens utan ururen
funda-deceremoniersynvinkel. Enhet i lära och ansågs ettvara av

arbetade ochvilade. landexistens I vårtvilketpå statment statsen
blevenhet. Härigenomfor åstadkomma dennakyrka sida vid sida att

verk inte bara förenhetskyrkans tryggande prästernalutherskaden ett
och överhet.för riksdagocksåutan

gradstod i högmellan kyrka ochBakom denna gemenskap stat en
ochståndenläran desamhällsuppfattning präglades treav omsom

Läroståndet,enhetligt kristet samhälle.inom över-deras uppgifter ett
tillsam-bildade enligt treståndsläranhushållsståndethetsståndet och

uppgifterde hade plikter ochsåväl kyrka och gentemotstatmans som
sakra-Guds ord ochskulle förvaltaläroståndetbådadera. Prästerna

Överheten och ordningför lugnskulle samtyttrementen. ansvara
sittutbredande iför Ordetsbestånd ochför den läransdessutom rena

bl.a. föroch ansvaradeomfattade familjenrike. Hushållsståndet att ge
treståndsläranMed utgångspunkt frånuppfostran.barnen kristenen -

riksdagen/överheten hade rättnaturligtframstod det attatt sammasom
angelägenheter.andliga världsligabesluta såväl i som

År ochhaderegeringsform. dennaförsta I1634 utfärdades vår stat
religionens enhet framträddei princip blivit ochkyrka ett ensom

uttalades föl-i vilket båda ingick. Bl.a.för det samhälle,grundpelare
jande.

kraf-gudstjänsten denreligionen och denMedan enighet i ärrätta
samdräktigt och varaktigtgrundvalen till lovligt,tigaste regemente,ett

undersåtaralla ämbetsmän ochskall härefter väl konungarså så som
detvid Guds och klara ord,och främst bliva såsomriket försti rena

kristli allmänne-apostoliska skrifter författat,de profetiska och utii ga
kon-oförändrade augsburgskaLutheri katekismo, denliga symbolis,
ochförre riksens beslutoch sala konciliisfession förklarat Upi samt

försäkringar däröver är.st gat
underi alla regeringsformerformulering återkom sedanDenna

först 1809.1700-talet och försvann år1600- och
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förstaVår kyrkolag, utfärdad 1686,år vilade i grunden på samma
enhetsuppfattning. I dess andra paragraf uttalades avfall ochatt
spridande villoläror skulle bestraffas med bl.a. landsförvisning ochav
förlust sistnämndaarvsrätt. bestämmelse infördes också i 1734 årsav
allmänna lag.

Enhetstanken låg också bakom de religionsstadgar utfärdadessom
under 1600- och 1700-talet och efter hand skärpte bekännelse-som

Örebrotvånget. Som exempel kan nämnas stadga år 1617, vidsom
straff förbjödstränga svenskar studera vid katolska högskolor ochatt

katoliker riskerade dödsstraff de vistades för länge i landet,om samt
religionsplakaten 1655år och 1667,år vilka bl.a. vände sig mot
villfarande sekter. Också 1726 års s.k. konventikelplakat vilade på en-
hetstanken. Plakatet vände sig pietismen och förbjöd vid hotmot av
böter, fängelse eller landsförvisning, "uti privata och enskilda husatt

och kvinnokön, gamla och kända och okända, få ellerman- unga,
flera, skola hava frihet sig samla och tillhopa komma, allt underatt
förevändning bruka sin andakt och enkannerliga gudstjänst".att
Enskild husandakt dock tillåten. Kulmen nåddes emellertid medvar
1735 års religionsstadga, vilken riktad radikalpietismen ochmotvar

möjlighet inskrida inte bara den utspridde villfarandeattgav mot som
meningar, denäven misstänktesutan hysa sådana.mot som

En form lagstiftning på det kyrkliga området infördes medny av
de privilegier prästeståndet lyckades utverka är 1647 och isom som
huvudsak bekräftades i samband med drottning Kristinas kröning år
1650. I dessa behandlades bl.a. prästernas ekonomiska förhållanden
och tillsättningsfrågor. Vidare blev församlingarnas självstyrelse för

Ävenförsta gången uttryckligen reglerad. efterföljande kungar stad-
fäste privilegier for prästeståndet åren 1655, 1675 och slutligen 1723.

Under slutet 1500-talet och första hälften l600-talet bildasav av
också antal s.k. icke-territoriella församlingar.ett För tillgodoseatt
språkliga minoriteters behov få evangelium förkunnat sinapåattav
modersmål utfärdades kungliga privilegier för bl.a. finska och tyska
församlingar. Vidare inrättades det församlingar för krigsmaktens be-
hov och särskild församling för hovet. Sistnämnda församlingaren
stod utanför den kyrkliga organisationen och hörde hemmanärmast
under konungens exklusiva beslutanderätt.

När det gäller den centrala kyrkostyrelsen, det kungenvar som var
högsta myndighet i centraltallt Något kyrkligt fanns inte.yttre. organ
Efter år 1595 sammankallades inte längre några särskilda kyrkomöten.
Prästerna konstituerade sig i stället från och med 1611 riksdagårs som

särskild kyrklig representationsförsamling inom riksdagens ochen ram
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1620-i kyrkliga angelägenheter. Pårad beslutfattade sådan ensom
rikskonsis-benämningen regni,prästeståndet consistoriumtalet antog

överinstans ii egenskap dels såsomoch framträdde dennatorium,
angåendeforum för frågordelsexempelvis äktenskapsmål, såsom

fanns dock intestöd i laggudstjänstordning, kyrkobruk Någotm.m.
erkännandeofficielltinte hellerverksamheten och den fick någotför

tillfällen olikavid flertalLikväl hänsköt dessafrån statsmakterna. ett
införandeVid enväldetsrikskonsistoriet för avgörande.mål till upp-

sig1686Karl förbjödverksamheten och XI år prästernahörde att om
rikskonsistorium.benämningenriksdagsstånd användasjälva som

tillsättningregler förfanns bl.a. detaljerade1686 kyrkolagI års av
i frågaavgörande inflytandevilka konungenkyrkliga ämbeten, ettgav

från 1687domkapitelförordningen årEnligtalla viktigare tjänster.om
"vårgälldeslutligt avgjorde målkonungendet dessutom somsomvar

predikandeuti lärande,ämbeteoch religion,lära prästmansrätta en
"somdärvid förordnaförrättande". kundegudstjänstens Konungenoch

Domkapitelförord-beskaffenhet fordrar".rättvist och sakensVi finna
anledningför iforum besvärvidare hovrättenningen avsomangav
områden.övrigaresolutioner, utslag och domar pådomkapitlens

efter Karl Xllzsorubbad ocksåenhetskyrkan förblevlutherskaDen
tidi-enväldet. Liksom konungendet kungligadöd och upphörandet av

frihetstiden inte baraundervarit, blev riksdagenhade utanstatensgare
riksdags-tid fattades allamyndighet. Vid dennahögstaockså kyrkans

"riksens ständerssåvittmajoritetsprincipen, avsågbeslut enligt utom
enighetprivilegier", däroch stånds välförvärvadefrihet samt vart ett
kyrkligabeslut ihade kundeEftersom varje ståndkrävdes. röst,en

in-ocksåmening;prästeståndets någotangelägenheter fattas mot som
träffade vid flera tillfällen.

naturligaheltuppfattningprästeståndetspraktiken kom dockI att av
och kyr-frågor religionensärskild betydelse det gälldeskäl få när om

prästeståndet sinbörjan dessutomVid frihetstidens återupptogkan.
tillkom bl.a.för kyrkoväsendet. Dettacentraltverksamhet organsom

1723 riksdagfrån och med årscirkulär ståndetuttryck i de som
domkapit-anvisningar tillutfärdades råd ochbörjade utsända. dessaI

stadgartolkning kyrkliganormerandelen och för prästerna avgavs
ståndsriks-till dessverksamhet pågick ändaförordningar.och Denna

dagen upphävdes.
religionsfrihet sinvidsom kan liknasutveckling någotEn togmot

ekonomiskaallt1700-talet. Av framförförsta hälftenbörjan under av
begränsadvissreformerta hantverkaretillerkändes invandradeskäl re-

förordningdenSamma skäl låg bakomligionsfrihet 1724.år ut-som
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färdades år 1741, vilken alla invandrade reformerta och angli-gav
kaner till frirätt religionsutövning. Genom 1781 års s.k. toleransedikt
tillerkändes alla invandrade utlänningar med kristen rätttroannan att
bilda församlingar med kyrkor och präster. I 1782 juderegle-årsegna

liknande, någotmente begränsade, rättighetergavs förmen mera
mosaiska trosbekännare. Dessa kom sedan förbättras för deatt mo-
saiska trosbekännarna förordning år 1838, vilkengenom en ersatte
1782 års reglemente. För svenskar i allmänhet kvarstod dock det tidi-

tvånget, upplysningstidens ändradegare på kristen-men genom syn
domen började det alltmer förlora sin betydelse.

2.1.5 Enhetskyrkans upplösning

Genom 1809 års regeringsform borttogs den bestämmelse religiösom
enhet funnits i tidigare regeringsformer. I stället infördessom den
berömda 16 § med dess ord samvetsfrihet på det religiösaom om-
rådet. Bestämmelsen hade följande lydelse.

Konungen bör ingens tvinga eller tvinga låta,samvete utan- - -skydda och vid i utövning sin religion, så han där-var vitten av
igenom icke ällets lugnstörer eller allmän förargelse åstadkom-sam
mer.

Bestämmelsen gällde inte bara inflyttade utlänningar ocksåutan sven-
skarna själva. De skulle visserligen förut bekänna den evangelisk-som
lutherska och uppfostra sina barn itron denna. Men alla skulle få ut-

sinöva religion fritt, tvingas tillutan exempelvisatt kyrkogång och
nattvardsfirning. Under upplysningstiden innebar begreppet religions-
frihet just denna frihet. Det först under 1800-talet rät-var senare som

själv välja sin religionten att på allvar blev aktuell i debatten.
Även bestämmelsen fri religionsutövning antyderom om en upp-

luckring den rådande enhetsdoktrinen, 1809 års regeringsformav gav
tydlig bild inställning i konfessionellten statens hänseende.av

Konungen, statsråden, ämbetsmännen och domarna alla tvungnavar
bekänna sig till denatt evangelisk-lutherska läran. Bestämmelsen ledde

inte heller till någon förändring förhållande till kyrkan.statensav
Konungen liksom tidigare kyrkans högsta myndighet och hansvar rätt

riket sträckteatt sig ocksåstyra till kyrkan. Alltjämtensam det ko-var
tillsatte vissa särskilt viktiga kyrkoherdetjänster.nungen som Domka-

pitlen dock visst inflytandeett även vid tillsättningengavs dessaav
kyrkoherdar. Beträffande ärkebiskop och övriga biskopstjänster var
konungen utnämnatvungen föreslagna.att Denna ordningtreen av
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ord-princip det1720 och iredan ärbörjat tillämpas århade samma
tillämpas.alltjämtning som

kyrkliga ochskillnad mellaningengjordeshänseendeformelltI
riksdagen.eller iregeringensig hos konungenärenden,andra vare

stiftadeskyrkolagkriminallagcivil- ochSåväl gemensamt avsom
detdockinflytande närPrästeståndetsriksdag.och stortkonung var

anledningenkyrkliga området. Den störstalagstiftning detpågällde
ståndet besatt påsakkunskapgivetvis dentill störredetta om-somvar

dessutomprästeståndetprivilegielagstiftning kundefrågarådet. I om
förändringar,ståndetkyrkan ochförhindra föralltjämt ogynnsamma

kunnaprivilegierna skullekrävdes föralltjämtenigheteftersom att
ändras.

mellanförhållandetutvecklingenfortsattagäller dendetNär av
återstodenunderfaktorerframför alltdetkyrka och trestat somvar

religionsfri-utvidgadenämligen denskeendet,påverkade1800-taletav
tillkoms-borgerlig kommunkyrklig ochmellanskiljandetheten, samt

kyrkomöte.allmäntettten av

Religionsfriheten

medförde inte någonreligionsutövningtill friBestämmelsen rättom
religionslagstiftningen,den äldreförändringomedelbar trots attav

fär-tidstyrande vid dennahos dereligionsfrihetuppfattningen varom
förslagframlagt1820-taleti slutetströmningar.liberala Ettgad avav

kyrkanutträdabl.a. föreslogskyrkolag, i vilket rätttill samtatt urny
inteföranledde någonsamfund,bildadissentersför s.k.rätt att egna
lagstiftningochrättstillämpningutvecklade sigställetlagstiftning. I

riktning.i1850-taletdelen1840-talet ochunder större motsattav
för in-åberopadesinte upphävts,formelltKonventikelplakatet, som

väckelsekaraktärsammankomsteri del fallgripanden mot m.m.aven
bap-katolicismen ochavfall till äveni vilkameddelades domarDet
1858tilldröjde ända årlandsförvisning.med Detbestraffadestismen

avskaffades1860upphävdes och först årkonventikelplakatetinnan
förordningevangeliska läranavfall från denstraffet för genom enrena

religionsövning.och derastrosbekännarefrämmandeangående
Svenskamöjligt lämnaförordning blev detsistnämndaGenom att

skeUtträdet skullereligionssamfund.tillkyrkan och övergå annat
denförst sedankyrkoherde, dockförsamlingenshosanmälangenom

mottagitsjälasörjare ochsinhade förmanatsönskade utträda avsom
frånskildemellertidskulledomkapitlet. Ingenvarning från ansesen
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kyrkan förrän han upptagits i kungen tillåtet, kristetett annat, av sam-
fund. Främmande trosbekännare fick endast bilda församling med
kungens tillstånd och det bara i behörig ordning tillåtnavar trossam-
fund ägde till frirätt religionsutövning. Enligt särskildsom be-en-
stämmelse i förordningen fick de för särskilda kyrkliga förrättningar
stadgade avgifterna till Svenska kyrkan eller dess prästerskap eller be-
tjäning inte påföras främmande trosförvant i fall då sådanän for-annat
rättning blivit på hans begäran verkställd.egen

År 1873 1860 förordningårs främmandeersattes trosbekännareom
och deras religionsövning förordning med titel, denav en ny samma
s.k. dissenterlagen. De bestämmelserna innebar det inte längrenya att

nödvändigt erhålla tillstånd för bildaatt församling. Vidarevar att
infördes bestämmelser församling kunde ansökaatt erkännandeom om
hos Kungl. Majzt. Erkända församlingar tillförsäkrade till of-rättvar

Ävenfentlig religionutsövning. proceduren vid utträde kyrkanur
ändrades. Vid anmälan utträde skulle det samfundom man uppge -
nödvändigtvis erkänt till vilket ämnade övergå. Den utträdandeman-
ansågs skild från kyrkan efter föreskriven anmälan. Bestämmelsen om
befrielse från vissa avgifter i 1860 förordningårs överfördes till dis-
senterlagen.

Kyrklig och borgerlig kommun

Under 1600- och 1700-talen utvecklades sockenstämman till bliatt ett
för socknens samtliga angelägenheter både andligorgan ochav

världslig beskaffenhet. Genom prästerskapets privilegier från år 1723
sockenprästen makt hålla allmänna sockenstämmor.gavs att Vid dessa

skulle i första hand kyrkans angelägenheter avhandlas, även t.ex.men
för socknen viktiga ekonomiska ärenden kunde behandlas vid dessa
stämmor.

Första gången sockenstämmans verksamhet blev närmaresom reg-
lerad 1817år i förordning sockenstämmor och kyrkoråd.var en om
Genom förordningen framträdde församlingarna på landsbygden för
första gången självständiga rättssubjekt med möjlighet bl.a.som att
själva förvärva egendom. Denna förordning år 1843ersattes av
förordningarna sockenstämma, kyrkoråd och sockennämndom om om
och det förstär då det med säkerhet kan sägas också stadsför-som att
samlingarna blev juridiska Enligt sistnämnda förord-egna personer.
ningar skulle det hållas sockenstämma två gånger året underom
ledning kyrkoherden i övrigt det behövdes.när Densamt verksam-av
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i förord-uppräknadfannssigskullesockenstämman ägnahet som
byggnad ochfolkundervisning,rörandefrågorBl.a.ningarna. angavs

socken-boning,skolmästaresprästgård, skolhus,underhåll kyrka,av
fattig-kyrka, skola,avgifter tillbestämmandefattigstuga,ochstuga av

brandstodsföreningar,överenskommelserhälsovård,vård och samt om
handhaskulleKyrkorådetbrobyggnad.snöplogning ochväghållning, -

kyrkligaickeansvarade för de ären-sockennämndenochkyrkotukten
hälsovården.för den allmännabl.a.dena,

sockenstämmansföreslogs1859betänkande årdet iNär attett
själv-kyrkoherdensochtvåskulle delas påuppgifter attorganupp

kommunalai den stämman,skulle upphöraordförandeskapskrivna
Mångafrån prästerskapet. prästermotstånddet inte något störremötte

uppgifterborgerligabelastade de mångahårtsig nämligenupplevde av
betraktadeskyrkligt hålltid. Frånvid dennaskötade hade attsom

detutvecklingen påönskvärd följddärförförslaget närmast avensom
naturligt medförslagetframstodLikasåområdet.kommunala som

framhöllsbetänkandetutvecklingen i landet. lreligiösadenhänsyn till
medöverensstämdealltidintemedlemmarförsamlingensbl.a. att

invånare.socknens
kom-förordningarnakommunalförfattningar1862Genom års om-

kyrko-i stad ochkommunalstyrelselandet,munalstyrelse på omom
socknensdeladeskyrkoråd och skolrådstämma, ange-gemensamma-

bor-kyrkligt. Denborgerligt ochlägenheter på två ettettorgan,upp
ochordnings-"gemensammauppgiftergerliga stämmans somangavs
fast-uppgifterkyrkligahushållningsangelägenheter". stämmansDen

kyrkligvad ansågsuppräkningställdes avvarasomavgenom en
natur:

Åtgärder gudstjänsten;ordning undervidmakthållandeför av
dithörande anstalter;Folkundervisningen och

organisters,folkskolelärares,kyrkovärdars,skolråds,Kyrko- och
avskedande, därtillsättande ochkyrkobetjäningsklockares och annan

annorlunda stadgat är;
skolräkenskaperskyrko- ochanvändandeKyrkomedels4. samt

granskning;
egendom;vård kyrkansmed ochHushållning om

skolhusdärtill hörer,vadkyrkan medunderhållByggnad och av
kyrkobe-andraochklockare,skolmästare,förboställen präst,samt

tjänte;
folkskola;avgifter till kyrka ochBestämmande7. av

i kyrkan;bänkrumFördelning av
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Ordnande och fördelning begravningsplatser avgifter förav samt
dem och för begagnande kyrkoklockor och kyrkansav annan egen-
dom;

Överenskommelser10. rörande prästerskaps, skollärares och kyrkobe-
tjänings löneförmåner.

Kyrkoherden skulle självskriven ordförande i den kyrkligavara
stämman, medan den borgerliga stämman själv skulle välja sin ord-
förande. Delningen i kyrkligt och borgerligt underströks dessutom av

"främmande trosbekännare"att och de Svenskautträtt kyrkansom ur
inte fick delta i kyrkostämmans överläggningar eller beslut. Kyrkorå-
det blev kyrkostämmans verkställande och förvaltande Det be-organ.
höll dessutom sitt tidigare för kyrkotukten inom församlingen.ansvar
Ärenden rörande folkundervisningen lades under särskilt skolråd,ett
vilket dock kunde förenas med kyrkorådet. I båda dessa råd var
kyrkoherden självskriven ordförande.

Inrättande allmänt kyrkomöteettav

Under 1800-talets första årtionden började lämpligheten kyrkligaattav
angelägenheter skulle i riksdagenavgöras ifrågasättas och det väck-att

förslag kyrkantes skulle fåatt representation vid sidanom en egen av
riksdagen. I förslag till kyrkolag ladesett fram år 1846 behand-som
lades frågan, förslaget genomfördes inte.men

Riksdagen beslutade i slutet 1850-talet inrättandeav ettom av
kyrkomöte med rådgivande befogenhet, vilket skulle sammanträda på
konungens kallelse. Kungl. Majzt vägrade emellertid formella skälav

stadfästa beslutet.att
När så arbetet pågick med den representationsreform som genom-

fördes år 1864 och innebar ståndsriksdagenattsom ersattes av en
tvåkammarriksdag, aktualiserades tanken på allmänt kyrkomöteett
ånyo. Reformen innebar prästeståndet, underatt lång tid utgjortsom

del folkrepresentationen, skulle upphöraen existera.av För till-att att
godose kyrkans behov företrädd i kyrkolagsarbetetatt in-vara m.m.,
rättades år 1863 det allmänna kyrkomötet. De grundlagsändringar som

nödvändiga fastställdes slutligt år 1866.var
Det allmänna kyrkomötet skulle, enligt kyrkomötesförordningen,

bestå 30 blandpräster, vilka biskoparna självskrivna,av och 30var
lekmän. Kyrkomötet skulle sammanträda konungenspå kallelse minst

Ärkebiskopenfemte år.vart självskrivnamötets ordförande. Be-var
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området.liturgiskadetlåg främst påkyrkomötetfogenheten för
kyrkomötetallmännadetgrundlagsändringar1866 årsGenom gavs
samtyckedesskyrkolagi frågainflytande attdessutom ett genomom

Vidarelag.sådanupphävaellerstifta, ändraförkrävasskulle gavsatt
upphävandeellerändringfrågaivetorättkyrkomötet avomen

råddedetframhållasbörsammanhangetprivilegier. I attprästerskapets
ochkyrkolagsförfattningar naturvilkaosäkerhet avsom varom

År 1949lagstiftningen.vidmedverkankrävde kyrkomötetsdärför -
leda-valbeträffandeförändringarformellaantalgenomfördes avett

43till 100,antalet ledamöterutökadesSamtidigt varavmöter m.m.
ingick fyraledamöternaBland representanterlekmän.och 57präster

avskaffadesdessafakulteterna,teologiska representanterför de men
bundna.konfessionelltupphördefakulteterna1971 dåår att vara

kyrkligadetutvecklingen påfortsatta2.1.6 Den
området

Kyrkofonden

bl.a.föreskrevs1910,utfärdades år attkyrkofond,I lagen somom
boställenasecklesiastikaoch delöneregleringsfondprästerskapets

vil-kyrkofonden,benämningensammanföras underskulleskogsfond
vissafåskulleKyrkofondenändamål.kyrkligaanvändas förskulleken

prästerska-förfrånersättningdels i formårliga inkomster, statenav
eck-deavkastningen pådels fråntiondenindragna1910årpets m.m.

1914.bildades årKyrkofondenlöneboställena.lesiastika
kostnadernautjämnaursprungligenuppgiftKyrkofondens attvar

År genomfördes1932mellanavlöningför pastoraten.prästernas en
förändringarnaviktigastedeämningssystemet. Enutjreformering avav

blevkyrkoavgift allaallmäninförandet pastoratdå somenavvar
Efterskattekrona.öretalvisstmedtill fondenbetala ett pertvungna att

fonder Nor-från flera äldremedelkyrkofondenhand tillfördes m.m.
Exempelvis kansamtidigt.ansvarsområdefondensocksåutökadesmalt

Medlöner.biskoparnasforfick1936fonden årnämnas ansvaretatt
löne-biskoparnasmedel frånkyrkofondentillfördesanledning dettaav
1938,avvecklades årklockarhemmanende s.k.regleringsfond. När

avkastningenuppbärasådana ochvissafonden störrefick överta av
förfamiljepensioneringen prästerreformmedsambandIdem. aven

ochänke-i prästerskapetsmedlen1942kyrkofonden årtillfördes



SOU 1997:41 Bakgrund 69

Årpupillkassa. 1952 fick kyrkofonden för kyrkomusikernasansvaret
lönekostnader.

1930 års lag församlingsstyrelseom

En omfattande revision gjordes år 1930 författningsregleringen påav
det kommunalrättsliga området. I samband därmed utfärdades lagen

församlingsstyrelse, vilken 1862 förordningar.årsom Den vik-ersatte
tigaste nyheten i 1930 års lag församlingsstyrelse det in-om attvar
fördes med fullmäktige i församlingarnaett system och dettaatt
gjordes obligatoriskt i församlingar med än 5 000 invånare.mer
Denna gräns sänktes sedermera år 1942 till 1 500 invånare. En annan
nyhet införandet institutet kyrklig samfällighet. Härigenomvar av
skapades möjlighet för församlingar hanteraen att gemensamma ange-
lägenheter. Någon begränsning vilka frågor samfällighetenav som
kunde omfatta fanns inte.

Genom lagen kyrkoherdens självskrivnatogs ordförandeskap i
stämma och fullmäktige bort. l kyrkorådet skulle dock kyrkoherden
fortfarande ordförande. Gränsdragningen mellan den kyrkliga ochvara
den borgerliga kommunens kompetensomráde liksom tidigareangavs

uppräkning de ämnesområden församlingengenom en av som genom
sina fick besluta Inom skolväsendet hade överflyttningorgan frånen
den kyrkliga kommunen till den borgerliga påbörjats redan år 1909.
Denna överflyttning fortsattes år 1930 beslutet den borger-attgenom
liga kommunen skulle handha skolväsendet i alla kommuner, där
kommunal- eller stadsfullmäktige fanns och där lands- eller stadskom-

sammanföll med skoldistriktet. Det förstmunen 1954år devar som
sista kyrkokommunerna lämnade ifrån sig för skolfrågorna.ansvaret

1961 års lag församlingsstyrelseom

I syfte lagstiftningen detatt på kyrkokommunala området tillanpassa
regleringen i 1953 kommunallagårs genomfördes 1961år reformen

lagstiftningen församlingsstyrelse. Vissa särskiltav angelägna änd-om
ringar hade dock genomförts redan 1954. Reformen innebar åt-att
skilliga bestämmelser både saklig och formell vilka innefattadesav art,
i 1953 års kommunallag, överfördes till lag församlingssty-en ny om
relse. Detta gällde i huvudsak reglerna anhängiggörande ären-om av
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beslutande över-i detdeltainterpellationsrätt, organetsde, rätt att
tillkännagivanden.ochkallelservalbarhet, jävläggningar, samt

uttryck förklararereformenmedsyfteEtt ettattannat gevar
infördesdetbakgrundverksamhetsgrenar. Motolikaförsamlingens av
Liksomförsamlingens kompetens.bestämmelseromarbetade omnya,
det bor-kyrkliga ochmellan detgränsdragningendocktidigare angavs

ämnesområdendeuppräkningkompetensområdetgerliga avgenom en
propositionenbesluta Iuppgiftförsamlingens ut-det attvarsom

i denför grundsatsen,sitt stöddessutomdepartementschefen atttalade
uppgift försedvänjaellerlag ärverksamhetvissmån engenomen
utdebiteraförhindradi principandradenkommunen, attendera är

beteckningen påändradeslag1961 årsGenomändamålet.medel för -
från för-betalatillhör kyrkan hardemedelstillskottdet attsomsom

församlingsskatt.tillsamlingsavgift
inrättaobligatorisktdär detdenreformen sänktes gräns attVid var

försam-upphördeVidaretill 000 invånare.500 lfullmäktige från 1
folkbiblioteksväsendet. Dessutombefattning medlingarnas gavs re-

skullebegravningsplatsförordnasärskilda falligeringen rätt attatt en
underRedanborgerlig kommun.eller vårdasanskaffaskunna av

Stockholm ochikyrkogårdarvissadock vården1880-talet hade av
föränd-viktigangelägenhet. Enborgerligkommit bliTranås att en -

angelägenheteromfattafickbarasamfälligheterring avatt nyavar
kyrkostämmandenekonomisk En attnatur. gemensammavarannan

kyrkorådetsbestämmelsernamoderniseradesVidareavskaffades. om
uppgifterövervakandeochinitiativtagandeledande,uppgifter. Rådets
ledamotsjälvskrivenförblevKyrkoherdentidigare.betonades änmer

i rådetordförandeälvskrivenuppgiftkyrkorådet hans togsi sommen
bort.

Behörighetslagen

behörighet tillkvinnas1958:5141959 trädde lagenjanuariDen 1 om
kvinnorinnebarkraft.behörighetslagen i Lagenprästerlig tjänst att
kyrkan.i Svenskaprästerlig tjänsttilllika behörighetägdeoch män
1960. Iunder årkvinnor ägdeprästvigningarnaförstaDe rumav

tillkommit församvetsklausulen,ingick den s.k.förarbetenlagens som
Svenskainomfannsi fråganmeningsriktningardeingenatt somav

uppfattaskundepåverkanför sådanskullekyrkan utsättas somsom
Samvetsklausulensamvetsfriheten.eller intrång pååsiktsförföljelse

kvinnor,prästvigaskyldigabiskoparna inteinnebar bl.a. attattatt var
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manliga intepräster behövde tjänstgöra tillsammans med kvinnliga
ochpräster kyrkoråd fick tillkänna detatt önskade kvinnligaatt attge
inte skullepräster komma i fråga till prästtjänster inte tillsattessom

efter val.
Samvetsklausulens berättigande kom efter hand alltmer ifråga-att

I betänkandetsättas. Omprövning samvetsklausulen SOU 1981:20av
föreslogs behörighetslagen skulle upphävas.att På förslag från
regeringen godkände först riksdagen och sedan 1982 års allmänna
kyrkomöte behörighetslagen och därmedatt samvetsklausulen skulle
upphävas. Från och med 1983år gäller regler för kvinnor ochsamma

i frågamän möjligheten inneha prästerlig tjänst. För Svenskaattom -
kyrkans verksamhet gäller de allmänna regler jämställdhetnumera om

finns i regeringsformen och jämställdhetslagen 1991:433.som

2.1.7 Den fortsatta utvecklingen på religionsfrihets-
området

Under slutet 1800-talet och början 1900-talet fördes intensivav av en
religionsfrihetsdebatt i det svenska samhället och aktiviteten i riks-
dagen påtaglig. Ett flertal motioner ändringar i lagstiftningenvar om
framfördes, bl.a. till fritträtten utträde kyrkan och befrielseom ur om
från skyldigheten betala avgifter till densamma. sistnämndaatt I hän-
seende kom ändring till stånd 1908.år Genom lag angåendeen en
lindring i främmande trosbekännares skattskyldighet till Svenska kyr-
kan dess prästerskap och betjäning,samt blev medlem erkänd för-av
samling främmande trosbekännare befriad från halva utdebiteringenav
för inkomst kapital och arbete till prästerskapets och kyrkobetjä-av
ningens avlöning. Emellanåt kom också frågan statskyrkosyste-om-

till debatt. Såväl 1918årmet år 1923 tillsattes kommittéer,upp som
hade till uppgift fråganöver utträdeatt Någon lag-som se om m.m.

ändring kom emellertid inte till stånd.
Mot bakgrund uteblivna lagstiftningsåtgärder aktualiseradesav

frågan fritt utträde kyrkan den s.k. biskopsmotionen vidom ur genom
1929 kyrkomöte.års I motionen, undertecknad samtligasom var av
biskopar ärkebiskopen, det motiveringutom för den friagavs ut-en
trädesrätten och begärdes det utredning kyrkoorganisatoriska frågorav
sammanhängande med det fria utträdet. Kyrkomötet biföll motionen
och uttalade den fria utträdesrätten tillatt för kyrkan ochvar gagn
därför borde eftersträvas. Den skulle enligt kyrkomötet "avlägsna ett
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religiösakyrkansfördunklabidragerringai icke mån attmoment, som
känd ochdennamöjligheter göraförsvagar dessochkaraktär att

30 2.skrivelseerkänd" kyrkomötets s.nr

Dissenterlagskommittén

År helauppdragmed överdissenterlagskommitténtillsattes att1943 se
religionsfrihetsfrågan.förknippades medproblemkomplexdet som

samtidigt lösaochdissenterlagstiftningföreslå attSyftet att nyenvar
sammanhängande frågor.därmedövriga

i be-bl.a.ändringarförslagimynnadearbeteKommitténs ut om
be-i frågaochkyrkanSvenskamedlemskap istämmelserna omom

uttrycketbordekommitténEnligttjänster.ochtill ämbetenhörigheten
straffbestämmelsernaochförsvinnatrosbekännare""främmande om

upphävas.kyrkanSvenskaavfall fråntillförleddedenför annansom
kalladlagiborde intasutträdesbestämmelsernaDe re-en nynya
uttryck-bordeparagraferförstalagensligionsfrihetslag. Den trenya

förenings- ochreligiösadenreligionsfrihetsprincipen ochslå fastligen
särskild lagdet ividareföreslogKommitténmötesfriheten. att en-
skulle på-barakyrkanSvenskatillhördeintedeskulle stadgas att som

dem.påförtsskulle haavgiftdenhälftenföras som annarsav
ställning be-rättsligasammanslutningarnasreligiösadeFrågan om

skillnadgjordesHärvidkommittén.utförligtganskahandlades av
ochtrossamfund,Svenska kyrkan,utanförsammanslutningarmellan

Kommitténtrossammanslutningar.kyrkansorganisationer inom ram,
möjliga frihet,borde hasammanslutningar störstareligiösaansåg, att

intressenviktiga ävensynnerligenbäraredå de sam-uravvarmen
fasthetorganisatoriskpåuppfylla vissa kravdesynpunkt,hällets måste

och lämnasrättssubjekt rätts-självständigabetraktaskunnaför att som
trossamfund ochfriståendemellanåtskillnadenrådandeskydd. Den

berättigad.inte längrekyrkanSvenskatrossammanslutningar inom var
de kundeinförasbordeavseende bådarättsreglerVissa typerna men

praxis få bliskulleutsträckningallmänt hållna. Imycketblott bli stor
reglerfå haskulle dock strängaresammanslutningvägledande. Ingen

skullemedlemoch ingenutträdei frågaSvenska kyrkanän varaom
iMedlemskaputträdesdagen.avgifter efterbetalaskyldig någraatt

lämnadeårligenefterkyrkoböckernaiantecknastrossamfund skulle
Kungl.uppgift förskullesamfund. Detuppgifter från dessa envara

betraktasskullesammanslutningarvilkaMajzt bedöma somatt som
med-uppgifterlämnaskyldigadärmedtrossamfund och att omvara
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lemskap. Några bestämmelser denna prövning fanns inte i för-om
slaget. Enligt uttalande i motiven förutsatte kommittén regelatt som
trossamfunden skulle framställninggöra till Kungl. Majzt och visa upp
de handlingar kunde betydelse. Varje fristående försam-som vara av
ling skulle trossamfund ellerett trossammanslutning. Rättanses som
till offentlig religionsutövning skulle emellertid inte bero någotav
erkännande. Kommittén föreslog dessutom förbudet utträdeatt mot ur
de mosaiska församlingarna skulle upphöra.

Reli gionsfrihets lagen

Den l januari 1952 trädde religionsfrihetslagen 1951:680 i kraft.
Den 1873 års förordning främmandeersatte trosbekännare ochom
deras religionsövning. Den lagen innehöll allmänna principstad-nya
ganden den religiösa friheten regler förnärmare med-om samt
lemskapet i Svenska kyrkan.

Religionsfrihetslagen slog bl.a. fast den positiva religionsfriheten,
dvs. förrätten och fritt sinutöva religion, deltaatt ivar en att re-
ligiösa sammankomster och sammansluta sig med andra för religiösatt
gemenskap anordna offentliga gudstjänster.samt att Den positiva re-
ligionsfriheten fick bara begränsas religionsutövningen stördeom
samhällets lugn eller åstadkom allmän förargelse. frågaI offentligaom
gudstjänster gällde begränsningsmöjligheter för allmännasamma som
sammankomster i övrigt. I den lagen uttalades också ingenattnya
skulle skyldig tillhöra trossamfund. Dennaatt föreskrift brukarettvara
benämnas den negativa religionsfriheten.

De förhållandevis utförliga medlemskapsregler avseende Svenska
kyrkan infördes återspeglade i princip bara den praxis till-som som
lämpades vid tidpunkten för lagens tillkomst. Som grundläggandeen
regel gällde barn följde sina föräldrar och därmedatt blev medlemmar
vid födelsen, föräldrarna tillhörde kyrkan. Om bara för-om en av
äldrarna tillhörde kyrkan blev barnet också medlem, såvida inte
föräldrarna anmälde barnet inte skulle tillhöra kyrkan.att Barnets fort-

tillhörighet ansågssatta vårdnadsfråga föräldrarnavara en som
skulle besluta Den inte längregemensamt ville tillhöra kyrkansom

kunde utträda anmälan hos pastorsämbetet. Utträdet blev så-genom
ledes fritt. Genom regleringen framträdde Svenska kyrkan för första-

igången lagstiftningssammanhang trossamfund, medett ettsom eget
medlemskap vilket inte överensstämde med medborgarskapet. för-I
arbetena prop. 1951:100 50 framhölls "kyrkan icke äratts. en
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hardenandra sådana,meningstatsinstitutioni en annansomsamma
allmänhet.i Denstatsinstitutionerkaraktäruppgift och änen annan

och dessverksamhetenstatligai denledhar icke upprättats ettsom
angelägenheter,statliga ävenhandhavaickehuvuduppgift är att om

myndigheter,kyrkligauppdragnakunna t.ex.också sådana vara
trossamfund,andlig gemenskap,Kyrkanfolkbokföring. är ett somen

ka-ochförsamlingarnakristnafrån de äldstaleder sitt varsursprung
centrala,sinbekännelse. Idessverksamhet bestämmesochraktär av

reformatio-eftermyndigheternakyrkliga ävenuppgift ha dereligiösa
ställning."självständigintagit ennen

ocksåförbättradesden lageninförandetsamband medI nyaav
tillhördeintefor demtjänstinneha allmänmöjligheterna att som

be-befogenheterMajzt ökadeKungl.Vidarekyrkan.Svenska attgavs
predikanterellersina prästersamfundvilja religiösa rätt att genom
ocksåbeslutadescivilrättslig verkan. Detvigsel med attförrätta
upphöra,skulleförsamlingarnamosaiskatill detvångsanslutningen

upphävdes.heltregleringen dessastatligadeninnebarvilket att av
ställning konstatera-rättsligasamfundensreligiösadet gäller deNär

vid tid-samfund56 ff., dedepartementschefen a.a.de att soms.
beskaffenhetskiftandemycketlandetiverksammapunkten var avvar

förhål-dettalade bl.a.regleringsynvinkel.organisatorisk För enur
förutsattei allmänhetverksamhetreligiösasamfundenslandet att

religiösadeomständighetenförvaltning och denekonomisk att sam-
offentligrättsliga befogenheter, såsom rättenanförtros attfunden kunde

civilrättslig verkan. Depar-medförrätta vigselprästerskapsittgenom
andrareligiösa ellerdet varkenemellertidtementschefen ansåg att ur
fast-lagbestämmelsertillräckligt motiveratsynpunkter att genomvar
föl-uttalade hanVidareorganisation.samfundensreligiösaställa de

jande.
övrigtställning. Ii lag regleradkyrkan bör haden svenskaEndast en

religiösafria former, och defå ske ireligiös verksamhetbör sam-
andrapåenli allmänna, ävenförhållanden böra bedömasfundens t or-Meâ huvud-ståndpunkt tilldennatillämpliga rättsregler.ganisationer

föreliggerställningsamfundens rättsligareligiösafrågan deom
samfunden i olikareligiösauppdela debehovheller något typer.attav

kommitténsingå påanledning närmarejag icke någonDärför har att
trossamfund ochsärskildauppdelning mellanförslag göra tros-att en

kritiseratssynpunkterfleraförslag,sammanslutningar. Detta som ur
erfordrasuttryckfå förfalla. I den månyttrandena, torde alltsåi ett

trossamfund kunnasamfund tordebeteckna religiösañr attlagtexten
anvan s.

viss1951:691trädde lagenreligionsfrihetslagenSamtidigt med om
kyrkanSvenskaicke tillhörför deni skattskyldighetenlindring som
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dissenterskattelagen i kraft. Av lagens första paragraf framgick att
den inte tillhörde Svenska kyrkan bara skulle betala sextiosom procent

det belopp skulle ha betalats. Nedsättningen motivera-av som annars
des med icke-medlemmar bara borde betala den delatt avsåg attsom
täcka församlingens borgerliga angelägenheter. Genom lagändringen-

trädde i kraft 1974år sänktes dissenterskatten till 30som procent av
vad kyrkans medlemmar betalade. Sänkningen motiverades medsom

kostnadsandelen för de allmänt samhälleligaatt uppgifter folkbok-
föring och begravningsverksamhet Svenska kyrkan då hade handsom

genomsnittligt uppgick till 30 kyrkans totala kost-om procentca av
nader.

1 Stat-kyrka-utredningar

1958 års utredning kyrka-stat

Genom religionsfrihetslagen fastslogs det alltså Svenska kyrkanatt var
trossamfund. Debatten statskyrkosystemetett kom därvid iom ett an-
läge. Riksdagen anhöll år 1956 hosnat Kungl. Majzt allsidigom en

och förutsättningslös utredning den framtida gestaltningen för-om av
hållandet mellan och kyrkan. Den riksdagenstaten åsyftade ut-av
redningen tillsattes regeringen år 1958.av

Utredningen, hade karaktären expertutredning, hade isom av
uppdrag lägga fram material för ställningstagandeatt iett senare annan
ordning till hur förhållandet mellan och Svenska kyrkan i fram-staten
tiden skulle gestaltat. Utredningen skulle alltså inte själv ställ-vara ta
ning för eller någon viss lösning.emot

1958 års utredning kyrka-stat arbetade under tio ochår överläm-
nade under denna tid tio delbetänkanden. I dessa behandlades särskilda
ämnesområden, Svenska kyrkans organisation och förvaltning,t.ex.
religionsfrihet och religionens betydelse samhällsfaktor, vilkasom
hade anknytning till stat-kyrka problematiken. Slutbetänkandet, Svens-
ka kyrkan och SOU 1968:11 överlämnadesstaten på våren 1968.

Vid sina analyser utgick utredningen från fyra hypotetiska lägen,
betecknade A-, C-B-, och D-lägena. A-läget innebar i det väsent-en
liga oförändrad relation mellan och kyrkan medan D-lägetstaten
innebar från helt fristående kyrka beskattningsrättstaten ochen utan

tillgång till den kyrkliga jordenutan med bibehållen till kyr-rättmen
kobyggnader och B- och C-lägena avsåg variantertomter. A- ochav
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beskattningsrättmedfri kyrkafrågaB-läget detID-lägena. om envar
dentillmed tillgångförmån ochliknandemedlemmar ellersinamot

beskattningsrättfri kyrkainnebarC-lägetkyrkliga jorden. utan menen
kyrkliga jorden.till denmed tillgång

och kyrkaårs beredning1968 statom

kyrkanSvenskaslutbetänkandetremissbehandlingenmedParallellt av
kyrkoberedningparlamentariskttillkalladesoch sammansattstaten en
Huvuduppgiftenordförandeskap.Myrdalskyrkoministern Alvaunder

detfråganden centralaställning tillberedningenför att ta omvar
grundvalkyrkan,och Svenska påmellanförhållandetframtida staten

intehade lagt fram. Detutredning1958material årsdet varsomav
beredningen,utarbetaslösningar skulledetaljerade utanavsett att av

beträffandeställningstagandefram tillhandgällde i första nådet ettatt
principiella relationerna.utformningenden av

ochSamhälleslutbetänkande,överlämnade sittBeredningen tros-
mångfaldenkulturella1972.1972:36, DenSOU på vårensamfund

förhållandetbetänkandet, liksom detibetonades starkti samhället att
lik-behandladestrossamfundende olikareligionsfriheten förutsatte att
för-förslagi beredningenshuvudpunkternavärdigt. Några attvarav

och inteställning kommunerhainte längre skullesamlingarna som
lagstiftandeställningbeskattningsrätt, kyrkomötetslängre ha att som
uppbördenmederbjuda hjälpskulleupphöra,skulle att statenorgan

skullekyrkanövergångsperiod ochmedlemsavgifter under attenav
organi-inretrosfrågor ochsjälvständigt besluta imöjlighet att omges

föreslogtjänster. Vidaretillsättningfrågor,satoriska såsom attmanav
trossamfund be-och övrigaSvenska kyrkanskulle bistå somstaten

stöd och be-ekonomisktmed visst3 000tjänade än attpersonermer
borgerli-tillkyrkanfrån Svenskaskulle förasgravningsväsendet över
disponerafå fortsättaSvenska kyrkanEnligt förslaget skullega organ.
i fortsätt-kyrkanvarvid förutsattes ävenegendomen,den kyrkliga att

folkkyrka.ningen skulle öppenenvara
sig starkvisade detbetänkandetremissbehandlingenVid att enav

hellerdet inteEftersomsig förslagen.församlingsopinion motsatte
meddeladekring förslagen,partipolitisk enighetbredgick nåatt re-en

för-föreslå någrainte större1973 den avsåggeringen på våren attatt
Svenska kyrkan.beträffandeändringar
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Stat-kyrka överläggningarna

Efter 1973 regeringsbeslutårs tillsattes inom Svenska kyrkan en
arbetsgrupp, skulle arbeta fram förslag till reformer avseendesom
Svenska kyrkans organisation och arbetsformer. Till grund för arbetet
låg 1968 års allmänna kyrkomötes reformprogram. reformpro-Detta

tänkt genomföras med bibehållet samband medattgram, som var
syftade till starkare markera den enskilde medborgarensstaten, att

religionsfrihet samtidigt låta Svenska kyrkans frihet tros-men som
samfund komma till tydligare uttryck, främst kyrkanatt ut-genom
rustades med beslutande och verkställande riksplanet.påegna organ

På våren 1975 tillsattes statlig arbetsgrupp för stat-kyrkafrågan.en
Den skulle inleda överläggningar med den kyrkliga arbetsgruppen.
Syftet med överläggningarna nå samlande praktiska lösningarattvar

kunde såväl deltagarna i överläggningarna demaccepterassom av som
deltagarna företrädde. Lösningarna skulle sökas utarbe-som genom

tande konkreta förslag.av
De båda arbetsgrupperna lade 1978år fram sitt betänkande, Stat -Ändradekyrka relationer mellan och Svenska kyrkan SOUstaten-

1978:1. betänkandetI föreslogs bl.a. begravningsverksamhetenatt
skulle föras till de borgerligaöver kommunerna församlingarattmen
och kyrkliga samfälligheter skulle få lagfäst ersättning för-rätt att mot
valta sina nuvarande begravningsplatser, Svenska kyrkans beskatt-att
ningsrätt skulle upphöra, skulle erbjuda uppbördshjälpatt staten samt

visst ekonomiskt stöd skulle frånutgå När det gälleratt staten. or--
ganisationsfrågan utgick arbetsgrupperna från verksamheten för-påatt
samlingsplanet i huvudsak oförändrad skulle föras till inom-över en
kyrklig reglering. stiftsplanetPå utgångspunkten integreringattvar en
skulle ske befintliga funktioner; stiftstinget skulle omdanas och fåav
i princip befogenheter församlingens fullmäktige. riks-Påsamma som
planet skulle det däremot bli frågan bygga heltattom upp en ny
organisation. Bl.a. detansågs nödvändigt med representativtett organ,

reformerat kyrkomöte, och central kyrkostyrelse. Vissa förett en -
samhället grundläggande principer för kyrkans struktur föreslogs kom-

till uttryck i särskild lag Svenska kyrkan. I den lagen,ma en om som
innehöll fyra paragrafer, reglerades kyrkans karaktär och dess egen-
skap efter demokratiska principer uppbyggt trossamfund.ett Be-av -
träffande kyrkans egendom föreslogs bl.a. den kyrkliga jordenatt
skulle överföras med full äganderätt till särskilt bildade stiftelser under
kyrklig ledning, förvaltas för de ändamål den hittills varit anslagenatt
till.
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remissbehandlingen stödunderbetänkandeArbetsgruppernas gavs
Svenska kyrkansinställningen frånSamtidigthåll.från många var

negativ.övervägande Rege-samfälligheterkyrkligaförsamlingar och
till principbeslut,förslagförelade 1979 kyrkomötetringen år ett som

dock avvisadesbetänkandet, vilketöverensstämde medi huvudsak av
kyrkomötet.

2.1.9 1980-talets reformer

för-långvariga utredningsarbetetdetresultatetavvaktan påI omav
totaltråddeoch Svenska kyrkanmellan nästanhållandet stoppstaten

därför tillkyrkan komFörfattningsregleringenreformer.för storaav
grundlagsreform hade1974oförändrad. Vid årsdelar beståatt norm-

regeringsformkyrkan i 1809 årsavseende Svenskagivningsreglerna
regeringsformen. Detill denhuvudsak oförändradeöverförts i nya

dettill på-övergångsbestämmelserna med hänsyndock iplacerades
detmedfördeförhållandengående stat-kyrkautredandet. Dessa att

kyrkligadetpartiella reformeruppdämt behovfanns ett om-av
rådet.

relations-förslag tillavvisat regeringens1979 kyrkomöteSedan års
frågor.kyrkliga Ut-utredningar för antaldetändring, tillsattes ett

i frågaviktiga reformer,till flertalredningsarbetet ledde fram t.exett
kyrkokom-mellanutjämningenoch ekonomiskakyrkomötet denom

områdetkyrkligaregleringen detanpassades påDessutommunerna.
förslagVidare lämnadeskommunallag.bestämmelserna i 1977 årstill

systematise-genomgripandesyftade tillvilkettill kyrkolag, enen ny
mynnade docklagstiftningen. Sistnämnda förslagkyrkligaring denav

genomför-1980-taletUnderlagstiftning förrän 1990-talet.inte i påut
organi-ochförändringar för verksamhetenbetydelsefullades dessutom

uttryck i för-vilket kom tillförsamlings- och stiftsnivå,sationen på
1988.1982församlingslagstiftning såväl år årändrad som

Kyrkomötesreformen

kraft. innebarkyrkomötesreformen i Denjanuari 1983 träddeDen 1
lagför beslutande påförändringar dels formernabetydelsefulla avav

mellan riksdagen,i fråga fördelningenkyrkliga området, delsdet om
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regeringen och kyrkomötet befogenheten meddela föreskrifterattav
i vissa kyrkliga dels beträffande kyrkomötets organisation.ämnen,

Beträffande ändringen formerna för den kyrkliga lagstiftningen,av
syftet i första hand reglerna kyrkolagstiftning tillattvar anpassa om

regeringsformens huvudprinciper normgivning. Samtidigt beto-om
nades emellertid vikten inte förhållandetrubba mellan ochatt statenav
kyrkan. Riksdagen blev i princip lagstiftare det kyrkligapåensam
området. I fråga föreskrifter medlemskap i Svenska kyrkanom om
skulle dock krävas samtycke kyrkomötet. Kyrkans möjligheter tillav

visst inflytande i övrigt kom till uttryck dels grundlags-ett genom en
fast för kyrkomötet sig i viktigare lagstiftningsfrågor,rätt delsatt yttra

särskilt skydd förhastade beslut i fråga de grundläg-ett mot om mer
gande föreskrifterna.

Samtidigt fastslogsdet riksdagen stiftar lag detpåattsom ensam
kyrkliga området, öppnades möjlighet för denna överlämna åtatten
kyrkomötet kyrklig kungörelse meddela föreskrifter i vissaatt genom

Det frågaämnen. sådan internämnen kyrklig detnaturvar om av som
naturligtansågs kyrkan själv fick besluta Regeringensatt om. -

normgivningskompetens begränsades till huvudsakligen omfattaatt
dels sådana områden där riksdagen bemyndigade regeringen utfärdaatt
föreskrifter, dels till frågor verkställighet lag.om av

Reformen innebar också kyrkomötet genomgick väsentligaatt or-
ganisatoriska förändringar. grundläggandeEn tanke attvar ge
kyrkomötet förankringbredare och demokratisken en mer upp-
byggnad tidigare. De grundläggandeän reglerna Svenskamest om
kyrkan trossamfund och kyrkomötet infördes i lagen 1982:som om

Övriga942 Svenska kyrkan. lagbestämmelser angående kyrkomö-om
placerades i särskild författning, lagen 1982:943 kyrkomö-tet en om
Reformen medförde bl.a. antalet ledamöter i kyrkomötet ökadetet. att

från 96 stycken 13 biskopar, 26 prästerliga ombud och valda57 lek--
från stiften tillmän 251 fritt stycken valda ombud. biskoparnaFör-

föreskrevs närvaroplikt och yttranderätt, inte delta irätt attmen
besluten de valts till ombud i kyrkomötet.än 1991Från årsannat om
kyrkomöte har de dessutom fått väcka motioner och lägga för-rätt att
slag i kyrkomötet.

Reformen innebar också Svenska kyrkan fick samlad styrelseatt en
och samlat kansli riksplanet,på beredandeett att ett permanentgenom
och verkställande Svenska kyrkans centralstyrelse, inrättades.organ,
Centralstyrelsen statlig förvaltningsmyndighetär under kyrkomötet.en

I samband med reformen upphävdes också de sista detresterna av
forna prästeståndets privilegier.

l
m
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kyrkliga samfälligheter1982:1052 församlingar ochLagen om

samfälligheter trädde i kraftförsamlingar och kyrkligalagEn omny
församlingsstyrel-1961 lagjanuari 1983. årsden 1 Lagen ersatte om

formellt hän-modernisering i både sakligt ochinnebarDense. en
huvudsyftekyrkliga kommunerna. Ettlagstiftningen deseende av om

tillkyrkliga områdetregleringen på detbakom lagen attvar anpassa
kommunallag.bestämmelserna i 1977 års

kyrkliga samfällig-församlingar ochbyggde principenLagen på att
sina arbetsformer tillmöjliga frihetheter skall största att anpassages
detaljföreskriftergrundtanke såde lokala förhållandena. En attvar

kyrkokom-vilket stärka denlångt möjligt skulle undvikas, ansågssom
munala självstyrelsen.

kyrkofullmäktige blevbl.a.följd den lagenEn attvarav nya
for ob-tidigareobligatoriskt i fler församlingar gränsenän attgenom

kyrkofullmäktige sänktes till 500 röstbe-inrättandeligatoriskt av
förebild i 1977 kommunal-i församlingen. Efter årsrättigade invånare

delegationsför-exempelvisinfördes också bestämmelserlag om
det beslutandeoch interpellationer ifarandet, beslutsförhet, motioner

opinionsundersökningar. Vidarefolkomröstningar ochorganet samt
vissa beslutunderställa statliga myndigheterslopades skyldigheten att

kyrkliga kom-innebar bl.a. deekonomiska området. Dettapå det att
lån och teckna borgenmöjlighet utanatt tamunerna gavs upp

medgivande.regeringens
de förtroendevaldasbetydelsefull förändringEn attvarannan

tillinfördesförbättrades detarbetsförutsättningar rättattgenom en
kyrkokommunala förtro-fullgörandeledighet från anställning för av

endeuppdrag.

utjämning kyrkofondenEkonomisk -

År kyrkokom-för utjämning mellan1983 infördes enhetligtett system
både det statliga skatte-inom Svenska kyrkan, vilket ersattemunerna

infört 1965 ochkyrkliga kommunerna årutjämningssystemet för de
skedde via kyrkofonden.den utjämning vissa lönekostnader somav
skatteutjämningenSystemet byggde liksom den kommunala på en

iför utjämningen betalades detskattekraftsgaranti. Kostnaderna nya
medel i formkyrkofonden. Kyrkofonden tillfördesheltsystemet avav

avkastning ochsärskild kyrkoavgift. Fonden fickallmän och även er-
sättning från vissa tillgångar den ägde.som
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i vilken ordföran-särskild styrelse,Kyrkofondens arbete leds av en
ledamöterregeringen ochden och andra ledamöter treutsestre avav

haruppgifter inom utjämningssystemetskyrkomötet. Förutom ram
bidrag till den riks-uppgift besluta bl.a.också tillstyrelsen att om

verksamheten.kyrkliga

1988:180Församlingslagen

innebari kraft.1989 trädde församlingslag LagenUnder år en ny
och stift. Utgångs-förändringar för både församlingarbetydande
följande fyra prin-i korthet ha varitför reformen kanpunkten sägas

ciper:

kyrkan.grunden i SvenskaförsamlingarnaDet ärär som
kombinerasförsamlingsorganisationdemokratiskt uppbyggd2. En

inte under-självständigt prästerligt ämbetsansvarmed ärett som
valda demokratiskaställt de organen.

Ökad frihet för kyrkan beslutab att genom egna organ.. dem.Decentralisering. fattas den berörsBesluten4. närmare som av
istift får själva besluta detKyrkans i och statenpastorat somorgan

tidigare styrt.

kompetensfördelningenförsamlingslagen förändradesGenom den nya
kostnads-för allaförsamlingar och såmellan pastorat att ansvaret mer
egendom,underhåll fastförsamlingsangelägenheterkrävande av-

personal lades på För-skötseln begravningsplatser, pastoraten.av -
församlingsverk-församlingarna behöll det direkta denansvaret rena

i övrigtevangelisation, och alltgudstjänstliv ochsamheten, såsom som
verksamheten.har direkt samband med den

stifts-frivillig bildadestiftsnivå den till viss del på vägPå ersattes
samfällig-obligatoriska stiftssamfalligheter.organisationen Dessaav

församlingarvissa för stiftetsheter kompetens skötaatt gemen-gavs
stifts-Stiftssamfállighetens beslutandeangelägenheter. organ,samma
vilketstiftsstyrelsen, iverkställandefullmäktige, skulle utse ett organ,

ocksåordförande. Stiftsstyrelsen fickbiskopen självskriven övertavar
behöllsDomkapitlenförvaltningsuppgifter från bl.a. domkapitlen.

det kyrkliga ämbetet. Detdock för ärenden rörande kyrkans lära och
kyrkomusiker-uppgifter rörande bl.a. ochskulle också ha vissa präst-

stiftssamfallighetentjänster. Vidare infördes obligatorisk nämnd hosen
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egendomsnämnden vilken stifts- och boställenämndernaersatte och- -
derasövertog uppgifter.

Reformen medförde också flertal andra förändringar,ett bl.a.
förenklades den prästerliga tjänsteorganisationen och normgivningen
i fråga det kyrkliga ämbetet fördes tillöver kyrkomötets kompe-om
tensområde.

Samtidigt gjordes vissa förändringar i utjämningssystemet. Den
väsentligaste ändringen det allmänna utjämningsbidragetatt ochvar
det utjämningsbidraget bara skulleextra tillutgå och till depastorat
nyskapade stiftssamfälligheterna. Utjämningssystemet skulle således
inte omfattalängre församlingarna. Vidare infördes möjlighet fören

beviljas kyrkobyggnadsbidragpastoraten att kyrkofonden. Andraur
nyheter stifts- och strukturbidrag.var

2.1.10 Fler utredningar förhållandet stat-kyrkaom

ERK-utredningen

År 1988 begärde kyrkomötet hos regeringen expertutredningatt en
skulle tillsättas, med inriktning på klargöranärmare Svenska kyr-att
kans ekonomiska och rättsliga förhållanden. Med anledning dettaav
tillsattes år 1989 utredning Utredningen ekonomi och ien rättom
kyrkan ERK-utredningen. Utöver de ämnen kyrkomötet hadesom-
begärt skulle utredas, i direktiven utredningen skulleattangavs

vilkaöverväga ekonomiska modeller kan erbjuda sig för Svenskasom
kyrkan och vilka ändringar i regelsystemet behövs villsom om man

andragöra avvägningar deän nuvarande i fråga ansvarsför-om
delningen mellan statliga och kyrkliga Utredningen skulleorgan.
redovisa olika alternativ med utgångspunkt i skilda bedömningar av
vad från statligt respektive kyrkligt håll kan framståsom som ange-
läget förändra i nuvarande relationer.att Utredningen skulle dock inte
själv ställning till de olika tänkbarata modellerna.

ERK-utredningen lade år 1992 fram sitt slutbetänkande, Ekonomi
och i kyrkanrätt SOU 1992:9. förstaI hand utgjorde betänkandet en
detaljerad kartläggning Svenska kyrkans ekonomiska och rättsligaav
förhållanden. Betänkandet innehöll också beskrivning möjligaen av
förändringar relationerna mellan och Svenska kyrkan, bådeav staten

partiella reformer inom för i bibehållna relationersom ochstortramen
grundläggande förändringar. Betänkandet avslutadessom mera med
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framtida relationerna mellanmodeller för desammanfattandenågra
kyrkan.Svenskaochstaten

självständig ställningSvenska kyrkan såmodell 1I somengavs
konstitutionellt samband. Bl.a.för bevaratmöjligt inom ettramen

kapitel kyrkolagstift-medregeringsformen kompletterasskulle ett om
i fråga den kyrk-inga förändringar skeVidare avsågsning omm.m.

eller i frågaförvaltningrättsliga ställning elleregendomensliga om
organisatoriskavissainnebar ocksåModellenbeskattningsrätten.

biskoparAnsvarsnämnden fördomkapitlen ochförändringar, såsom att
begravningsverksam-under kyrkomötet. Förbli myndigheterskulle

och borgerligmellanlösningar, delsföreslogs tvåheten pastoratett
verksamhetenlösning därhuvudmannaskap, delsdelatkommun en

medelprimärkommunalaborgerligtfinansierasskulleytterst menav
förvaltning.kyrkligmed

grundläggandefristående kyrka. DenModell 2 innebar en mer
till uttryck i ramlag,skulle kommaverksamhetenochstrukturen en

själv internai kyrkanskulle placerasövrig regleringmedan antagnaav
erhålla statligbeskattningsrättförlora sinskullestadgar. Kyrkan men

Även trossamfund skulleavgifter. andrauppbördmedhjälp er-av
statligt stöd för vårdenskulle kyrkan fåVidaresådan hjälp.bjudas av

till den kyrkligaTillgångenvärdefulla byggnader.kulturhistoriskt
stiftelser.placerades i olikadennasäkrasegendomen skulle attgenom

verksamhetenförordadesbegravningsverksamhetenBeträffande att
kyrkliga huvud-dekommunala medel,finansieras medskulle attmen

förvaltningsansvaret.behållaskullemännen
organisation ochkyrkansutgångspunktenmodell 3I attvar

inomkyrkligt regelsystem. Upp-skulleverksamhet helt styras ettav
skulle tillförsäkras denförekomma. Kyrkanskulle intebördshjälp

kulturhistoriskt värdefullaföroch få stödegendomenkyrkliga
ersättning förvalta begrav-skullekyrkobyggnader. Pastoraten mot

ningsplatserna.

Kyrkoberedningen

mellan ochförhållandetfortsätta det arbetebl.a.För statenatt om
tillsattes underERK-utredningen hade inlett,Svenska kyrkan som

beredning Kyrkobered-parlamentariskt1992årvåren sammansatten -
ordförande.Petrihovrättspresidenten Carl Axelmedningen som-

trossamfundenochslutbetänkande, Statenlämnade sittBeredningen
1994.1994:42,SOU på våren
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från utgångspunkt finns skälKyrkoberedningen ansåg detatt statens
positiv till religiös verksamhet, detta ske medmåsteattatt vara men

för del avstånd från sådan verksamhet.respekt för dem tarsom egen
uttalade beredningen inte har anledningVidare någon sär-staten attatt

långtvisst trossamfund, den såskilt tvärtomett utan att somgynna
i förhållande till olikabör förhålla sig neutral sitt demöjligt trossam-

Enligt beredningens uppfattning borde dessa ståndpunkter läg-funden.
relationer tillgrund för ställningstagandet beträffandetill statensgas

och övriga trossamfund.Svenska kyrkan
få ställningKyrkoberedningen föreslog Svenska kyrkan skulleatt

rättssubjekt, inte skulle sig statligt ellerett eget varesom varasom
samfälligheterna sinkommunalt. Församlingarna och skulle behålla
upphöraställning rättssubjekt kommuner. Tan-attmen varasom egna

Svenska kyrkans ställning liksom församlingarnas ochken attvar
samfälligheternas skulle bli offentligrättsligt reglerad på sätt,ett nytt

till uttryck i regeringsformen och lagvilket skulle komma en om
kyrkan. konstitutionellt hänseende skulle lagenSvenska I om-

få skydd riksdagsordningens huvudbe-Svenska kyrkan samma som
Vidare skulle överlämnande offentlig beslutsmaktstämmelser. ett av

Svenska kyrkan, kyrkomötet normgivningske till på så sätt att genom
Svenska skulle fåkunna binda församlingarna. kyrkan såledesskulle

föreskrifter i konstitutionell mening.meddela
föreslagna Svenska kyrkan hade karaktärlagenDen om av en

kyrkansinnehöll i princip bestämmelser Svenskaramlag. Den bara om
betala avgiftidentitet, skyldigheten för dem tillhör kyrkan attom som

kyrkomötet besluta i kyrkligatill den, kyrkans rätt attom genom
översiktligt, organisation.angelägenheter mycket kyrkanssamt, om -

skulle biståekonomiskt hänseende föreslog beredningenI att staten
uppbördshjälp via och kyrkanSvenska kyrkan med skattesystemet att

behålla disponerade. Vidare föreslogsskulle få den egendom densom
för kulturhistorisktskulle betala dels ersättning vårdenstatenatt av

värdefulla byggnader, dels visst verksamhetsbidrag. Inom vissaett -
sig förhållandena skulleområden tänkte beredningen de nuvarandeatt

offentlig-bestå. gällde bl.a. principen allmänna handlingarsDetta om
och huvudmannaskapet för begravningsverksamheten. När dethet
begravningsverksamheten föreslog Kyrkoberedningen finan-gäller att

skulle ske statlig begravningsavgift.sieringen genom en
Kyrkoberedningen trossamfundutgångspunkt för allaEn attvar

likvärdigt, under hänsynstagande till deras skil-borde behandlas dock
andraförhållanden. Enligt beredningen borde därförda även trossam-

justfund Svenska kyrkan möjlighet också formelltän att tros-varages
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samfund. bakgrund härav föreslogMot Kyrkoberedningen sär-att en
skild juridisk form, registrerat trossamfund, skulle skapas för dessa
samfund. Bestämmelser detta skulle in i särskild lagtasom en om
trossamfund, tillsammans med andra bestämmelser angående trossam-
fund i allmänhet. Vidare föreslog beredningen det skulle föras inatt

bestämmelse normgivning angående andra trossamfund änen om
Svenska kyrkan i regeringsformen och grundläggande föreskrifteratt

dessa samfund skulle konstitutionella skydd lagenom ges samma som
Svenska kyrkan. beredningensFrån sida föreslogs dessutomom att-
andra trossamfundäven Svenska kyrkanän skulle kunna beviljas stat-

lig uppbördshjälp och den s.k. dissenterskatten skulle bort.att tas

2.1.11 Några betydelsefulla ändringar under
1990-talet

Folkbokföringen

Den 1 juli 1991 överfördes för folkbokföringen till skatte-ansvaret
myndigheterna. Mot bakgrund detta sänktes den s.k. dissenterskat-av

till 25 vad Svenska kyrkans medlemmar betalar.ten Dennaprocent av
skattesats begravningsverksamhetens andel de kyrk-motsvaraanses av
liga kommunernas nettokostnader.

Kyrkolagen

januariDen 1 1993 1686 års kyrkolag och ytterligare 34 för-ersattes
fattningar kyrkanspå område kyrkolag 1992:300. Idenav en ny nya
kyrkolagen samlades alla lagregler betydelsecentral för Svenskaav
kyrkan. En viktig utgångspunkt den lagen bara skulle inne-attvar nya
hålla sådana regler i princip riktade sig till Svenska kyrkan ochsom
dess Två huvudsyften kan ha legat bakom densägas genomgri-organ.
pande systematisering gjordes författningsmaterialet. förstaDetsom av
huvudsyftet förenkla användningen materialetgöraatt attvar genom

lättillgängligt och överblickbart. Det andra huvudsyftetmer attvar
framhäva Svenska kyrkans identitet i väsentliga avseendenettsom
självständigt trossamfund, organisation och verksamhet ärmen vars
reglerad istaten.av
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sambandI med införandet den kyrkolagen gjordes ocksåav nya
vissa ändringar i sak. Bl.a. det fråga ändringar beträffandevar om
skyldigheten hålla församlingskyrka och beträffande upplåtelseatt av
kyrka. Andra områden berördes ändringar bestämmelsernasom av var

de kyrkliga valen och icke-territoriellade församlingarna.om om
kyrkolagenDen inleddes med sammanfattande uppräkningnya en

de centrala föreskrifter gäller för Svenska kyrkan ochav som som
hade tagits in i lagen:

denna lagI finns föreskrifter om
Svenska kyrkan trossamfund kap,,2som- medlemskap Svenska kyrkani 3 kap.,- den kyrkliga indelningen kap.,4-10- den lokala organisationen ka11-22 .,- den regionala kap.,organisationen 23-2- den centrala kap.,organisationen 29-3- biskops- och prästtjdnster kap.,32-36-
rkomusikenkap.,37- kyrkliga endomen kap.,38-42en e- de kyrkliga kap..43-47va en-

Kommunallagsanpassning

kyrkokommunalaDen verksamheten har, framgått, varitsom
omgärdad förhållandevis detaljerad reglering lång tid.sedan Avav en
tradition har lagstiftningen i huvudsak med motsvarandeöverensstämt
regler för de borgerliga kommunerna. Den 1 januari 1992 trädde en

kommunallag 1991:900 i kraft, vilken innehöll flertal nyheterettny
i jämförelse med äldre kommunallagstiftning. Enligt regeringen fanns
det regler i den kommunallagen från grundläggande demokra-nya som
tiska utgångspunkter mycket betydelsefullaär och därför bordesom
få genomslag också detpå kyrkliga området. framhöllsDet särskilt att
anpassningen gjordes med särskild hänsyn till Svenska kyrkan äratt

evangelisk-lutherskt trossamfund tilloch den kyrkokommunalaett
strukturen lokalplanet.på

Lagändringarna i kyrkolagen, vilka trädde i kraft den april 1995,1
innebar bl.a. den kyrkokommunala kompetensen tydliggjordesatt

lokaliserings- och likställighetsprinciperna retroaktivi-att samtgenom
tetsförbudet skrevs in i lagen. Vidare förenklades fullmäktiges arbets-
former och utökades möjligheterna delegera ärenden, både frånatt
fullmäktige till nämnder och inom nämnderna. Andra områden som
förändrades besvärsreglerna, reglerna jäv och reglernavar om om
ekonomihantering.
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Medlemskapsreglerna

januariDen 1 1996 trädde bestämmelser kyrkotillhörighet inya om
Svenska kyrkan i kraft. Ett huvudsyfte med lagändringen attvar
bringa reglerna kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan i överensstäm-om
melse med regeringsformens föreskrifter religionsfrihet. fram-Detom
hölls också reglerna måste utformade utifrån kyrkans påatt vara syn
sig själv. kyrkligtFrån håll hade det dessutom gjorts gällande detatt
skulle stötande för Svenska kyrkan gällande tillhörighetsreglervara om
kunde förknippas med tvång.

Ändringen uttrycket medlemskap till kyrkotillhörighet korn tillav
på önskemål kyrkomötet. Kyrkomötets avsikt undvikaatt attav var
Svenska kyrkan skulle beskrivas med bestämningar leder tankensom
till förening. Enligt regeringen innebär det ändrade uttryckssätteten
inte ändring inågon sak.

Som huvudregel gäller den döps i Svenska kyrkansattnumera som
ordning blir i kyrkan. Tillhörighet kan också vinnas efterupptagen ett
meddelande eller anmälan. Bara svenska medborgare eller här ien
landet bosatta utländska medborgare får tillhöra Svenska kyrkan. Cent-
ralstyrelsen har dock möjlighet medge andra fårävenatt att personer
tillhöra kyrkan. Utträde sker efter anmälan, antingen personligen hos
kyrkoherden eller enskilt egenhändigt undertecknad handlinggenom en

bevittnats två Centralstyrelsen för register överettsom av personer.
alla tillhör Svenska kyrkan och lämnar de uppgifter till skatteför-som
valtningen behövs för bl.a. debitering och uppbörd försam-som av
lingsskatt. Lagändringen innebar inte någon ändring tillhörighetenav-
för den medlem i Svenska kyrkan de bestämmelsernanärsom var nya
trädde i kraft.

Nytt utjämningssystem

Under hösten 1996 beslutade riksdagen föratt ett nytt system
ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan skulle införas från den l
januari 1997 med fyraårig övergångstid. förMålet det ut-en nya
jämningssystemet rikstäckandeär göra kyrklig verksamhetatt en av-
ungefär nuvarande omfattning möjlig, väsentligen likvärdigaatt ge-
ekonomiska förutsättningar för kyrkokommunerna inom landets olika
delar finansiera den rikskyrkliga verksamheten och förandrasamt att
hela kyrkan kostnader.gemensamma
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omfattarutjämningssystemet består generell delDet somnya av en
prövningalla samfälligheter individuell del däroch samtpastorat en

särskild generella innehåller dels in-sker efter ansökan. Den delen en
komstutjämning, utjämning kostnader har strukturelladels en av som

kostnadsutjämningen principenorsaker. Inkomst- byggeroch på att
eller samfalligheter inkomst- eller kostnadsläge är sämrepastorat vars

läge fårgenomsnittet får bidrag och de medän ett gynnsammare
utjämningen bidragbetala avgift. den generella kommer därmedIen

och avgifter i huvudsak balansera varandra.att
möjligheter tidigareindividuella delen innehållerDen samma som

samfällighet strukturbidrag, kyrkobygg-bevilja elleratt ett pastorat en
utjämningsbidrag.nadsbidrag och extra

stifts- och strukturbidra-För stiftsniván innebär det systemet attnya
behålls, beviljas efter friare prövning. allmännaDet ut-get men en

utjämningsbidrag ijämningsbidraget har avskaffats. Extra kan även
fortsättningen beviljas stiftssamfálligheterna. Stiftsstyrelsen beslutar

kyrkobyggnadsbidragen.om
utjämning viaLiksom for närvarande sker all i det systemetnya

kyrkofonden. Kyrkofondens balanserad.budget beräknas bli

principbeslut2.2 Riksdagens

2.2.1 Bakgrund

Kyrkoberedningens slutbetänkande Staten och trossamfunden SOU-
1994:42 blev föremål för mycket bred remissbehandling. Bl.a.en-
bereddes kyrkliga förslagen.alla kommuner tillfälle sig överatt yttra
En sammanställning remissinstansernas yttranden har publicerats iav

1995:34.Ds
Efter partiledaröverläggningar under 1995 presenteradevåren

regeringen principförslag de framtida relationerna mellanett statenom
och Svenska kyrkan för 1995 kyrkomöte. uttaladeårs Kyrkomötet att
grundelementen i förslaget, de preciserats andra kyrkolags-såsom av
utskottet 2KL1995: 1, tillgodoser Svenska kyrkans behov och därmed
kan ligga till grund för reformarbetet. bakgrund bl.a. denMot av
breda politiska och kyrkliga förankring förelag, fann regeringensom
tiden förelägga riksdagen förslag till principbeslutatt ettmogen om

relationerändrade mellan och Svenska kyrkan prop. 1995/95staten :
80.
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2.2.2 Regeringens principproposition

principförslag Svenska kyrkanUtgångspunkten för regeringens attvar
identitet demokratisk ochskulle kunna bevara sin öppen,som en

framgårikstäckande folkkyrka. Detta borde enligt regeringen av en
särskild Samtidigt skulle konstitutionellt skydd skapas for allalag. ett
trossamfund i syfte likställighet mellan dessa.uppnå störreatt en

Principförslaget regleringen, ekonomi ochomfattade den rättsliga
ochuppbörd, begravningsverksamheten, den kyrkliga egendomen vår-

kulturhistoriska innebar i följande.den värden. Det huvudsakav
regeringsformen införs särskilda lagstiftning angåendeI regler om-

trossamfund.Svenska kyrkan och andra
inomSvenska kyrkan får själv reglera sina angelägenheter ramen-

för bestämmelserna i lag från riksdagen delegeradutanen men en
normgivningskompetens.

offentlighet i kyrkan utredsFrågan handlingars Svenskaom-
ytterligare inriktning offentlighetsprincipen skall till-med på att

i fortsättningen.lämpas även
skyldighet för den tillhör Svenska kyrkan betalaEn attsom en-

lokalt och regionalt beslutad kyrkoavgift nuvarande for-ersätter
samlingsskatt. Avgiften i proportion till inkomsten.tas ut

ÄvenStaten biträder Svenska kyrkan med avgift.uppbörden av-
trossamfund efter få hjälp medandra kan beslut regeringenav- -

uppbörden avgifter från dem tillhör samfunden.av som
Svenska kyrkans huvudmannaskap för den helt övervägande delen-

begravningsverksamheten begrav-skall bestå. Finansieringenav av
ningsverksamheten tillhörskall lokalt förankrad. Devara som
Svenska kyrkan betalar sina kostnader via kyrkoavgiften.

kyrkliga egendomen efter relationsändring till kyrkansDen står en-
förfogande.
Svenska kyrkan bör kunna få viss ersättning för vårdenstatenav-

den kulturhistoriskt värdefulla egendomen.av

Den rättsliga regleringen

Regeringens förslag innebar i fråga konstitutionella frågorom
följande.

regeringsformen försI särskilda regler lagstiftning angåendeom
Svenska kyrkan och andra trossamfund. Sådana föreskrifter får be-



90 Bakgrund SOU 1997:41

slutas i ordning gäller för riksdagsordningens huvudbe-samma som
stämmelser. Svenska kyrkan får själv reglera sina angelägenheter inom

för lag statsrättsligt grundad normgivningskom-utanramen en men
dvs. meddela generellt bindanderätt föreskrifter grundadepetens, att

regeringsformen.på
Församlingarnas kommunstatus upphör. handlingarsFrågan om

offentlighet i Svenska kyrkan utreds ytterligare inriktningmed på att
offentlighetsprincipen skall tillämpas fortsättningen.iäven

Beträffande övrig lagstiftning Svenska kyrkan innebar regering-om
förslag följande.ens
Det principiellt viktigtär och grundläggande karaktär försom av

Svenska kyrkan in i särskild lag Svenska kyrkan. Därtas en om anges
bl.a. Svenska kyrkan skall evangelisk-luthersk kyrka medatt vara en
episkopal struktur, folkkyrka, demokratiskt uppbyggdöppen ochen
rikstäckande. Församlingarnas stiftensoch roll och självbestämmande
skall framgå. I lagen således vissa grundläggande bestämmelseranges

Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad. Vidare skyl-om anges
digheten för dem tillhör Svenska kyrkan betala lokalt ochattsom
regionalt beslutad kyrkoavgift. Den gränsdragningen mellannärmare-
innehållet i lagen Svenska kyrkan och inomkyrklig regleringom en

i fortsatt utredningsarbete.prövas ett
frågaI kyrkoavgiften uttalade regeringen den täcka deattom avses

kyrkliga behoven olikapå nivåer och den bör på sättatt samma som
i förhållande till inkomsten för den skall betala avgiftentas utnu som

Lagstiftning andra trossamjiznd torde enligt propositionen kom-om
handla regler för exempelvis trossamfunds registrering.attma om

2.2.3 Konstitutionsutskottet

I sitt betänkande 1995/96:KU12 konstaterade konstitutionsutskottet
bl.a. frågan ändrade relationer mellan Svenskaoch kyr-att statenom
kan har under lång tid, de delreformer successivt harutretts att som
genomförts inte inneburit debatten i den grundläggande fråganatt om
förhållandet mellan och Svenska kyrkan ochstaten avstannat att rege-
ringens förslag syftade till efter den mycket långa periodenatt av
återkommande utredningar till stånd varaktig lösningnu en av
stat-kyrkafrågan. Utskottet det framlagdaansåg förslaget bordeatt
ligga till förgrund fortsatt arbete.
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Utskottet delade regeringens uppfattning med hänsyn tillatt staten,
Svenska kyrkans historia och tradition och till dess faktiska om-
fattning, borde medverka till kyrkan behåller sin identitet och för-att
blir rikstäckande och demokratiskt uppbyggd. För säkerställa dettaatt
ansågs det behövas viss begränsad lagstiftning. Utskottet påtaladeen
särskilt det utgick från det förslag till lag Svenska kyrkanatt att om

efter utredningsarbete läggs fram inte kommer innehållasom att annat
vadän nödvändigt förär det i propositionen angivna syftet.som
Med anledning motion Svenska kyrkan själv skall haattav en om

möjlighet besluta sin avgiftsstruktur påpekade utskottet delsatt om att
det inom Svenska kyrkan finns starka önskemål avgiften skallattom

likså skatt möjligt, dels det förutsättning förattvara en som som en
avgiften skall kunna infogas i uppbördssystemetatt den fulltangetts att
kan behandlas skatt. Enligt utskottets uppfattningut kunde densom en

i motionen efterlysta friheten för kyrkan själv bestämma avgifts-att
strukturen svår förena med de angivna förutsättningarna.attvara
Frågor detta slag kunde emellertid komma beröras i det fortsattaattav
utredningsarbetet.

Konstitutionsutskottet hemställde riksdagen bifallmed tillatt pro-
positionen skulle godkänna regeringens förslag till riktlinjer för det
fortsatta arbetet med ändrade relationer mellan och Svenskastaten
kyrkan.

2.2.4 Riksdagen

Den 8 december 1995 beslutade riksdagen bifalla utskottets hem-att
ställan.

2.3 Religionsfrihet

2.3.1 Inledning

Friheten sin religionutöva allmäntatt de grund-anses vara en av
läggande fri- och rättigheterna och finnsdet flera konventioner i ämnet
till vilka Sverige har anslutit sig, bl.a. Europarådets konvention den
4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna Europakonventionen och 1966 bådaårs
FN-konventioner medborgerliga och politiska rättigheter ochom om



SOU 1997:4192 Bakgrund

sociala rättigheter. Europakonventionenekonomiska, och kulturella
lagstiftningen frånhar dessutom inkorporerats i den svenska och med

januari 1995, det har i föreskrivits den autentiskaden 1 dvs. lag att
konventionstexten skall gälla svensk lag från nämnda datumsom

1994/95: rskr.prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24 och KU5,
1994/95:11. bör konventionens bestämmelserDet poängteras att

konventionsorganens densuccessivt kommit preciserasatt genom -
europeiskaeuropeiska kommissionen för mänskliga rättigheter och den

för rättigheter praxisbildande verksamhet.domstolen mänskliga -
praxis i Sverige jfr. 1993/942117Denna också gällandeär rätt prop.

33 f..s.
Genom dessa konventioner, och andra internationella åtaganden,

förbundit skydd både förhar Sverige sig långtgåendeatt ettge egna
for utlänningars individuella rättigheter. Sverige harmedborgares och

europeiskaockså underkastat sig bl.a. den domsrätt denutövas avsom
for mänskliga rättigheter.domstolen

grundläggande fri- ochIden inhemska lagstiftningen kommer dessa
Syfteträttigheter främst till i regeringsformens andra kapitel.uttryck

med regeringsformens bestämmelser i första hand slå vaktär att om
till offentligamöjligheterna till politisk verksamhet och i övrigt

meningsyttringar. fri- rättigheter behandlas i 2 kap.Av de och som
opinionsfriheterna iregeringsformen det framför allt de positivaär

första paragrafen negativa opinionsfriheterna i andra paragrafenoch de
intresse förevarande sammanhang.iärsom av

2.3.2 opinionsfriheternaDe positiva

Enligt 2 kap. § regeringsformen varje det1 medborgareär gentemot
allmänna tillförsäkrad: yttrandefrihet, dvs. frihet i tal, skrift elleratt
bild eller på meddela upplysningar uttrycka tankar,sättannat samt
åsikter och känslor; informationsfrihet, dvs. frihet inhämta ochatt

upplysningar i övrigt andras yttranden;delmottaga samt att taga av
mötemihet, dvs. frihet och bevista sammankomst föranordnaatt upp-
lysning, meningsyttring liknande för framförandeeller syfte ellerannat

konstnärliga frihet anordna ochverk; demonstrationsfrihet, dvs. attav
deltaga i demonstration föreningsfrihet, dvs. frihetpå allmän plats; att
sammansluta sig enskilda syften; ochmed andra för allmänna eller
religionsfrihet, dvs. frihet eller tillsammans med andra utövaatt ensam
sin religion.
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Av dessa rättigheter det endastär religionsfriheten absolutärsom
eller orubblig. Detta hänger med det frihetenvarpå harsättsamman
defmierats. Definitionen syftar nämligen uteslutande på vad ärsom
specifikt just för religionsfriheten eller tillsammans medatt ensam-

Övrigaandra sin religion.utöva rättigheter kan begränsas laggenom
och i vissa fall till och imed författning efter bemyndigande iannan
lag. Begränsning får dock bara för tillgodosegöras ändamålatt som

godtagbart iär demokratiskt samhälle och den får aldrig gåett utöver
vad nödvändigtär med hänsyn till det ändamål har föranlettsom som
den. Vidare gäller begränsning inte får sträcka sig så långtatt atten
den hot den friautgör åsiktbildningen och den får inteett mot göras
enbart grundpå politisk, religiös, kulturell eller sådanav annan
åskådning.

Regeringsformens yttrandefrihetsbegrepp sammanfaller i det väsent-
liga med tryckfrihetsförordningens. Definitionsmässigt faller åtskilliga
yttranden utanför det grundlagsskyddade området och kan därmed bli
föremål för ingripanden stöd något förbehåll i grundlagen.utan av
Detta gäller yttranden "brottsliga i avseende änannatsom anses vara

överskridande yttrandefrihetens gränser". Vidett antalsom ett stortav
brott ingår yttranden i tal eller skrift del gärningen utan attsom en av
kunna betecknas missbruk yttrandefriheten.som av

Informationsfriheten i huvudsakär spegelbild yttrandefri-en av
heten. Den på tryckfrihetsförordningen grundade delrätten att ta av
allmänna handlingar innefattas inte i informationsfriheten, ärsom en
handlingsfrihet för den enskilde.

Mötes- och demonstrationsfriheterna behandlas ibland ochsom en
rättighet, församlingsfrihet. skillnadEn demonstrationärsamma att en

kan genomföras medan rimligen krävermöteettav en person
åtminstone deltagare. En skillnad typiskttre är möteatt ettannan
vänder sig inåt, dem deltar i demonstrationmöte,mot som samma en
däremot vänder sig i första hand utåt, andra dem deltaränmot som
i demonstrationen.

Med sammankomst för liknande syfte bl.a. gudstjänsterannat avses
och andra sammankomster för religionsutövning. Mötesfriheten gäller
inte bara allmän sammankomst även enskilt Yttrandefrihe-möte.utan

kan ingåsägas i mötesfriheten.ten ett momentsom
Avsikten föreningsfrihetenmed är medborgarna vidsträcktaatt ge

möjligheter verka i olika syften. I princip omfattaratt gemensamt
skyddet samtliga privaträttsliga sammanslutningar. Det förtjänar fram-
hållas det varken föreligger något krav på sammanslutningenatt att
skall juridiskutgöra eller rättighet förnågonen person samman-
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juridisk krävs detslutningen bli erkänd Däremotatt som en person.
förvisst organisation och beständighet föreligger,mått attatt ett av

fråga sammankomst, faller indet inte endast skall vara om en som
mötesfriheten. föreningsmöte faller under bådeunder den s.k. Ett

föreningsfrihetens begrepp.mötesfrihetens och

religionsfrihetenNärmare m.m.om

infördes i regeringsformen framhöllnuvarande bestämmelsernaNär de
1975/76:209 104 f. religions-det föredragande statsrådet prop. atts.

rättighetskomplex medfriheten framstår omfattandenärmast ettsom
inslag yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet och förenings-av

ingår betydande inslag mötesfrihetfrihet, i föreningsfrihetenatt av
demonstrationsfriheten helt omfattas mötesfriheten.nästansamt att av

statsrådetOm den innebörden religionsfriheten uttaladenärmare av
s. 114:

Religionsfriheten normalt innefatta inte bara frihet attt.ex.anses en
ocksåhysa viss religiös övertygelse och enskilt religionutövaatt utan
ochfrihet sprida och del religiös förkunnelse, anordnaatt attta av

delta i gudstjänster bilda och medverka i religiösasamt att samman-
Samtidigt bereda särskildaslutningar. det är angeläget dessaattsom

inslag religionsfriheten tillfredsställande det självklarti skydd är attett
lema religionsfriheten inte får hindra bestämmelserdeattre om som

i lmänhet gäller för begränsnin yttrande-, infonnations-, mötes-,a föreningsfriåetemaav
dessademonstrations- och tillämpliga också närär

friheter i religiösa sammanhang. angelägetutövas Det är t.ex. att
spridasunder epidemi hindra sammankomster där smitta kankunnaen
poli-sig det "frå gudstjänster, teaterföreställningar ellerärvare Arelêränkandea om

tiska yttranden förmöten. måste, ett annatatt ta
fälls i religiösa sammanhang,exempel, kunna beivras också när de

denockså rasistisk verksamhet skall givetvis kunna hindras också när
till bedrivs religiös täckmantel.äventyrs under

motiveringen för religionsfriheten skulle åtnjuta absolut skyddI att ett
och alltså inte 1975/76:209kunna begränsas yttrade statsrådet prop.

115:s.
Det kan hävdas reglering innebär religionsfrihetenatt atten som- - -begränsningsbar skulle riktigare bild rättslägetgörs påge en av
området. förhåller sig andra sidan de i religions-Det å så att moment
friheten främstinte hämtar inslag från övriga opinionsfrihetersom -friheten till enskild religionsutövning kunna underkastasbörinte-särskilda begränsningar. finns anledningnågra Det inte heller någon

tillåta sådana begränsningar religionsfriheten utgörsatt av som av
inskränkningar i sig, del yttranden, anordna ochrätten att yttra ta av
delta i eller bilda sammanslutningar just i religiösamöten samman-
hang.
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De allmänna begränsningar gäller för människors handlande isom
samhället kan i vissa fall komma beröra åtgärder uppfattasatt som
såsom utövande religionsfriheten. En i allmänhet straffbar handlingav

inteär skyddad bara för den förekommert.ex i religiöstatt samman-
hang. Grundlagsskyddet innebär förbud bestämmelserett mot som
uttryckligen riktar sig någon viss religionsutövning ellermot som,
även de har fått allmän avfattning, uppenbart syftar tillom en mera att
motverka viss religiös riktning.en

Religionsfriheten inte någon rätt "samhällets lugn"störaattger
eller åstadkomma "allmän förargelse" jfr §att 1 religionsfrihetsla-
gen.

Närmare begränsningsmöjligheternaom

Yttrandefriheten informationsfrihetenoch får begränsas med hänsyn
till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet,
enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och be-
ivrandet brott. Vidare får friheten sig i näringsverksamhetattav yttra
begränsas. I övrigt får begränsningar dessa friheter ske baraav om
särskilt skäl föranleder det. Vid bedömandet vilka begränsningarav

får ske skall särskilt beaktas vikten vidaste möjliga yttrandefri-som av
het informationsfrihetoch i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga
och kulturella angelägenheter 2 kap. 13 § regeringsformen.

Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas med hänsyn
till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen
eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast hänsynav
till rikets säkerhet eller för motverka farsot 2 kap. 14 § förstaatt
stycket regeringsformen.

,Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller samman-
slutningar vilkas verksamhet militärär eller liknande ellernaturav
innebär förföljelse folkgrupp viss med viss hudfärg ellerav av ras, av
visst etniskt 2 kap. 14 § andra stycket regeringsformen.ursprung

2.3.3 De negativa opinionsfriheterna

Liksom regeringsformen i 1 § tillförsäkrar medborgarna skydd gent-
det allmänna beträffande de positivaemot rättigheterna, tillförsäkrar

den i efterföljande paragraf deras Paragrafen lyder:motsatser.
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skyddadallmänna tvångdetmedborgareVarje mot attär gentemot
ellerkulturelltpolitiskt, religiöst,åskádningtill känna isingiva annat

skyddadallmännadetdärjämtehänseende.sådant Han är gentemot
eller de-opinionsbildning isammankomst fördeltaga itvång attmot

olitiskeller tillhörameningsyttringellermonstration att sam-annan
äskádningsammanslutningtrossamfund ellermanslutning, orannan

första meningen.iavsessom

begränsadfått relativtopinionsfriheterna harnegativaDe om-en
till åsikts-hänsyndet medsikte endast påfattning. De tar som
begränsainte möjligadärförväsentligt. Debildningens frihet ärär att

grundlagsändring.änannat genom
skyddet tvångyttrandefriheten gällernegativaBeträffande den mot

sammanhäng-åskådningåskådning. Medavslöja sin ettatt meraavses
sådanaenbartvisst område. Detåsikter inom ärkomplexande ettav

liknandeellerpolitik, religion, kulturåskådningar somsom avser
skyddas.

demonstrationsfriheterna gällerochde negativafråga mötes-I om
opinionsbildningföri sammankomstertvingas deltaskyddet mot att

skyd-Utanför detmeningsyttring.demonstration föreller i att avge
delta i sammankomstområdet faller tvångdade attt.ex. upp-renav

lysningskaraktär.
tvångmedborgarnaföreningsfriheten skyddarnegativa attDen mot

för sådanaverkarsammanslutningartillansluta sigbehöva som
inte kanyttrandefrihetennegativaenligt denåskådningar mansom

partier ochpolitiskaexempel kanSom typiska nämnastvingas uppge.
trossamfund.

Europakonventionen2.3.4

svenskai denEuropakonventionen inkorporeratsSom harnämnts
dessutombetydelse harjanuari 1995. Konventionensfrån den lrätten

regeringsformen 2 kap.isärskild bestämmelsemarkerats genom en
stridmeddelas iförskrift inte fåreller23 §, stadgar lagatt annansom

fall kon-detgrund konventionen. Föråtagandenmed Sveriges på av
regeringsformensföljerskydd detventionen starkare änett som avger

kon-rättsprinciper, skallallmännarättighetsskydd ellerfri- och av
bestämmelser tillämpas.ventionens

kommerreligionsfrihet konventionenfrågaskydd iDet gersomom
artikeluttryck i 9:främst till
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Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet. Denna innefattarrätt frihet byta reli ion elleratt trooch frihet eller iatt gemenskap med andra, fentligt ellerensam 0enskilt, utöva sin religion eller gudstjänst,tro undervisning,genomandaktsövningar och iakttagande religiösa sedvänjor.av

2. Envars frihet utöva sin religion elleratt må endasttro
underkastas sådana inskränkningar, äro angivna i lag och ärosom somnödvändiga i demokratiskt samhälleett med hansyn till den allmänna
säkerheten, prätthållandet allmän ordning, hälsovården, skyddan-u av
det sedlig eller andraeten fri- och rättigheter.av av personers

I den nyöversättning konventionstexten bifogats konstitutions-av som
utskottets betänkande l994/95:KU5 har artikeln följande lydelse.

Var och har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet ochen
religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet byta reli on elleratt trooch frihet eller i gemenskapatt med andra, fentligt ellerensam oenskilt, utöva sin religion eller gudstjänst,tro undervisning,genomsedvänjoreller ritualer.

2. Friheten utöva sin reli ion elleratt får endast underkastastro
sådana inskränkningar föresär rivna i lag och i demokra-som ettsomtiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten
eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd
för andra fri- och rättigheter.personers

Genom tanke- och samvetsfrihetatt nämns vid sidan religionsfrihet,av
framgår det konventionen skyddaratt såväl religiösa icke-religiösasom
livsåskådningar. Således står det individen fritt ansluta sig tillatt
vilken religion helst, också ha ateistisk uppfattning.som attmen en
Som sådan icke-religiös har blanden tro pacifistisk över-annat en
tygelse betraktats Europakommissionen rättsfallet Le Courav
Grandmaison och Fritz Frankrike.mot

Europakonventionens bestämmelse religionsfrihet gäller inteom
bara för också för religiösautan samfund. Scientologkyrkanpersoner
i Sverige har i falltvå behörig klaga tillansetts Europakommissio-att

Det fallet handlade ingripandenen. enligt lagenena ettom om
otillbörlig marknadsföring annonsering avseende försäljningmot ettav
instrument den s.k. E-metern ha speciella egenskapersom uppgavs
och spelade viss roll i religionsutövningen.som Kommissionenen
ansåg hade kommersielltatt inslag ochett de formule-annonsen att
ringar hade angripits Marknadsdomstolensom föll utanförav
tillämpningsområdet för artikel 9 rättsfallet X och Scientologkyrkan

Sverige. I fråganmot talerätt för det religiösa samfundetom-
uttalade kommissionen den uppfattningenatt distinktionenvar attav
"between the Church and its members under Article 9 l essentially
artificial. When Church body lodges application under thea an
Convention, does in reality behalf of its members. shouldso on



1997:41SOUBakgrund98

possessing andofcapablechurch bodyaccepted thatbetherefore a
capacityl in itsArticle 9contained inrightsexercising the asown

underkomfalletandramembers". Detof itsrepresentativea -
inteScientologkyrkanklagats påsedan detprövningkommissionens att

Kommis-folkgrupp.för hetsenskilt åtalväckahaft mothade rätt att
civil- ellerföraeftersomklagomålet rättenavvisadesionen att

anseskundeintefolkgrupphets ettrörandestraffrättslig talan mot som
128ochScientologkyrkanrättsfalletreligionsfrihetenelement avav

Sverige.medlemmardess mot
religion.sinfritt få utövaingårreligionsfrihet rätttillI atträtten en

gudstjänst,religionsutövningförformerArtikel 9 nämner som
sedvänjor.religiösaiakttagandeochandaktsövningarundervisning, av

dettatrosuppfattning. Iicke-religiösi frågaföreliggerSamma rätt om
motiverashandlingvarjeintepåpekasdetbörsammanhang att som

trosuppfattning kanicke-religiösellerreligiöspåverkaseller enav
seellerreligiondennautövningform t.ex.trobetraktas avavsom en
Storbri-ArrowsmithrättsfalletiuttalandeEuropakommissionens mot

tannien.
baraegentligen9i artikelinnehålletpraxis harEuropadomstolensI

Grekland.Kokkinakisfalletnämligentillfälle,vidbehandlats motett
haförstraffatshadevittnen,tillhörde Jehovas attKokkinakis, som

försökdvs.proselytism,s.k.grekisk lagförbud ibrutit motmot ett
erbjudandentrosuppfattningi dennespåverka genomatt personannan

ellererfarenhetbrist pådennesutnyttjandemedellerförmåner avom
försöktochhemi henneskvinnauppsöktKokkinakis hademognad. en

konstateradeEuropadomstolenortodoxasinfå henne överge tro.att
för-religiöspåverka andrainnefattarartikel 9 rätt att genomatt en

fallspeciellaförförbehållgjorde dockDomstolenkunnelse. avett
våld ellersådansärskilt utövaspåverkan,obehörig genomsom

otillåtnasådanafrågadet inteKokkinakis fallihjärntvätt, omvarmen
Även i lag ochstödhadeKokkinakis ådömtsstraffdetmedel. somom

frågadeträttigheter,fri- ochandrasskydda enomavsett att varvar
in-religionsfrihet. Dennatilliinskränkningoproportionerlig rätten

demokratisktnödvändig iintekunde därförskränkning ettanses
artikelbrottsåledesförelågsamhälle. Det motett

religionsfriheten ärhänföras tillfråga kansärskildEn som
under-ochuppfostransina barnsbestämma överföräldrars rätt att
avsnittvi till iåterkommerrättighetreligiösa frågor. Dennavisning i

7.
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3 Nuvarande förhållanden m.m.

I 1809 års regeringsform fanns regler konungens trosbekännelseom
2 §, bekännelse till Svenska kyrkans lära kompetensvillkorom som
28 §, tillsättning prästerliga tjänster 28-30 §§, kyrko-om av om
lagstiftning 87 § 2 mom och prästeståndets privilegier 114 §.om
Vid införandet den nuvarande regeringsformen överfördes dessaav
regler i oförändrade. De placeradesstort sett dock i övergångs-
bestämmelserna i syfte kunna upphävas ingreppatt större iutan
regeringsformen, för det fall planerna kyrkanspå skiljande från staten
skulle bli verklighet.

Av övergångsbestämmelserna till den nuvarande regeringsformen
punkterna 9-13 Svenska kyrkan. Likaså punkt 3avser iavser

övergångsbestämmelserna till lagen 1976:871 ändring iom rege-
Ävenringsformen Svenska kyrkan. punkt 14 i Övergångsbestämmel-

har koppling till Svenska kyrkan. det följandeI lämnasserna en en
kort redogörelse för innehållet i dessa bestämmelser.

Punkt 9 bl.a. grundläggande föreskrifter Svenskaattanger om
kyrkan trossamfund och kyrkomötet församlingsom om som en av
valda ombud för Svenska kyrkan meddelas lag. Sådan laggenom
stiftas på huvudbestämmelsernasätt i riksdagsordningen,samma som
dvs. likalydandetvå riksdagsbeslut med mellanliggande val tillgenom
riksdagen eller beslut i riksdagen varvid minst fjärdede-ettgenom tre
lar de röstande och minst hälften riksdagens ledamöterav ärav ense.
Innan sådan lag stiftas skall yttrande inhämtas från kyrkomötet. I-
bestämmelsen finns också föreskrifter hur lag stiftas detnärt.ex.om
gäller medlemskap i Svenska kyrkan, prästtjänster, biskopar, domkapi-
tel och organisationen myndigheter under kyrkomötet. Vidareav
innehåller bestämmelsen särskilda föreskrifter normgivningom avse-
ende den kyrkliga egendomen.

Punkt 10 innebär bl.a. riksdagen på visst kan delegerasätt tillatt
kyrkomötet kyrklig kungörelse beslutaatt i lärofrågorgenom m.m.
och i fråga kyrkomötets arbetssätt. Riksdagen kan också medgeom att
kyrkomötet kyrklig kungörelse överlämnar sin befogenhet tillgenom
någon myndighet under kyrkomötet.
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stycket§ förstai kap. 6bestämmelserna 11punkt 11I sägs att
vilketkyrkomötet,undermyndigheterinte gällerregeringsformen

regeringen.inte lyder undermyndigheterdessainnebär att
rörandefrågorvissadå regeringen12 avgörPunkt attanger

kyrkan.tillhöra Svenskastatsrådföredragandeskallkyrkan,
primär-bestämmelserregeringsformensföreskriver13Punkt att om

frågaiskall tillämpasundantag, ävenmed visstkommuner, om
kyrkliga kommuner.

trosbekännelse.statschefens14 behandlarPunla
ändringar i1976övergångsbestämmelserna till årsPunkt 3 i rege-

gällandejanuari 1996till den 1de framringsformen handlar reg-om
kyrkan.i Svenskamedlemskaplerna om

intefinns någraSvenska kyrkantrossamfundfråga andra änI om
sådanaFöreskrifternormgivningen.försärskilda regler trossam-om

bestäm-allmännaregeringsformensenlighet medfår meddelas ifund
enskildasföreskrifterhänföra tillmelser. De är närmast att per-om

föreskrifterSådanaförhållanden inbördes.ekonomiskasonliga och
§ regeringsformen.enligt 8 kap. 2lag,meddelas genom
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överväganden4

Vi föreslår
normgivningsreglerna avseende Svenskaatt kyrkan i regeringsfor--
Övergångsbestämmelser skall upphävas,mens
det i stället förs in särskildaatt regler lagstiftning angåendeom-

Svenska kyrkan och andra trossamfund i regeringsformens kapitel
lagar och andra föreskrifter,om

det i sådan lag skall meddelas föreskrifteratt grundläggandeav-
karaktär Svenska kyrkans religiösa identitet, organisation,om
verksamhet och egendom, dvs. föreskrifter grunderna förom
Svenska kyrkan trossamfund, ochsom

föreskrifter trossamfundatt skall beslutas i ordningom samma-
gäller för riksdagsordningens huvudbestämmelser.som

4.1 Nuvarande normgivningsregler skall
upphävas

I direktivvåra sägs normgivningsreglerna iatt Övergångsbestämmel-
till regeringsformen skall upphävas och det i stället börserna att tas

in regler normgivning angående Svenska kyrkan och andraom tros-
samfund i 8 kap. regeringsformen. Av principbeslutet framgår dess-

den rättsliga regleringenutom att trossamfundens förhållanden börav
föremål för konstitutionellt skydd, syftarett till säker-vara attsom

ställa stabila förutsättningar för den särskilda verksamhet tros-som
samfund bedriver bereda samfunden rättsligutan att särställning ien
andra hänseenden.

Föreskrifterna i punkt 9-13 i övergångsbestämmelserna till rege-
ringsformen har, framgått direkt eller indirekt göra medsom ovan, att
normgivning avseende Svenska kyrkan. De bör därför upphävas i
samband med relationsändringen. I den utsträckning det erfor-ärsom
derligt kommer bestämmelser dessa.ersätta Vi återkommer tillattnya
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3och punktÖvergångsbestämmelsernapunkt 14 iBeträffandedetta.
regeringsformen,i1976 ändringtill årsövergångsbestämmelsernai

annorlunda.emellertidsigförhåller det
Bestämmelsentrosbekännelse.statschefensbehandlar14Punkt

lyder:
har gällthittillsvadändring iregeringsgfonndennaGenom görs som

regeringvortnen.den äldreenligt §2 i

1809dvs. årsregeringsformen,den äldre2 § iBestämmelsen i
lydelse.följanderegeringsform, hade

sådanevangeliska läran,denskall alltidKonungen somrenavara av
UppsalabekännelsenAugsburgiskaoförändradedenden uti samt

förklaradochbeslut år 1593 är.mötes antagenav

uppl. 1926, sägsgrundlagar, 2:aSverigeslagkommentar,1Malmgrens
av" s. 5."alltiduttrycketangåendeföljande vara

villkoroeftergivligtevangeliska läran årtill denBekännelse ettrena
be-för kunnajfr SO § 4,erhålla kronankunna attsåväl för att som

bortfallandekompetensvillkor, utanBekärmelsen århålla den. ett vars
befogen-konungsligadeutövarättslig oförmågavidare medför att

medlikställasstundom sker,alltså icke, såsomavfall börhetema. Ett
viljakonungensoberoendeinträderförlustavsägelse, kronans aven sakstatsrådetsblirsaknas.vilja skulle Detsådanoch däravgå ävenatt

ochuppfyllt,kompetensvillkoret ärdet nämnda atttillse, huruvidaatt
tillfrånregeringsåtgårder utgåmedverkan tillsinvägra att rege-en

inkompetentringens förande person.

dedelsbestämmelsen kan sägas ettövriga delarBeträffande att gerav
delstrosbekännelse,statschefenspå attinnehåll till kravetmateriellt
gällandemed dedelövervägande överensstämmerinnehåll tilldetta nu
Svenskaoch lära sebekännelsekyrkansSvenskareglerna tro,om

också konstate-1992:9. kanSKFS, Detförfattningssamling,kyrkans
Svenskatillhöraskallstatschefenuttalatinte direktdet är attattras

kyrkan.
ipunkt 14uppenbart över-anförda detdetbakgrund ärMot attav

Vi återkommernormgivning.handlarintegångsbestämmelserna om
avsnitt 4.5.ibekännelsekravstatschefenstill frågandock om

ändringar i1976till årsövergångsbestämmelsernaPunkt 3 i
gällande1996januaritill dende fram 1handlarregeringsformen om
följandeharStadgandetSvenska kyrkan.imedlemskapreglerna om

lydelse.
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Bestämmelserna medlemskap i Svenska kyrkan gäller hinderom utankap.2 2 dess§ i lydelse.av nya

Föreskriften har närmast karaktär undantagsbestämmelse för den dåav
gällande regleringen. Eftersom medlemskapsreglerna har ändratsnu
det automatiska medlemskapet har upphört fyller bestämmelsen- -

inte längre funktion.någon Vi föreslår därför bestämmelsen skallatt
upphöra.

4.2 Nya normgivningsreglergemensamma
för alla trossamfund

När det gäller utformningen grundlagsbestämmelseav en om norm-
givning angående Svenska kyrkan och andra trossamfund, bör beaktas

bestämmelsen skall ligga tillatt grund för såväl den lagstiftning om
trossamfund i allmänhet vi föreslå den särskildaattsom avser som
lagregleringen Svenska kyrkans förhållanden. Vidare detär viktav av

bestämmelsen inte förhindraratt generellt verkande civilrättslig eller
offentligrättslig lagstiftning, arbetsrättslig lagstiftning,t.ex. från bliatt
gällande för trossamfunden. Av avgörande betydelse för utformningen

emellertidär bestämmelsen skall innebäraatt konstitutionellt skyddett
för trossamfunden och deras förhållanden. Det bör därför inte kunna
komma i fråga riktade tillatt trossamfund beslutas någotnormer av

Sverigesän riksdag.annat Bestämmelsen bör bakgrundorgan mot av
detta formulerad på sätt otvetydigt slår fastettvara särskildasom att
föreskrifter Svenska kyrkan och andra trossamfund bara får be-om
slutas i form lag, inte regeringsförordningar. Härigenom be-av genom

också trossamfundenstonas förhållandenatt är särskild vikt för detav
allmänna.

4.3 Särskilda regler Svenska kyrkanom

trossamfundsom

I fråga Svenska kyrkan kommer det behövas begränsadom att en
reglering efteräven relationsändringen. Enligt principbeslutet skall det
skapas särskild lag Svenska kyrkan. Utgångspunkternaen ärom att
lagen bara skall innehålla det principielltär viktigt ochsom ut-som
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självkyrkanSvenskasamtidigtkaraktärkyrkanstrycker Svenska som
utsträckning.möjligaiangelägenheterreglera sina störstaskall få
bestämmel-grundläggandevissainnehållalagen skallinnebärDetta att

organisation. Grund-och kyrkansidentitetkyrkansSvenska omser om
frågor.reglering dessaförbörlagsbestämmelsen utrymme avenge

grunderna förför bestämmaemellertid ocksåbörDen attutrymmege
reglergrundläggandebeslutaochverksamhetSvenska kyrkans att om
utform-viktVidare detändamål.egendomens ärkyrkligaden attav

läro-regleringdetaljeradförinte lämnar någotningen utrymme aven
kyrkansoch Svenskatill troslivethörakanoch sägasfrågor annat som

angelägenheter.egna
till denövergångsbestämmelsernainnehållerSom framgått ovan

angåendelagstiftningreglersärskildaregeringsformennuvarande om
föreskrifter"Grundläggandeuttalaskyrkan. Bl.a.Svenska att om

i 1809Redan årsmeddelas i lag.trossamfund"Svenska kyrkan som
kyrkolagstiftning.bestämmelseremellertidregeringsform fanns det om
grundlagen. Nå-begrepp iinfördes dåkyrkolagAllmän ett nyttsom

docklämnadesbegreppetinnebördenanvisningnärmare avomgon
kyrko-1955:47 ansågKyrkomöteskommitté SOUinte. 1951 års att

bestämmel-de1686 kyrkolag,årsinnefattade, förutomlagsbegreppet
organisationenkyrkligaför denbetydelsegrundläggandeärser som av

förviktangelägenheterkyrkliga störreverksamheten, dvs.och av
1809regleringen i årsöverfördestidigare,framhållitskyrkan. Som

vidregeringsformendenoförändrad tilli huvudsakregeringsform nya
grundlagsreformen.

lagstiftningenkyrkligaför denformerna1981/82:77l omprop.
sådan laguttryckt"förstås allmäntkyrkolaguttalades medattm.m.

kyrkansbestämmelser väsen,grundläggandeomfattar egen-omsom
lagändringen,Syftet medverksamhet" 6.organisation ochdom,

handi första1983,kraft januariträdde i den 1 att anpassavarsom
principerregeringsformenskyrkolagstiftning tillreglerna omom
förhållandetrubbaintebetonades viktennormgivning. Samtidigt attav

visst inflytandetillmöjligheterkyrkan. Kyrkansmellan och ettstaten
delsskulle säkrasområdetdet kyrkligalagstiftningen påöver genom

viktigare lagstift-sig iför kyrkomötetgrundlagsfäst rätt att yttraen
i frågaförhastade beslutskyddsärskiltningsfrågor, dels motett om

trossamfund.Svenska kyrkanföreskriftergrundläggande somom -
lydelse.fick följande9 1bestämmelsen punktDen stnya

trossanztndochkyrkanSvenskaGrundläggande föreskri somer om
kyrkanombud förvalda Svensorsamlingkyrkomötet avenom som
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meddelas lageni Svenska kyrkan. Denna lag stf/Gaspåom sättsammahuvudbestämmelserna riksdagsordningen.i lagen stiftassom nnanskall yttrande kyrkomötet inhämtas.av

I den allmänna motiveringen s. 31 f. uttalade departementschefen i
fråga fördelningen normgivning mellan och kyrkan bl.a.om statenav
följande.

Till början konstaterar ag någon förändring inte har föreslagitsatten
kommittén i fråga lagstiftning i dag faller under 8 kap.av om en som

regeringsformen och följaktligen inte är kyrkolags Detta harnatur.avinte föranlett några erinringar från remissinstansemas sida. Inte heller
jag några förändringar bör vidtas iatt fråga denna lagstift-anser om
ning.

Jag övergår till frågan riksdagens stiftningsområdenu om
beträffande sådana föreskrifter i da är kyr olags Jagnatur.som av

den framtida motsvarighetenatt l kyrkolagsområdet i störstaanser
möjliga utsträckning bör begransas. Detta område bör enligt min
mening för det första omfatta föreskrifter i sådana ämnen enligtsomde nuvarande bestämmelserna i regeringsforrnen kräver lagens form.
För det andra och i den mån det inte sammanfaller med det-föregående bör enligt min mening området omfatta föreskrifter i-sådana ämnen där det statliga intresset väger över det kyrkliga.

Från angivna utgångspunkter jag till börjannu attanser enriksdagen bör besluta grundlä gande föreskrifter svenska kyrkanomtrossamfund och kyr omötet. Till lagstiftningsområdet börsom om
också höra föreskrifter kyrkomötet, inte är grundläggandeom som avkaraktär, och föreskrifter medlemskap i svenska kyrkan. Vidareom
bör grundläggande föreskrifter prästerliga tjänster i svenska kyr-om
kan, myndigheterna på stiftsplanet och den för kyrkligaom om
änålamålavsedda egendomen ligga inom riksdagens lagstiftningsom-
rå e.

Den lag Svenska kyrkan sedermera stiftades innehöll till över-om som
vägande del bestämmelser kyrkomötet. Lagens inledandetvåom
paragrafer dockär intresse detnär gäller betydelsenutrönaav att av
uttrycket grundläggande föreskrifter Svenska kyrkanom som
trossamfund. I den första paragrafen fastslogs kyrkans religiösa
identitet: Svenska kyrkan är evangelisk-lutherskt trossamfund.ett I

bestämmelserlagens andra paragraf kyrkans grundläggandegavs om
organisationsstruktur. Föreskriften hade följande lydelse.

Genom församlingarsina upprätthåller Svenska kyrkan påendemokratisk rund uppbyggd riksomfattande verksamhet.Svenskakyrkans församlingar och stifismyndigheter ansvararlokalt och regionalt för kyrkans verksamhet. Om församlingarna och
stifismyndigheterna finns särskilda föreskrifter.
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Svenska kyrkanföreskriftergrundläggandeBegreppet somom
infördes. Motdettydlig definitioningen närtrossamfund gavs

i lagenbestämmelsernaredovisadei deinnehålletbakgrund ovanav
omfattat be-haemellertidkyrkan, kan begreppet sägasSvenskaom

grund-och denreligiösa identitetangående kyrkansstämmelser om
iföreskrifternagrundläggandeorganisationsstmkturen. Deläggande

bestämningvissemellertid ocksåinnehöllSvenska kyrkanlagen enom
skulleverksamhetenframgick detBl.a.verksamhet.kyrkans attav

framgickgrund.demokratisk Detriksomfattande och bygga påvara
evangelisk-lutherska be-denskulle vila påverksamhetenockså att

kärmelsen.
sejanuari 1992kraftträdde i den llagändringVid prop.somen

kyrkan"Svenska"lagenbegreppet1990/91:67 mönstrades ut urom
med lag-Avsiktenregeringsformen.tillövergångsbestämmelserna

gällande kyrkola-införandet denmöjliggöraändringen att nuavvar
lydelse:nuvarandesin9 1 fick dåpunktBestämmelsen stgen.

ochndkyrkanSvenskaGrundläggande föreskri trossamsomomer
kyrkanombud förvalda Svensörsamlingkyrkomötet avensomom

huvudbestämmestifiasmeddelas lag, påi sätt ernasomsammasom
yttrande från kyrko-skalllag stiftassådanriksdagsordningen. Innani

inhämtas.mötet

sakändring ityder på någonuttalandengjordes ingaDet attsom
iföreskrifterna lagenangivnavarit avsedd. Deskulle ha omovan

kyrkolagen igällandeöverförts till denharSvenska kyrkan nu
de1991/92:85propositionenoförändrade.huvudsak I att varangavs

kyrkomötethörandesåvälkaraktär kräverden särskilda avsomav
riksdagen.beslutsförfarande isärskiltsom

"grundläggandevisar begreppetgjorda genomgångenDen att
innefattar reglertrossamfund"kyrkanföreskrifter Svenska omsomom

framhållasskallorganisationsstruktur. Detochreligiös identitet attom
lagbemärkelse. Denförstås i vidskallorganisationsstrukturuttrycket

innehöllmed stöd i begreppetstiftadesSvenska kyrkan somom
organisationenegentligabåde dengrundläggande reglernämligen om

talar för ock-beslutsfattande. Mycketkyrkomötet och dessoch attom
verksamhetenkyrkligadengrundläggande bestämmelserså om

Svenska kyrkanföreskrifter"grundläggandeomfattas begreppet omav
lagreglering deföreslåvitrossamfund". Eftersom att avenavsersom

detuppgifter, framstårgrundläggandenivåernasolika kyrkliga som
grundlagsbestämmelsen närautformningen denlämpligt att av nya

emel-formuleringen. Bestämmelsen måstetill den gällandeansluter nu
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reglering i laggrundläggandeförlertid också kunna utrymme enge
ändamåltill vilkai frågaframför alltkyrkliga egendomen,den omav

användas.avkastning skalldessegendomen och
underregleringenföllkyrkliga egendomenBeträffande den

Även införandetvidregeringsform.i 1809kyrkolag årsbegreppet av
kyrkligadenregleringenregeringsformen ansågsnuvarandeden av
kyrko-reglernaunder detta begrepp. Närhöra hemmaegendomen om

normgivningprincipertill regeringsformensanpassadeslagstiftning om
regerings-kyrkolagutmönstrades begreppet1981/82:77,se urprop.

tredjeplacerades ikyrkliga egendomenFöreskrifter denformen. om
kyrkligaföreskrifter denGrundläggandestycket i punkt egen-om

baraverksamhet fickkyrkansför Svenskaavsedddom som var
frånhade inhämtatsdet yttrandeförst efteri lag; dockmeddelas att
detändringinnebarföreskrifterfrågaIkyrkomötet. avsomom

krävdes dessutomavsedd,egendomenändamål för vilket sammavar
kyrkan.Svenska Denbeträffande lagenlagstiftningsförfarande omsom

särskiltsålundaändamålsbestämning fickegendomenskyrkliga ett
innehåller9punktnuvarande lydelsenkonstitutionellt skydd. Den av

föreskrifter.motsvarandeprincipi
reglergrundläggandesåledesomfattadekyrkolagBegreppet om

verksamhet ochorganisation,identitet,religiösakyrkans väsen egen-
Svenskaföreskrifter"grundläggandemedan begreppetdom, om

förstnämndadebara omfattartrossamfund" i dagslägetkyrkan tresom
före-Attkyrkliga egendomen.föreskrifter denintedelarna ommen

inte inne-kyrkliga egendomendennormgivning avseendeskrifter om
Departementschefenflera orsaker.hadei sistnämnda begreppfattades

inteegendomenkyrkligafrågorna denförstaför detansåg att om
kyrkansbetydelse för väsengrundläggande"anses såkunde vara av

frånmotiverarinomkyrklig deutpräglateller så avstegettattnatur,av
31.1981/82:77lagstiftning"principer prop.regeringsformens s.om

mellansambandetdepartementschefenpoängteradedet andraFör reg-
fastbestårtill delvilkenkyrkliga egendomen,lerna den stor avom
detallmänhet. Föregendom ilagstiftningen fastochegendom, om

sambandkyrkliga egendomensdeni propositionentredje betonades
egendomenskyddet förprivilegier, främstmed prästerskapets att

för.varit avseddursprungligendenför de ändamålanvänds som
områdedettastatliga intresset pådepartementschefen detEnligt var

ligga hoshelhet bordenormgivningen i sinsådant staten.att
tillvi harförhållandenSvenska kyrkansregleringDen somav

detinnehålla ärbaraföreslå skall,uppgift nämnts,att somsom
kyrk-beträffande dendirektivenför kyrkan. I sägsprincipiellt viktigt
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liga egendomen, det kan finnas behov någraatt grundläggandeav
regler. Det skall således inte fråga någon detaljeradvara om mera reg-
lering egendomsfrågorna. Med beaktande detta ochav motav
bakgrund vad anförts framstår det naturligtav som ovan, attsom
grundläggande regler Svenska kyrkans religiösa identitet, organi-om
sation, verksamhet och egendom hänförs till enhetligt begrepp iett
likhet med vad får ha gällt före den 1 januari 1983. Detsom anses
skall också påtalas egendomsfrågorna haratt mycket sambandnäraett
med frågorna identitet, organisation och verksamhet. Egendomenom
och dess avkastning skall nämligen användas det trossamfundav som
har den religiösa identitet framgår lagen Svenska kyrkan.som av om
Detta trossamfunds organisation, grunddrag framgår lagen,vars av
skall bedriva verksamhet förenligär med den grundläggandeen som
regleringen i lag, med hjälp egendomen och desssamma av av-
kastning.

Vi har konstaterat utformningen den grundlagsbe-attovan av
stämmelse skall ligga till grund för den särskilda lagen Svens-som om
ka kyrkan bör utformas i anslutning till den nuvarande formuleringen
i punkt 9 i regeringsformens Övergångsbestämmelser. Vidare har vi
konstaterat enhetligt begrepp böratt ett användas för den reglering

blir aktuell. Med utgångspunkt från detta och med hänsyn tillsom att
regleringen skall syfta till karakterisera grunddragen hosatt trossam-
fundet Svenska kyrkan, vi de särskilda föreskrifterattanser om
Svenska kyrkans förhållanden behöver finnas efter relations-som
ändringen kan sammanfattas under begreppet "föreskrifter grund-om

för Svenska kyrkan trossamfund".erna som
Sammanfattningsvis vi således den grundlagsbe-attanser nya

stämmelsen för det första skall slå fast särskilda föreskrifteratt om
Svenska kyrkan och andra trossamfund bara får beslutas i form lag.av
För det andra det i sådan lag skall meddelasatt föreskrifter grund-av
läggande karaktär Svenska kyrkans religiösa identitet, organisa-om
tion, verksamhet och egendom, dvs. föreskrifter grunderna förom
Svenska kyrkan trossamfund.som

4.4 Samma beslutsordning för riks-som

dagsordningens huvudbestämmelser

Det gällande grundlagsskyddet avseende Svenska kyrkan innebärnu
för det första regler är grundläggandeatt betydelse försom av
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i formbeslutasfårbaraverksamhetkyrkansochkyrkanSvenska av
ibeslutasfårbarareglernaviktigastedeandraför detochlag att av

huvudbestämmelsernaändringarförföreskrivenordning ärden avsom
vidregleringför dennaArgumentenriksdagsordningen.i angavs

Svenskabestämmelsernagrundläggandedebl.a.införandet omattvara
ochbeslutförhastadeskyddsärskilt attborde mot av-kyrkan ettges
majoritetstabilgenomförasfåbordebaraändringargörande om en

21.1981/82:77prop.demgodtogväljarnabland s.
garanti förbetydandei sigordningennuvarandeDen enrymmer

skallintekyrkanSvenskabestämmelsernagrundläggandede omatt
efterskallkyrkan ävenSvenskaändringar.återkommandeförutsättas

skyddskydd. Dettakonstitutionelltstarktharelationsändringen ett
nuvarandedetmotsvarande sättutformat påprincipskall i somvara

denlämpligtemellertidframstår attskyddet. Detkonstitutionella som
itillämpligt äveninnebärskydd görssärskiltsådantgaranti ettsom

föreslårVikyrkan.Svenskatrossamfundandra äntillförhållande
grundlagsbe-i denföreskrifterdealladärför nyaatt avsessom

för riks-gällerordningi denbeslutasfåskallbarastämmelsen som
huvudbestämmelser.dagsordningens

innebär,förslagvåratrossamfundenskydd försärskildaDet som
förhållanden äroch derastrossamfundenfråganuttryck för att omger

uppfattning måsteEnligt vårsynvinkel.allmänbetydelsestor urav
normgiv-dessamed stödstiftaslagari deinnehålletdärför avsom

viktigatillgodoseförtillkommetningsbestämmelser attvaraanses
intressen.allmänna

statschefenförBekännelsekrav4.5

i dagskerkyrkanSvenska atttillanknytningStatschefens genom- "renadenbekännastatschefenförpliktarregeringsformen att
försärskildastatschefensläran" ochevangeliska ansvargenom

Hovförsamlingen.
aktualiserad iintestatschefenför ärbekännelsekravFrågan om-

belysas.ändåbördirektivutredningsdenna men
förslag.lämna någotfrånVi avstår egetatt-
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4.5.1 Nuvarande förhållanden

Sveriges och Svenska kyrkans historia har århundradena blivitgenom
förenadetätt med varandra och med konungen. Hovförsamlingen och

Hovkonsistoriet är på gang integrerade delar Svenska kyrkanen av
och delar Hovet. Den historiska reform riksdagen fattadeav som
beslut den 8 december 1995 förändrar denna relation.om Det är mot
den bakgrunden nuvarande förutsättningar, möjligheter ochsom pro-
blem skall ses.

Som vi berört tidigare stadgas det i 1809 års regeringsform att
konungen alltid skall "vara den evangeliska läran den utiav rena som
den oförändrade augsburgiska bekännelsen Uppsala beslutmötessamt

år 1593 och förklarad är."antagen Enav motsvarande bestämmelse
för prinsar och prinsessor in i 1810 års successionsordningentogs
4 §:

Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, Konungattalltid skall den evangeliska läran, sådan den,vara av utirena somden oförändrade Augsburgiska bekännelsen, Up salasamt mötesbeslut år 1593, och förklarad saluantagen skolaav ockär, aprinsar och prinsessor det kungl. huset uppfödas i lära ochav sammainom riket. Den kungl. familjen sig till läraav som sammabekänner, från all successionsrätt utesluten.vare

Under århundradenas lopp, alltsedan reformationen fick genomslag i
vårt land, har successivt de maktsfárerna konungtre och kyrkastat,-

för sig definierats allt tydligare så devar går urskiljaatt att- nu som
storheter. Mot bakgrund det historiskaegna sambandet mellan dem,av

innebär beslutet förändrade relationer mellan och kyrkaom stat att
statschefens relation till kyrkan också blir aktualiserad.

Hovförsamlingen

Hovförsamlingens karaktär och ställning icke-territoriellsom en
församling inom Svenska kyrkan framgår kap.4 2 § kyrkolagen.av
Dess anknytning till den kyrkliga organisationen i övrigtär inte helt
klarlagd. Av historiska skäl Hovförsamlingenär med sitt konsistorium
knutet till statschefen. Redan under Johan III:s tid kyrkoher-omnämns
de på Stockholms slott först under Karl IX växtemen en mer
avgränsad ordning fram. Till Riksdagen år 1600, hannär ännu var
hertig, hade han utarbetat handboksförslagett awisadeseget som av
prästestándet. Den dock år 1602utgavs den blivande konungenssom
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handbok. Den användes i Hovförsamlingen aldrigegen antogsmen av
kyrkan. Regenten hade exklusiv beslutanderätt "sin" församling.över
År 1613 utsågs Johannes Rudbeckius till hovpredikant och 1645år
utfärdade drottning Kristina särskild reglering Hovförsamlingen.en av
Hovpredikanten blev överhovpredikant och fick det övergripande

för församlingens verksamhet. Axel Oxenstiernaansvaret oroades över
Hovet hade ordning och inte följdeatt kyrkans. Under Karlen egen
tidXI:s anpassades Hovets ordningar till kyrkans och klyftan mellan

de olika liturgierna minskades.
Hovförsamlingen idagär del Svenska kyrkan ocksåären av men
del Hovet. Den följer de speciella kollektdagar och liknandeen av
beslutas kyrkomötet, på sätt alla andra försam-som av samma som

lingar i Svenska kyrkan. Församlingen ocksåär medlem i Svenska
kyrkans församlings- och pastoratsförbund.

I 1809 års regeringsform föreskrevs Hovet stod under konung-att
enskilda styrelse 48 §. Den nuvarande regeringsformen inne-ens

håller inga regler i ämnet det förutsätts det tidigareattmen som var
stadgat fortfarande gäller. Hovförsamlingen församling inomär en
Svenska kyrkan inte tillhör något stift. I organisatoriskt hänseendesom
tillhör den närmast Hovet jfr Göransson, Svenska kyrkorätt en-
översikt, 162.s.

I 32 kap. 1 § kyrkolagen föreskrifternasägs i 32-35 kap. skallatt
tillämpas prästtjänsterpå i stiftssamfälligheter och andra änpastorat
Hovförsamlingen, i 37 kap. 1 § föreskrifternasägs i kapitlet, dvs.att
föreskrifterna den kyrkomusikaliska verksamheten, inte skallom
tillämpas Hovförsamlingenpå och i 42 kap. 2 § föreskrifternasägs att
i kapitlet, dvs. föreskrifterna Kyrkofonden, inte skall tillämpas påom
Hovförsamlingen. Detta kan tolkas så kyrkolagens övriga be-att
stämmelser tillämpligaär på Hovförsamlingen, vilket i fall innebärså

Hovförsamlingen i nuvarande ordningatt inte står under statschefens
enskilda styrelse. En sådan tolkning har stöd också i förarbetena till
kyrkolagen se 1991/92:85 54 ff..prop. s.

Härtill kommer Hovförsamlingen kyrklig kommunär ochatt atten
det finns lagstiftning vilka får tillhöra denna församling. Attom som
alla kyrkolagens bestämmelser inte tillämpligaär på Hovförsamlingen
kan inte givet resultat Hovförsamlingen är någotatt änge som annat

organisatorisk del trossamfundet Svenska kyrkan. Hovför-en av
samlingen Svenskaär kyrkans församlingar har vissen av men en
specialreglering.
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Hovkonsistoriet

konsistoriumGustav Adolf beslutade 1621 inrätta kungligtår att ett
domkapitel. underställdavid sidan rikets övriga Fältpräster varav

detta Fältkonsistorium liksom all militär personal. Exakt när ett
kungligsärskilt Hovkonsistorium inrättades inte Engår säga.att

1662instruktion för detta utfärdades 1681, redan från årår men anses
Hovförsamlingen ha kommit tillhöra Hovkonsistoriet seatt prop.

Fältkonsistoriet1991/92:85 58. krigs- och försvarsrelateradeDets.
Hovkonsistorietavskaffades 1903 Hovkonsistoriet behölls.år ärmen

i statlig förvaltningsmyndighet nivå motsvarande stiftendag påen en
Hovförsamlingenoch har befogenheter med avseende på somsamma

församlingarna. Hovkonsistoriets ledamöterdomkapitlen har mot utses
konungen.av

Kyrkoberedningen

Kyrkoberedningens Staten och trossamfunden SOUI slutbetänkande,
ställs1994:42. behandlades frågan det bekännelsekrav påom som

konungen. Beredningen noterade de särskilda bekännelsekravatt som
statschef bakgrundställs konungen bordepå mot attsom ses av

kyrkotillhörigheten fortsättningsvis föreslogsbestämmelserna rörande
bli helt inomkyrklig fråga.en

enadesKyrkoberedningen hänvisade till 1992 kyrkomöteårsatt
kyrkotillhörighetenkring principuttalande i vilket det framhölls attett

alltid till framhöll vidare Svenskarelaterad dopet. Kyrkomötetär att
kyrkan nådessamfund i folkkyrklig tradition ochstårär ett som en
fann trossamfund får komma tilldet avgörande identitetenatt som

Kyrkotillhörighetsreglernauttryck i regleringen kyrkotillhörigheten.av
får inte förknippas med och det "stötande för kyrkantvång är som
nådessamfund gällande tillhörighetsregler kan uppfattas detpåom
sättet".

Med hänsyn till denna förändring torde tidpunkten nådd,vara
konungensframhöll Kyrkoberedningen, de bestämmelseratt om

särskilda förpliktelser i fråga därmed i realitetenbekännelse, ochom
tillhörighet till Svenska finns i punkt övergångsbe-kyrkan, 14som
stämmelserna till regeringsformen och i fråga prinsar ochom-
prinsessor i § successionsordningen borde ändras.4-

företrädare förKyrkoberedningen hade vid överläggningar med
Svenska för Svenskakyrkan tagit frågan konsekvensernaupp om
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kyrkans del ändring reglerde statschefens be-rörav en av som
kännelse. Från Svenska kyrkans sida underströks ändring detatt en av
slag beredningen föreslog inte kommer leda till någonattsom
förändring i den förtroendefulla relation finns mellan konungensom
och Svenska kyrkan.

Vid remissbehandlingen betänkandet stöddes förslaget iav
huvudsak. Juridiska fakulteten i Lund ställde sig dock i huvudsak
negativ till förslaget. Riksmarskalksämbetet framhöll "en för-att mot
ändring hittills gällande förhållanden talar andra sidan denåav
månghundraåriga traditionen förbindelse mellan ochnära Konungenav
Svenska kyrkan, relation alltfort tillmäts betydelse bådestoren som

och för de båda parterna". Mot bakgrund detta ville Riks-av av
marskalksämbetet inte sig Kyrkoberedningens förslagmotsätta men
önskade samtidigt påtala "att de nuvarande starka banden mellan
monarken och Svenska kyrkan Konungen bedöms betydelsefulla,såav

de såvitt kan överblickas kommer mycketutgöraatt att tungtnu en- -
vägande faktor vid Konungens och hans successionsberättigade fa-
miljemedlemmars personliga ställningstagande sintill och sina barns
trostillhörighet".

överväganden4.5.2

I direktiv aktualiserades intevåra frågan statschefens ställning iom en
situation med förändrade relationer mellan och trossamfundetstaten
Svenska kyrkan. Vi vill dock föra fram ytterligare några aspekter på
saken.

Monarkin har folkets stöd

Historiskt har statschefens ställning i hög grad knutits till den
Ävendominerande religionen/samfundet. den monopolkulturom som

igång gällde land ivårt hög grad det moderna pluralistis-ersattsen av
ka samhället, har fortfarande majoritet det svenska folket valt atten av

Ävenbehålla sin tillhörighet Svenskatill kyrkan. med de förändrade
tillhörighetsregler gäller med dopet den normala vägensom nu som

i kyrkan, har undersökningar gjorts visar majoritetattsom en av
folket under överskådlig tid kommer tillhöra Svenska kyrkan.att
Mycket talar därför för den starka knytningen mellan statschefenatt
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och trossamfundet Svenska kyrkan skulle uppfattas ett ut-mer som
tryck för den starka förbindelsen mellan folket och statschefen och
deras kyrkotillhörighet uppfattas otidsenligtän ettgemensamma som
krav den svenske statschefen.

Successionsrättens knytning till bekännelsekravet och markeringen
prinsar och prinsessor det Kungliga skallHuset uppfödas inomatt av

lära torde därför väl de förväntningar svenskamotsamma svara som
folket har sitt kungahus.på Om denna paragraf i successionsordningen
upphävs, enligt Kyrkoberedningens remissbehandlade förslag, torde
den kontinuitet präglar nuvarandevårt i formell meningsystemsom
upphävas.

Det inte trossamfundet Svenska kyrkanär i grunden kan ellersom
skall reglera förhållande hör hemma i konstitutionelltett ettsom mer
sammanhang. Under överskådlig tid kan det lämpligt attvara en
konstitutionell reglering stadfäster statschefens religiösa tillhörighet
och detta görs på står i överensstämmelsesätt med såvälatt ett som
tradition majoritet.som

Statschefen och Hovförsamlingen

Hovförsamlingen inte inordnadär under enskilt stiftnågot och tillkom
initiativpå konungen. Församlingen erkänd Svenska kyrkanärav av

regleringen i kyrkolagen också i övrigt reglerar för-genom som
hållandena till icke-territoriella församlingar. Vissa undantag råder
dock för Hovförsamlingen. Det ämbetsbärare i Svenska kyrkanär som

Överhovpredikantenbetjänar församlingen. Hovförsamlingensoch
inte anställda Hovförsamlingenär befattningshavareärpastor utanav

inom hovstaterna. respektiveMen samtidigt underställdpräst är
domkapitlet i det stift där har sin hemvist. Medlemmarnaprästen i
Hovförsamlingen förutomutgörs, medlemmarna Kungligaav av
Huset, de tillhör Svenska kyrkan och tjänstgör vid Kungligaav som
Hovstaterna och Kungliga Staberna. Hovförsamlingen har dock en
speciell relation till Svenska kyrkan bland statschefensannatgenom
speciella förhållande och inflytande i denna församling.

blir inteDet längre uppgift reglera förhållandenstatens att
angående Hovförsamlingen och Hovkonsistoriet. kanDäremot staten

fortsättningsvis, baseratäven de historiskapå skäl här anförts,som
frånavstå förändra de konstitutionella förhållanden råder föratt som

statschefen.
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vi visat,har,Svenska kyrkanTrossamfundet gemensamensom
Även ställningformellastatschefensdåstatschef.med landetshistoria

Hovkonsistoriet ochMedförbindelse bestått.dennaförsvagats har
mellanformella bandhistoriskt starkaHovförsamlingen finns det

StatschefenOmstatschefen. ävenkyrkan ochSvenskatrossamfundet
ochreligionstillhörighetregleradkonstitutionelltharfortsättningeni

statschefenstronarvingar kansuccessionsordningen förtillden knyts
Hovkonsis-ochHovförsarnl ingenförhållande tillställning inuvarande

medtillsammansSvenska kyrkanintehindrartoriet bevaras. Det att
situationen såförhållandet i denväljer reglerastatschefen attatt nya
reglering kan skei stift. sådaninförlivas EnHovförsamlingen ettt.ex.

2000.efter FråganSvenska kyrkan årtrossamfundetförinom ramen
utredningsarbetet.inomkyrkligaför detberedas inombör ramen

religionsfrihetstatschefens

visar sigsamhället vilketsvenskasärställning i detStatschefen har en
sinaåtalas förstatschefen kan inteimmunitet,straffrättsligi t.ex.
intesärbestämmelserregeringsformen. Dessa ärgärningar 5 kap. 7 §

i samhället utgörindividhand särbehandlai förstaavsedda utanatt en
vilkaunderförhållandenspeciella konstitutionellaför degrund en

medförastatschefen skulle kunnalagföringstatschef lyder. En attav
intedet sigsynpunktstatsrättsliganseende skadades. Från terstatens

trossamfundsanknyt-ellertrosbekännelsestatschefensnaturligt göraatt
Kyrkobered-religionsfrihetsfrågaprivat ellerning till samvets- somen

gjort.ningen
monarki oftamed kan,nationheller ovanligtinteDet är att aven

religionspeciellrelation tillsärskildskäl, uttryckahistoriska enen
vissa ämbetenovanligt ärheller intedenomination. Deteller är att

för be-uppfylldasärskilda krav, måsteförbundna med attsom vara
trossamfund.tilltillhörighetskall finnas,till ämbetethörighet ettt.ex.

regeringenstatsråd dåföredragandeexempel kanSom nämnasett
funktionerOckså andraSvenska kyrkan.ärenden rörandevissaavgör
därförtrossamfund. Detrelation till ärsådan formellkan ha ett enen

trossamfundieller liknandebiskop,naturlig regel präst ettatt en -
trossamfundspeciellttillämbetet knutnamed avseende på är utanett

individsiinskränkning rät-betraktasi övrigt kandetatt enensom
religionsfrihetIndividensreligionstillhörighet.frågatigheter i upp-om

ämbete.eller lämnar sitthan honnås attgenom
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Beslutet ändrade relationer mellan och trossamfundetom staten
Svenska kyrkan i principär inte beroende vilka krav ställs påav som
statschefen. Reformen i sig således ingetutgör hinder detmot att
nuvarande bekännelsekravet för statschefen kvarstår.

Vi frånavstår lägga fram något förslag i fråganatt deteget om
grundlagsreglerade bekännelsekravet på statschefen.



TROSSAMFUNDOMLAGSTIFTNING

ALLMÄNHETI
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5 Nuvarande förhållanden

För närvarande
saknas det möjlighet för alla trossamfund bedriva verksamhetenatt
i rättslig form avpassad efter deras sig själva ochpåären som syn
efter deras speciella förhållanden.

Åtskilliga trossamfund verksamma i landet vid sidan Svenskaär av
kyrkan. flertalet dessa samfund finnsDet kristna. Härärstora av
evangeliska kyrkor, Svenska Missionsförbundet, Pingströrelsen,t.ex.
Svenska Baptistsamfundet och Frälsningsarmén, även t.ex.men
Romersk-katolska kyrkan och olika ortodoxa kyrkor. finns ocksåDet
trossamfund med bekännelse kristna, judiska ochdenän t.ex.annan
muslimska.

Vissa trossamfund har varit verksamma tid.i Sverige under lång
Bl.a. judiska församlingar fick redan under 1700-talet möjlighet att
verka i landet. Flertalet evangeliska kyrkor har sina i denrötter
nyevangeliska väckelsen under 1800-talets hälft. romersk-Densenare
katolska kyrkan, de ortodoxa kyrkorna icke-kristnaoch de trossam-
funden har vuxit sig i samband de decenniernasmedstora senare
invandring. i

Efter 1951 religionsfrihetsreformårs har rättsliga hindernågra mot
bilda trossamfund eller här etablera internationelltatt att ett trossam-

fund inte förelegat. särskild rättslig form för trossamfundenNågon
har emellertid inte erbjudits. fungera praktiskt i samhället,För att
exempelvis vid köp fastighet eller vid haranställande personal,av av
trossamfunden tvingats använda sig de rättsliga former tillståttav som
buds.

Bland de väckelserörelser fram 1800-taletunder ochväxtesom
början 1900-talet, blev det för organiseramånga naturligt sinattav
verksamhet ideell förening. associationsformDenna passadesom en
väl för dessa rörelser där demokrati och delaktighet naturliga delarvar

självbilden.av
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Med den ökning antalet trossamfund verksammaär i landetav som
har problemen blivit alltmer påtagliga. Vissa trossamfund har i en-
lighet med sina traditioner självbild inte naturligt kan kom-en som
bineras med de tillgängliga associationsformerna. Med kyrkosynen
där betoningen på ämbetsbärarna stark främstär biskopar påvesamt-
eller patriark och där strukturen i övrigt hierarkisktär uppbyggd,-

den svenska föreningsmodellen dåligt. Vissa trossamfund harpassar
därför funnit det nödvändigt använda stiftelseformen.att

Andra trossamfund, bland frikyrkorna,även har på motsvarande
struktursätt med omfattande regelverk inte problem kanen utansom
till strukturen hos den ideella föreningen.anpassas

Muslimska organisationer i Sverige har följsamt organiserat sig
ideella föreningar med centrala organisationer och lokala före-som

ningar. muslimskaI länder individernasär delaktighet omfattande,
organisationen där inte fasta former detpå behövtsätttarmen som

ske här i landet. Vanligtvis det byär eller grannskapetten som
tillsammans för bygga lokal moské. Statentar sänderansvaret att en
sedan andlig ledare, imam, till den lokala moskén ochen en svarar
också huvudsakligen för finansieringen dennes tjänst. juri-Någonav
disk i svensk mening formas normalt inte, den folkligaperson men
förankringen och delaktigheten Den religiösaär verksamhetenstor.

inte helleravgränsas från andra delar samhällslivet och den lokaleav
imamen ansvarigär såväl för religiösa ritualer religiöst korrektt.ex.-
slakt, halalslakt för vissa samhällets domar- och medlarfunk-som av-
tioner. Medlems- eller tillhörighetsbegrepp för den religiösa tillhörig-
heten integår skilja från kulturtillhörigheten eller den nationellaatt
identiteten.

Buddhistiska organisationer skiljer sig i hög grad från dem vi är
vid i den kristna kulturen. fleral buddhistiska kulturer finns ingavana

medlems- eller tillhörighetsbegrepp. Religionen främstutövas av mun-
kar eller och det finns exempel där redan enda kannunnor en nunna
betraktas trossamfund med specifikt uppdrag: byggaett ettsom att ett
tempel och erbjuda buddhister, och alla andra vill delta, platssom en
för andliga övningar. Nunnan får enligt sin bara leva på gåvortro som
lämnas frivilligt till henne och hennes privata liv integår särskiljaatt
från trossamfundets.

Vid sidan de världsreligionernas trossamfund finns detstoraav
andra organisationer inte lika självklart kan uppfattas tros-som som
samfund.

Successivt har andra trossamfund vid sidan Svenska kyrkan gettsav
olika former erkännande från sida. Så har åt-statensav t.ex.numera
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skilliga trossamfund vigselrätt. Trossamfund har också anordnarätt att
enskild begravningsplats. Sedan 1972år har vidare statsbidrag till
lokaler och verksamhet i övrigt till andra trossamfundutgått än
Svenska kyrkan. Bidrag till alla trossamfundutgår störrenumera
utanför Svenska budgetåretkyrkan. För 1995/1996 anslogs 94,5
miljoner kronor till sådana bidrag, 63,5 miljoner kronor avsågvarav
tiden juli 1995 juni 1996. budgetåret 1997För har ramanslagett om-
57,3 miljoner kronor beslutats.
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6 Allmänna överväganden

Vår uppgift
föreslå regleringär trossamfunden imöjlighetatt atten som ger

formellt och rättsligt hänseende uppträda just trossamfund.som
Detta skall ske det skapas särskild förrättslig formattgenom en
trossamfund.
Vi anser

utgångspunkterna för sådan reglering böratt en vara
att trossamfundså många möjligt skall kunna använda sigsom av-

den rättsliga formen för sin verksamhet, ochnya
regleringen inte skall påverka möjligheterna bedrivaatt att-

verksamheten för övriga trossamfund.

6.1 Utgångspunkter m.m.

Utredningen har bl.a. till uppgift lämna förslag till regleringatt en av
trossamfundens rättsliga ställning, syftar till arbetsför-godaattsom ge
utsättningar och likvärdiga förhållandenså möjligt olikaförsom
trossamfund. Avsikten alla trossamfundär skall möjlighetatt ges en

i formellt och rättsligt hänseende uppträda just trossamfund.att som
Detta skall, enligt direktiv,våra ske det skapas särskildattgenom en
rättslig form för trossamfund.

En utgångspunkt bör den föreslagna regleringen skallattvara
möjliggöra för det flertalet de i Sverige i dag verksammastora av
trossamfunden använda den rättsliga formen för sin verksam-att nya
het. Samtidigt också eventuellt nytillkommande religiösa rörelsersom
givetvis bör ha möjlighet använda sig rättsfiguren. Att begränsaatt av
möjligheterna använda sig den rättsliga formen för vissaatt av nya
trossamfund med hänvisning till deras religiösa åskådning, skulle med

sannolikhetstörsta strida Europakonventionens artikelmotanses om
religionsfrihet och den rättspraxis utvecklats med stöd denna.som av
Det skulle definitivt strida konventionens andemening. Eftersommot
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det inte tillåtet stifta lagar strider Europakonventionenär att motsom
se 2 kap. 23 § regeringsformen, inte heller möjligtdetär att

vissa trossamfund från det rättsligaden formenutestänga rum som nya
Sammantaget innebär detta krav samfundende måsteattger. som

uppfylla för formenkunna begagna sig den rättsliga inte fåratt av nya
ställas alltför högt.

En ytterligare utgångspunkt bör den föreslagna regleringenattvara
inte skall påverka möjligheterna bedriva verksamheten för deatt
trossamfund eller utanföranledning kommer ståattsom av en annan
regleringen. inte heller rimligt sådana trossamfund skallDet är att
förlora sina nuvarande rättigheter/förmåner anordna enskildrätt att-
begravningsplats, vigselrätt, statsbidrag enbart det skäletetc. attav-
de inte kan eller vill använda sig den rättsliga formen.av nya

de enskildaUr trossamfundens synvinkel torde den regleringennya
innebära möjlighet bejaka möjlighetdet redan är,att atten man en

i juridiska sammanhang få sin självför-även uppträda i enlighet med
ståelse. En förutsättning för detta givetvis trossamfundet för sigär att
självt har klargjort hur det organiserat.är

Organisationsstrukturen hos de olika trossamfunden mycket skif-är
tande. flertaletDet dem bedriver dock den övervägande delenstora av

sin verksamhet på lokal nivå med samarbets- eller överordnadeav
regional och/eller nationell nivå. trossamfunden finnspå Blandorgan

det vissa samfund mycket tydligt byggda uppifrån med starkaärsom
auktoritära inslag och i princip saknar medlemsstyre. Andrasom sam-
fund har klart kongregationalistisk uppbyggnad, dvs. uppbygg-en en
nad där de lokala självbestämmanderätt och oberoende ärorganens
tydligt framträdande. finns också trossamfund harDet som en mer
blandad organisationsstruktur där beslutanderätten hos regionala och/
eller nationella tydlig i vissa frågor samtidigt påärorgan som organen
lokal nivå har väl utvecklad självbestämmanderätt inom andraen
områden. Dessa olikheter mellan trossamfunden torde ha sin grund i
skillnader i kyrkosyn, samhällsförhållandenockså i de skiftandemen

vid tidpunkten för bildandetrått de skilda samfunden. Obe-som av
roende detta det uppfattning samtliga organisations-är vår dessaattav
strukturer skall kunna inom rättsfiguren.den Dettarymmas nya
innebär bl.a. det rättssubjektet kan komma bestå fleraatt attnya av
juridiska Inom associationsrätten dock detta inte någonärpersoner.
helt ovanlig situation, arbetsrättsligaexempelvis inom det området har
det sedan länge förekommit skilda organisatoriska nivåer inomatt en
förening för sig tillerkänts rättskapacitet rättsfalletse NJAt.ex.var
1936 672.s.
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För där rättssubjekt kan bestå flera juridiskaatt ett system ett av
skall kunna inordnas i och fungera inom rättsordningen, ärpersoner

det vikt samfundets organisationsstruktur klart framgåryttersta attav
stadgar, kyrkoordning eller liknande handlingar och dennaattav orga-

nisationsstruktur enkelt kan komma till tredje kännedom. Vimans
återkommer till detta i samband med vi diskuterar vilkanärmareatt
krav skall ställas för religiöst samfund skall kunna fåatt ett ut-som
nyttja sig den rättsliga formen för sin verksamhet.av nya

Det bör också påpekas flera de trossamfund föratt av som
närvarande verksamma i Sverigeär bedriver hela eller delar sinav
verksamhet stiftelser. Det kan förhålla sig de har delsså attgenom en
stiftelse förvaltar viss egendom, dels eller mindresom en mer
formaliserad ideell förening sköter den religiösa verksamheten.som
Vi förutsätter välvilligt på eventuella permutationsansök-att staten ser
ningar från dessa trossamfund, syftet föra egendomenär överattom
till den rättsliga formen.nya

6.2 En lag trossamfundom

Vi föreslår
religionsfrihetslagen upphävs,att-

särskild lag trossamfund utfärdas, ochatt en om-
den lagen skall innehålla dels vissa allmänna bestämmelseratt nya-

religionsfrihet gäller alla trossamfund, dels särskildaom m.m. som
föreskrifter rättslig form för trossamfund.om en ny

Den reglering trossamfundens rättsliga ställning diskuteratav som
i det föregående, vi bör placeras i särskild lag trossam-anser en om
fund. En förutsättning för sådan reglering begreppetär atten
trossamfund tydlig innebörd. För närvarande finns definitionges en en

begreppet i religionsfrihetslagens fjärde paragraf andra stycket.av
lagen finnsI det också vissa allmänna bestämmelser enskildas rättom

till religionsutövning. Enligt vår uppfattning framstår det emellertid
betydligt lämpligare begreppet trossamfund definieras i lagattsom en
behandlar trossamfundens förhållanden i lag där enskildasänsom en
till religionsutövningrätt regleras. iBestämmelsen religionsfrihetsla-
bör därför upphävas.gen
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Religionsfrihetslagens första paragrafer innehåller bestämmelsertre
enskildas till religionsutövning, vilka harrätt sin motsva-om numera

righet i regeringsformen. Nuvarande 1 §religionsfrihetslagen, som ger
och fritt sin religion, 2 enligt vilkenrätt utöva det stårattvar en
och fritt för religiös gemenskap delta i sammankomst ochattvar en

sammansluta sig med andra, och 3 enligt vilken andra hindernågra
för offentlig gudstjänst inte gäller de finns för allmänän som samman-
komst i övrigt, täcks alla bestämmelser i 2 kap. l § regerings-av
formen. I samband med reform på stat-kyrkaområdet framstår deten
därför befogat upphäva dessa bestämmelser.ävenattsom

fjärdeDen paragrafen i religionsfrihetslagen första stycket innebär
varje trossamfund möjlighetmåste till utträde för denatt ge som

tillhör trossamfundet. Om några utträdesregler inte finns för ett tros-
samfund, följer det allmänna rättsgrundsatser utträde ändå kanattav
ske. Skulle trossamfund enligt sina stadgar eller liknande grunddo-ett
kument ha bestämmelse utträde inte kan ske, den regelnäratten om
på grund den behandlade paragrafen verkan. Bestäm-utanav nu- -

melsen medför således skydd för den enskilde i förhållande tillett
kap.trossamfunden. Regeringsformens motsvarande bestämmelse 2

2 § innebär den enskilde det allmänna skyddadäratt gentemot mot
tillhöratvång trossamfund. Det finns således inte oväsentligatt en

skillnad i sak mellan bestämmelserna. Enligt uppfattning finns detvår
därför skäl för lagstiftningen fortsättningsvis skall innehållaävenatt

bestämmelse med sådant skydd för den enskilde i förhållande tilletten
trossamfunden.

Övriga bestämmelser i religionsfrihetslagen upphävda.är numera
Vi därför religionsfrihetslagen skall upphävas. De bestäm-attanser
melser i den lagen alltjämt har berättigande bör föras tillöverettsom
den lag trossamfund vi föreslår skall stiftas.om som

En lag reglerar trossamfundens förhållanden kommer attsom
innehålla särskilda bestämmelser det förfarande skall möjlig-om som

för trossamfundengöra erhålla den särskilda rättsliga ställningatt som
erbjuds. Vidare kommer sådan lag bl.a. innehålla föreskrifteratten

tillrätten uppbördshjälp. Vi återkommer till lagens inne-närmareom
håll i dessa avseenden i det följande.

Enligt uppfattningvår bör lagen trossamfund inledas medom
allmänna föreskrifter sikte alla trossamfund,på vilkentar oavsettsom
rättslig form de verkar Till denna avdelning hänförs bestämmelserna
från religionsfrihetslagen, dvs. definitionen begreppet trossamfundav
och bestämmelsen inte tillhörarätten trossamfund. Mednågotattom
hänsyn till vi föreslår religionsfrihetslagen skall upphävas fram-att att
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detstår lämpligt inleda lagen med hänvisning till regerings-attsom en
formens föreskrifter religionsfrihet. Likaså bör hänvisning skeom en
till motsvarande föreskrifter i Europakonventionen, särskilt kon-som
ventionens artikel religionsfrihet till skillnad från föreskrifterna iom
regeringsformen gäller för trossamfund.även

kan vidareDet finnas skäl för ytterligare bestämmelsenågon som
riktar sig till alla trossamfund. sådanEn bestämmelse bör i fall pla-så

i lagens inledande del. övrigtI bör lagen innehålla särskildaceras
föreskrifter rättslig form för trossamfunden och därmedom en ny
sammanhängande frågor.

6.3 Begreppet trossamfund

föreslårVi
begreppet trossamfund definieras gemenskap föratt som en-

religiös verksamhet, där det ingar anordna gudstjänst. Dettaatt
innebär religionsfrihetslagens definition begreppet förs tillatt överav
den lagen trossamfund i huvudsak oförändrad.nya om

I religionsfrihetslagen definieras begreppet trossamfund följandepå
"Medsätt: trossamfund förstås, förutom Svenska kyrkan, sammanslut-

ning for religiös verksamhet, vari ingår anordna gudstjänst" 4 §att
andra stycket. Trossamfund således både Svenskaär kyrkan och
övriga etablerade religiösa samfund. En i huvudsak motsvarande
definition finns i förordningen 1989:271 statsbidrag till andraom

Svenskatrossamfund kyrkan,än dock med tillägget medatt trossam-
fund i förordningen "enäven samverkande försam-avses grupp av
lingar eller trossamfund Kyrkoberedningen föreslog i sitt betänkande

definition begreppet trossamfund i huvudsak överensstäm-en av som
med regleringen i religionsfrihetslagen. Några direkta erinringarmer
definitionen framfördes inte remissinstanserna.mot av

Religionsfrihetslagens definition begreppet trossamfund välärav
ägnad ligga till grund för utformningen bestämmelse iatt av en ny
ämnet. I sammanhanget bör det påpekas alla religiösa samfund inteatt

sig sammanslutningar i mening.gängse För ävenanser vara att ge
dessa samfund möjlighet känna sig omfattade begreppetatten av
trossamfund, bör ordet "sammanslutning" bytas det innehålls-ut mot
mässigt något vidare ordet "gemenskap". Vi föreslår därför att tros-

5-l7-037l
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samfund skall definieras gemenskap för religiös verksamhet,som en
där det ingår anordna gudstjänst. Gudstjänst skall förstås i vid be-att
märkelse exempelvis bön och meditationså normalt innefattas iatt
begreppet.



SOU 1997:41 131

7 Barns komma till talsrätt näratt

det gäller medlemskap i trossam-

fund

7.1 Nuvarande förhållanden m.m.

För närvarande
gäller s.k. för barn i åldernvetorätt 15-17 år både vid inträde ien
och utträde Svenska kyrkan. Beträffande barns imedlemskapur
andra trossamfund saknas det i princip lagreglering.

Som naturlig utgångspunkt i den svenska rättsordningen och i över-en
ensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden gäller varjeatt

myndig själv bestämmer han eller hon skall trä-vuxen person om- -
inda i eller träda trossamfund. Detta innebär bl.a.ut ett attur en

inte kan tvingas träda i eller träda ut ett trossam-vuxen person ur
fund exempelvis familjemedlem. Beträffande barnav en personer-
under 18 år förhållandenaär emellertid annorlunda.-

När det gäller kyrkotillhörigheten i Svenska kyrkan gäller för
närvarande s.k. för barn i åldernvetorätt 15-17 både i frågaåren om
upptagande i kyrkan och i fråga utträde se 3 kap. 3 §§och 5om
kyrkolagen. Vetorätten innebär barnets vårdnadshavare kaninteatt
få till stånd sig upptagande eller utträde barnets samtycke.utanvare
frågaI barn under 15 år bestämmer barnets vårdnadshavareom om

kyrkotillhörigheten.
Beträffande medlemskap i andra trossamfund Svenska kyrkan,än

saknas det i princip lagreglering uttryckligen sikte frågan.påtarsom
Den nuvarande regleringen kyrkotillhörigheteni Svenska kyrkanav

trädde i kraft den januari1 1996 prop. 1994/952226. Som huvud-
regel gäller den döps i Svenska kyrkans blirordningattnumera som

i kyrkan. Det går också bli i Svenska ef-kyrkanupptagen att upptagen
meddelande eller anmälan. Skillnaden tidigare detter ett ärmot atten

krävs aktiv handling för bli i kyrkan. det gällerNäratt upptagenen -
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barns komma till tals, överfördes regleringen från religions-rätt att
frihetslagen i huvudsak oförändrad. bakgrund remiss-Mot någraattav
instanser för sänkas tillåldersgränsen samtycke borde 12ansåg att

regeringen frågan diskuteraseller 14 uttalade borde kunna s.år, att
18. Därefter anförde regeringen den nyligen hade tillkallatatt en
särskild utredare för samtliga åldersgränser gäller barnöveratt somse
och och det låg inom för utredarens uppdragungdomar attatt ramen

Utredningenockså de aktuella åldersgränserna.överväga antognu
Åldersgränsutredningen. förslag behandlas nedan. VidDessnamnet

riksdagsbehandlingen uttalandenregeringens förslag gjordes ingaav
förangående åldersgränsen samtycke.

religionsfrihetslagenI förarbetena till behandlades frågan barnsom
tillhörighet till trossamfund tämligen utförligt. Dissenterlagskommittén
SOU 1949:20 13 gjorde bl.a. följande uttalande det gällde frå-närs.

till utträde Svenska kyrkan:rättengan om ur
myndighetsåldern i religiöst hänseende, d.v.s. denDet kan sägas, att

ålder vid vilken individen kan själv träffa avgörandeattanses mogen
angående sin samfundstillhörighet, i land inträder vidvårt 18 år. Kom-
mittén icke, sänkning denna myndi börnågonattanser av
ifrågakomma. Tillräcklig mogenhet för självständigt bedömandeett av
de religiösa spörsmål, vilka kunna föranleda behov utträdaett att ur
svenska kyrkan, lärer i allmänhet icke förutsättas förr vidän 17-18
års ålder. Visserligen tilldraga sig de religiösa frågorna ofta långtnog
tidigare de i omfattning,uppmärksamhet betydandeungas mera men
den stadga i åsikter, vilken icke böramänniskautan en ung synes
medgivas ändra sin religiösa samfundstillhörighet, vanligenäratt nog
icke tidigareuppnådd dessförinnan. beakta de fall, dåFör att en
religiös mognad inträtt, kommittén emellertid lämpligt medgivaanser
rätt till utträde kyrkan för i åldern under förut-barn 15-18 årur
sättning medgivande utträdet.vårdnadshavaren lämnar tillatt

Kommittén framhöll föreslagnasärskilt den bestämmelsen skapadeatt
naturlig i frågaövergång mellan föräldrarnas bestämmanderätten om

barnens samfundstillhörighet, före ålder, och den självständiga15 års
bestämmanderätt, inträda sammanhangetskulle vid 18 ålder. Iårssom
bör det framhållas den civilrättsliga myndighetsåldern vid dennaatt
tidpunkt 21 år.var

Vidare kommittén föräldrarnas samfundstillhörighet iansåg att
princip borde avgörande för bestämmandet samfundstill-barnsvara av
hörighet kommitténs. 42. Som konsekvens det föreslog atten av

barns tillhörighet till religiösa samfund nämligenvissa andraäven -
sådana kommittén benämnde "särskilda trossamfund" skulle lag-som -
regleras. föreslogs förDet något längre gående bestämmanderätten
barn föreslagna bestämmelsen följande15 år. Den hade lydelse:över
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Beträffande den, fyllt femton sker i frågaår, samfundstill-som om
hörighet ingen ändring, så är han själv därom fattar beslut,utan att
varvid såvitt utträde inträdeangår och i svenska kyrkan skall gälla,ur

ivad sådant avseende stadgat är.

Departementschefen emellertidansåg medlemskapet i andraatt
religiösa samfund Svenska kyrkan helt bordeän bero på samfundets

reglering prop. 1951:100 59. Vidare han sak-ansåg detattegen s.
nades tillräckliga skäl i fråga barn från dennagöraatt avstegom
princip.

Beträffande barns medlemskap i Svenska kyrkan uttalade departe-
mentschefen barn principiellt bör följa sina föräldrar 54.a.a.att s.

religionsfrihetssynpunktFrån ansåg departementschefen väsentligadet
den enskilda människan, sedan hon sådan ålderuppnåttatt attvara en

hon har förmåga ståndpunkt i religiösa frågor, inte hindrasatt ta att
sinändra inställning till kyrkosamfundet. frågaI barn fylltom som-

18 deladeår departementschefen, under hänvisning till den motsvaran-
de åldersgräns gällde enligt den då nyligen medborgar-antagnasom
skapslagen, kommitténs uppfattning självständig bestämman-att en
derätt skulle inträda vid denna ålder. Med avseende barnpå yngre
gjordes följande uttalande a.a. 156:s.

Ehuru sålunda före den angivna religiösa myndighetsåldemnu
bestämmanderätten i fråga barnets inträde i eller utträde kyrkanom ur
tillkommer vårdnadshavaren, kan likväl barnet ha nått sådanen mog-
nad, skälig hänsyn bör till dess fattning religiösa frågor.att tagas up
Kommittén har föreslagit sedan barnet yllt 15 år, dess medverkanatt,
skall krävas för ändring dess förhållande till svenska kyrkan.en av
Det kan dock ifrågasättas, icke åldern borde lägresättas något änom
vad kommittén föreslagit. Gällande irätt motsvarande fall hänsyntar
även till konfirmation inom kyrkan, skett före fyllda 15 år. Såsomsom

förebild torde kunna tjäna reglerna i föräldrabalken adoption,en om
enligt vilka den fyllt icke12 år kan adopteras samtycke.utan egetsom
Samma förutsättning torde böra gälla för den f llt 12 åratt som

vårdnadshavarens åtgärd skulle i eller iljas frånupptagasgenom s
kyrkan.

Vid riksdagsbehandlingen kom emellertid åldersgränsen höjas tillatt
den kommittén föreslagna, Särskilda15 år. utskottets majoritet ut-av
låtande 1 1951 72 uttalade följande.nr s.

Utskottet ansluter sig till den uppfattningen sedan barnet vunnitatt, en
viss mognad, det icke bör vårdnadshavaren medgivet att utanvara
barnets samtycke vidtaga ändring dess förhållande till svenskaav
kyrkan. Enligt utskottets mening har den ålder, från vilken barnets
samtycke sålunda skall fordras, i Kungl. Majzts förslag blivit bestämd
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till alltför låg ålder. Utskottet förordar ålder idenna ställetatten
bestämmes till 15 år.

Minoriteten i utskottet två ledamöter hänsyn, förutom tillansåg att
vad hade anförts departementschefen, borde till denatttassom av
vanliga konfirmationsåldern lägre 15 sedanår. De ansågän att,var
barnet viss och inått mognad synnerhet barnet börjat till-atten om

med ikamrater delta konfirmationsundervisning, det översammans
huvud inte borde tillåtet för föräldrarna barnetsatt, utanvara
medverkan, bestämma dess tillhörighet till a.a. 101.kyrkanom s.

Beträffande barns medlemskap i andra trossamfund saknas det alltså
lagregler specifikt sikte den aktuella situationen. 6på I kap.tarsom
föräldrabalken FB finns allmänna bestämmelser barn ochom
vårdnadshavare. Inledningsvis uttalas barn har till omvårdnad,rättatt
trygghet och god fostran och barn skall behandlas med aktningatten
för sin och l §. Barn står normalt under vårdnadegenartperson av
båda föräldrarna och vårdnaden består till dess barnet fyller 18 år.
Vårdnadshavarna har för barnets personliga förhållandenett ansvar
och de skall till barnets behov omvårdnad, trygghet och godattse av
fostran blir tillgodosedda 2 §. Vårdnadshavarna har dessutom rätt
och skyldighet bestämma i frågor barnets personligaröratt som ange-
lägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling skall de
därvid allt hänsyn till barnets synpunkter och önskemålstörreta
11 §.

SÖEnligt FN:s konvention barnets rättigheter 1990:20, tillom
vilken Sverige har anslutit sig, skall konventionsstaterna respektera
barnets till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet artikelrätt
14. artikelnI vidare föräldrarnas vårdnadshavarnassägs elleratt
rättigheter och skyldigheter förenligt medpå sätt äratt, ett som
barnets fortlöpande utveckling, sinbarnet ledning då barnet utövarge

skall respekteras. Slutligenrätt uttalas friheten sin religionutövaatt att
eller endast får inskränkas lag och bara det nöd-ärtro genom om
vändigt med hänsyn till den allmänna säkerheten, ordningen, hälsan
eller sedligheten eller andra grundläggande fri- och rättig-personers

Ävenheter. i övrigt innehåller konventionen flertal bestämmelserett-
syftar till stärka barns möjligheter komma till tals i frågoratt attsom

deras personliga förhållanden.rörsom
Med beaktande regleringen i föräldrabalken och de åtagandenav
Sverige gjort ansluta sig till FN:s konventionattsom genom om

barnets rättigheter, förefaller det rimligt från enligtutgå barnatt att
svensk har visst inflytande i frågarätt sitt medlemskap iävenett om
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andra trossamfund Svenska kyrkanän redan innan barnet har fyllt 18
år. Vid vilken ålder det då tänkbartär detta inflytande haratt en mer
avgörande betydelse

I fråga barns komma tillrätt tals hos myndigheter ochattom
domstolar på det förutsätts isätt konventionFN:s barnetssom om
rättigheter, innehåller svensk lagstiftning flertal regler. I frågaett om
adoptionsärenden gäller huvudregel den fyllt 12 inteårattsom som
får adopteras samtycke FB 4 kap. §.5 Vid mål vård-utan eget om
nad eller skallumgänge hänsyn tillrätten barnets vilja medta
beaktande barnets ålder och mognad FB 6 kap. 10 d § och 15 §.av
I förarbetena till sistnämnda bestämmelser framhålls detta betyderatt

det normalt skall fästas avseende vid deatt barnensstörremer
inställning vid mindresde prop.än 1994/95 :224 53. Vidare uttalass.

det enligt regeringens mening inte lämpligtär bestämt huratt att ange
gammalt barn bör för det skall meningsfulltett redaatt att tavara vara
på dess inställning a.a. 35. Verkställighet dom angåendes. av en
vårdnad eller får huvudregelumgänge inte ske barnets viljamotsom

Ävenbarnet har fyllt 12 år FB 21 kap. 5 §. i ärenden enligtom
namnlagen 1982:670 gäller huvudregel fordrassamtycke frånattsom
det barnet fyllt 12 år 48 §. Enligt lagen 1950:382att svensktom
medborgarskap krävs samtycke till medborgarskapsförvärvet från den

fyllt 15 år 2 §.som a
ÅldersgränsutredningensdettaI sammanhang bör den nämndaovan

ÖVERGÅNGarbete uppmärksammas. I betänkandet "BEVAKAD -Åldersgränser för till 30 år" SOU 1996:111, sigansågunga upp
utredningen kunna konstatera forskningen avseende ålder ochatt
mognad stöd för mindre differentierat åldersgränserettger system av

vadän gäller för närvarande 26. Utredningen menadesom att
reglerna skulle vinna i konsekvens, tydlighet och enkelhet be-om
stämmelserna fixerades till några få, strategiska åldrar. Som en-
huvudprincip kunde dessa åldersgränser bestämmas till 12, 15, 18 och
21 år. När det gäller mognaden i olika åldrar sammanfattade ut-
redningen s. 320 f. sin undersökning följandepå sätt:

12 år
Barn har i IZ-årsåldem nått sådan grad mognad de börjaratten av
förena egenintresse med andra intressen och utvecklar sociala
kompetenser. Frigörelsen från föräldrar sin början och barnettar
upptäcker sig sälvt.

Det är ärför rimligt låta barn i den här åldern, inte bara iatt
större utsträckning tidigare,än komma till tals när det gäller frågor

dess också få bestämt inflytande iutan sådanaettä person mer
gor.
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15 år
abstrakt tänkande. För-I den här åldern börjar barnet utveckla ett

och integrera olika delar personlig-behärska kroppenmågan att av
vuxenrollenheten stärks. första i kvalificering tillDe tas.stegen en

i här åldern bör därför påtagligt sättBarn den på taett mer
behandlas självständig individför sina handlingar och som enansvar

med intressen.egna
Under fram till 18-årsåldern utvecklar barnet störreåren en

utfommingensjälvkänsla och målmedveten det gällerär när avmer
olika ideal och framtida livsprojekt.

18 år
medlemskap i olika liksomIndividen börjar värdera och välja grupper,

livsstil.grunden för en egen
värdera situa-helheter, jämñra alternativ ochFörmågan att se

tioner i det fullt utvecklad.är närmaste
Vad skiljer i denna ålder från andra ärvuxnasom unga vuxna

livserfarenhet.

21 år
iOlika individer föler inte utvecklingslinje. Individer sammaibland samma

ålder skiljer fråga fysisk, psykisk och socialsig avsevärt i om
mognad. Skillnader i livserfarenheter kan också betydande.vara

bestämmelser tillfinns därför anledning knyta vissaDet att en
högre myndighetsåldemnågot ålder än 18 år.

förbör ske i de fall omgivningens förtroendeSå t.ex. en
avgörandeförmåga axla viss uppgift eller roll ärattpersons aven

tydelse. Likaså i de fall försenad mognad eller bristandeen en-
livserfarenhet behöver kompenseras för i första hand skydda elleratt
stötta den unge vuxne.

Åldersgränsutredningen frånföreslog samtycke skulle krävas redanatt
det barnet fyllt 12 både det gäller kyrkotillhörigheten iår näratt
Svenska kyrkan förvärv svenskt medborgarskapoch det gällernär av

förs. 333 ff.. Som huvudskäl anfördes enhetlig åldersgränsett att en
barns skullei mål eller ärenden deras uppnåsvetorätt rörsom person

remissbe-förslaget genomfördes. Utredningens förslag har nyligenom
handlats.

ochbakgrund de redovisade åldersgränserna hos domstolarMot av
sinmyndigheter framstår det rimligt frågan ställdes påatt, spets,om

medlemskaphänsyn skulle till barnets vilja det gällernäranta att tas
i andra trossamfund från barnetSvenska kyrkan åtminstone detän att
fyllt 15 och möjligen från det 12 ålder.år redan barnet uppnått årsatt

finnsDet emellertid också bestämmelser i Europakonventionen som
bör beaktas.

konventionens i svenskI första tilläggsprotokoll, artikel heter det
översättning följande.

Ingen förvägras till undervisning. Vid utövandet denmå rätten av
verksamhet i fråga uppfostran och under-kan påtaga sigstaten om
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visning skall respektera föräldrarnas rätt tillförsäkra sinastaten att
bam uppfostran och undervisning i medstår överensstämmelseen som
föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Vid ratificeringen sistnämnda bestämmelse gjordes från sidasvenskav
särskilt förbehåll, i vilket tillkännagavs Sverige inte kunde till-ett att

erkänna föräldrar under åberopanderätten sin filosofiskaatt, av
åskådning, påfordra deras barn befriades från obliga-deltagande iatt
torisk skolundervisning. I fråga kristendomsundervisningen i deom
svenska skolorna förklarades befrielse endast kunde meddelas barn,att

trosbekännelse Svenska kyrkans och för vilkaänsom var av annan en
tillfredsställande religionsundervisningorganiserats prop.på sättannat
1953:32 ff..5 praktikenI har konventionsbestämmelsen bl.a.s.
medfört vissa trossamfund har fått meddela religions-rättatt att
undervisning i skolans ställe. Det bör framhållas regeringen nyligenatt
föreslagit denna möjlighet skall upphävas, 1995/962200.att se prop.

Än betydelsestörre i sammanhanget har emellertid de fristående
skolorna. Ett barns vårdnadshavare har nämligen låta barneträtt att
fullgöra sin skolplikt vid sådan skola i stället för vid den samhälletav
anordnade grundskolan, den fristående skolan godkänd förärom
ändamålet. Hösten år 1995 fanns det, enligt med be-rapporten
skrivande data från Skolverket, 238 godkända fristående skolor på en
nivå motsvarande grundskolan, 45 19 % konfessionellmedvarav
inriktning. Skolplikten upphör huvudregel vid utgångensom av
vårterminen det kalenderår då barnet fyller 16 år. vårdnadsha-Barnets

kan således bestämma barnet skall fullgöra sin skolplikt vidattvare
fristående skola med konfessionell inriktning.en
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överväganden7.2

föreslårVi
trossamfunden huvudregel, självständigt skall reglera sinaatt som-

medlemsregler,
undantag från denna huvudregel införandegörsatt genom av en-
för barn 12 vid inträde i och utträdeuppnått års åldervetorätt som

trossamfund,ettur
barn fyllt 12 initiativ skall kunna träda in iår påatt egetsom-

eller trossamfund, samtycker tillträda vårdnadshavarenut ettur om
det, och

regler skall gälla för alla trossamfund.att samma-

propositionI likhet med vad departementschefen uttalade i 1951 års
huvudregel börvi trossamfundens medlemsreglerattanser som

regleras självständigt trossamfunden. avsnitt 6.2Vi harav ovan
behandlat naturligt från huvudregel, nämligenundantag dennaett
rättigheten frågakunna lämna trossamfund. Denatt ett som nu
aktualiserats det finns anledning särskilt undantagär göraatt ettom
från huvudregeln också det gäller barns medlemskap inär trossam-
fund.

Utgångspunkten i vårdnadshavare harsvensk barnetsrätt är rättatt
personligaoch skyldighet bestämma i frågor barnetsröratt som

förhållanden till dess myndigt, fyller 18 FB 6barnet blir dvs. åratt
kap §. Visserligen vårdnadshavare allt11 skall barnets störreta
hänsyn till med barnetsbarnets synpunkter och önskemål i takt
stigande ålder. kan emellertid för barnet hävda denDet svårt attvara

till religionsfrihet följer konvention barnetsrätt FN:ssom av om
rättigheter, det inte finns särskilt lagstöd för det; särskiltom som
andra konventioner till vilka Sverige anslutit sig, bl.a. Europakonven-
tionen, vid handen barnets vårdnadshavare har uppfostrarätt attattger
sina barn i religiösa övertygelse.överensstämmelse med deras egen

denna bakgrund vi religionsfrihetMot barns till börrättattanser
komma till iuttryck lagen trossamfund. likställighetens ochIom namn
framför allt med hänsyn bestämmelsetill barnen bör sådan varaen
tillämplig i förhållande till alla trossamfund.

Frågan kan regleras i princip olika det första kanpå Försätt.tre
det ske på så det skapas religiös myndighetsåldersätt äratt en som
lägre den allmänna myndig-myndighetsåldern. En sådan religiösän
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hetsålder kan exempelvis bestämmas till 15 dvs. denår, ålder då barn
Åldersgränsutredningenenligt bör behandlas självständigasom

individer med intressen. För det andra kan det ske attegna genom
barn tillerkänns i likhetvetorätt med vad i dag gäller beträffandesom

Åldersgränsenkyrkotillhörigheten i Svenska kyrkan. kan be-t.ex.
till istämmas 15 år enlighet med vad gäller för Svenska kyrkansom

Åldersgränsutredningeneller till 12 år såsom föreslagit. detFör tredje
kan sådan bestämmelse utformas allmän föreskriften som en som
innebär trossamfunden skall hänsyn till, eller verka för, barnsatt ta

till religionsfrihet.rätt
lösningEn där särskild religiös myndighetsålder införs,en som

skiljer sig från den allmänna myndighetsåldern, skulle emellertid kom-
i stridstå med såväl regleringen i föräldrabalken Sverigesattma som

internationella åtaganden. Enligt uppfattningvår denna lösningär
därför inte lämplig. Inte heller det tredje alternativet allmänten-
formulerat föreskrift för trossamfunden verka för barns tillrättatt
religionsfrihet framstår särskilt välbetänkt. Visserligen viärsom-
övertygade sådan bestämmelse lojalt skulle följasattom en av en
mycket majoritet trossamfunden. En sådan bestämmelse skullestor av
dock riktad till trossamfunden och inte till barnets vårdnadshava-vara

Det skulle därför inte finnas någon garanti för barnets rättig-attre.
heter blev respekterade detpå konventionsätt FN:s barnetssom om
rättigheter föreskriver.

Det anförda leder till slutsatsen barnets till religions-rättattoss
frihet bör skyddas regel tillerkänner barnet vidvetorättgenom en som
inträde i och utträde trossamfund. Med hänsyn till de ålders-ettur

gällergränser andrapå områden och med beaktande vadsom av
Åldersgränsutredningenfunnit beträffande barns vidmognad olika åld-

vi åldersgränsen för bör bestämmas till 12vetorätt år.attrar, anser
ytterligareFör inskärpa respekten för barnets till religions-att rätt

frihet, vi den beskrivna regeln bör kombineras medattanser ovan en
föreskrift barnet initiativ i fråganrätt samfundstill-att tasom ger om
hörighet. förutsättningEn för barnet skall få till stånd ändringatt en

sin samfundstillhörighet måste dock vårdnadshavarenattav vara sam-
Åldersgränsentycker till det. för sådan initiativrätt bör över-en

med åldersgränsen förensstämma likhetI med vad gällervetorätt. som
enligt föräldrabalken bör det i sammanhanget allt hänsyn tillstörretas
barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets stigande ålder och
utveckling.
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trossamfundRegistrerat8

formrättsligEn8.1 ny

föreslårVi
rättslig form itrossamfund införsdet lagenatt en nygenom om-

trossamjimd,benämnd registreraträttsordningensvenskaden
trossamfund,för allaskallrättsliga formen stå öppendenatt nya-

tillocksåkunna överlämnasförvaltningsuppgifter skallatt-
trossamfund, ochregistrerade

beviljas skalldagtrossamfunden iförmåneringen deatt somav-
formen.rättsligatill denknutna nyavara

förhållandenlikvärdigaarbetsförutsättningar ochgoda såsyfteI att ge
förrättslig formsärskildtrossamfund, skallmöjligt för olika ensom

redogjort för de utgångs-avsnitt 6.1Vi hardessa skapas. ovan
reglering. Försådangälla förvi skallpunkter attenansersom

formenrättsligasig denanvändatrossamfunden skall kunna nyaav
organisato-i frågaminimikravsjälvklart uppfylla vissademåste om

registre-formi sin någonuppbyggnad. innebärrisk Detta atttur av
sakvi detPrincipielltblir nödvändigt.ringsförfarande vara enanser

handläggasskallsådant förfaranderegeringenför avgöraatt ett avom
lämpligt valregistreringsmyndighet. Ettsärskildellerregeringen av en

Kammarkollegiet. Förskulle kunnaregistreringsmyndighet varaav
vigselrätt förKammarkollegiet bl.a. frågorhandläggernärvarande om

särskildbesittakollegietbakgrund tordetrossamfund. dennaolika Mot
känd förmyndighetenLikasåtrossamfundens förhållanden. ärinsikt i

trossamfunden.
användaskall kunnareligiöst samfundförutsättning förEn att ett

gemenskap"ensamfundeträttsliga formen utgördensig är attav nya
gudstjänst". Föranordnaverksamhet, där det ingårför religiös attatt

inte krävasbedömning torde det närmarekunna dennagöra en
någotsamfundets religiösa åskådning lära. Dettaprövning är somav

i dessaskeheller börtill religionsfriheten, intevi, hänsyn anserav
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sammanhang. Staten bör inte i fråga vilka uppfattar sigstyra om som
trossamfund. Den debatt förekommit i andra ländersom som attom

begränsa för trossamfund kan hautrymmet irötter påen annan syn
religionsfriheten denän svenska, den hänger säkert mestmen samman
med tillerkänner trossamfundatt skattefrihet och förmånerandraman

närmare prövning sedan deutan väl trossamfund.accepterats som
Med den strikta koppling till religiösa frågor religionsfriheten harsom
i den svenska lagstiftningen, finns inte behov begränsaattsamma

för trossamfunden. Vidutrymmet verksamhet denän rentannan
religiösa lyder trossamfunden under lagar alla andra.samma som -
Med beaktande detta bör det enligt vår uppfattning detav vara
religiösa samfundet självt redovisar det är trossamfund iattsom ett
enlighet med den förordade definitionen. Registreringsmyndig-av oss
heten kontrollerar sedan det i lagen angivna formkravet uppfyllt.att är

Med hänsyn till det öppna trossamfundsbegrepp vi föreslagitsom
detär inte otänkbart också andra organisationeratt vad vi i dagligtän

tal med trossamfund, exempelvis sådana sammanslutningarmenar som
i den allmänna debatten brukar benämnas sekter, vill utnyttja sig av
den rättsliga formen. Någon reell möjlighet förhindra dettanya att

samtidigt inskränkningarutan göra iatt principen religionsfrihetom
torde dock inte finna.stå Det kan för övrigt inte helleratt finnasanses

statligt intresse för detta. Förett det fall organisationer sistnämndaav
slag ägnar sig brottsliga förfaranden kan detta beivrasrent inom

för gällande rättsordning. En i allmänhet straffbar handlingramen är
nämligen inte skyddad bara för den förekommer i religiöstatt ett
sammanhang.

Det bör också påpekas det redan i dag möjligtär för vilkaatt som
helst bilda ideell föreningatt och därigenomt.ex. få rättskapacitet.en
Vårt förslag innebär inte någon förändring detta förhållande. Detav
saknas därför anledning befara några anmärkningsvärdaatt elleratt
oönskade effekter skall uppstå på grund förslag.vårtav

Vi således den rättsliga formen skallatt stå föröppenanser nya
alla trossamfund. Ur statlig synvinkel blir det därför nödvändigt att
starkt betona och klargöra den verksamhet bedrivsatt som av
trossamfund, vilka använder sig den rättsliga formen, inte nöd-av nya
vändigtvis sanktioneradär Av detta följer också detstaten.av att
skulle kunna vålla missförstånd det rättssubjektet benämndesom nya
"erkänt trossamfund" eller liknande.

När det gäller benämningen den rättsliga formen viav nya anser
denna bör markera det finnsatt viss skillnad,att bara for-änen om

mellt, mellan de trossamfund använder sig den rättsligasom av nya
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bedriver sintrossamfunddeverksamhet ochsinförformen som
förening.ideellvanligtvis såsomformer,traditionellaiverksamhet
intebenämningenviktpåtalatsSamtidigt det,är att gerovan, avsom

Omsanktioneradverksamheten är statensken staten. avseratt avav
uttrycktill påfår detta kommaverksamhet,viss annatsanktioneraatt

infördessamfundenreligiösaför detrossamfundBeteckningensätt.
vunnit allmänden harreligionsfrihetslag och1951 års accep-genom

be-formensrättsligaingå i dendärförbörbland dessa. Dentans nya
benämningenbetydelsefulltocksåframstårnämning. Det attsom

sinformen förrättsligautnyttjafår dentrossamfundenspeglar att nya
bakgrund detregistreringsförfarande. Motefterverksamhet an-ett av

registreratskall benämnasrättsliga formenvi denförda att nyaanser
trossamfund.

denverksamhet isinbedrivaväljertrossamfundDe att nyasom
förvaltningsuppgifterfådag kunnaliksom iformen börrättsliga

myndig-frågahand torde detsig. förstaöverlämnade till I omvara
"registre-bördettaåstadkommavigsel. Förhetsutövning i form attav

6 §rättssubjekt 11 kap.uppräkningenin itrossamfund" förasrat av
förvaltningsuppgifter kanregeringsformen till vilkastyckettredje

överlämnas.
införandetövervägandenför ärutgångspunkterna våraEn att avav

bedrivamöjligheternapåverkainte skallrättsliga formenden attnya
anledningellertrossamfundför deverksamheten annansom av en

inteinförandetVi vidareregleringen.utanförståkommer attatt anser
eko-rättslig formbytatrossamfunden tvingasfår medföra t.ex.att av

riktigt förfrivilligt och kännasskeskäl. måstenomiska Bytet trossam-
kopplingsynvinkel. Någonpraktisksåväl religiösfundet somur

rättigheteroch deverksamhetenförrättslig formmellan bytet av
vigselrätt,begravningsplats,anordna enskildförmåner rätt att-

därföri börtrossamfunden har dagmångastatsbidrag etc. avsom-
förekomma.inte

enligttrossamfund kommerregistreratformenrättsligaDen nya
förgällavanligenmed vadlikheterförslag havårt att stora ansessom

de all-tillämpanaturligtdet därförföreningar. Viideella attsomser
ideellafråganormalt brukar tillämpas ärnärprincipermärma omsom
ellervarken lagvid tvister därrättsliga formen,föreningar denpå nya

bedömningen.förledningstadgar ger
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8.2 Hur blir registreratettman

trossamfund

Vi föreslår
trossamfunden skall kunnaatt få ställning registrerat- som

trossamfund registrering, ochgenom
det huvudsakliga kravetatt för få byta rättslig form skallatt- vara

trossamfunden haratt stadgar med bestämmelser ändamål ochom
hur beslut i trossamfundets angelägenheterom kommer till stånd.

Även förespråkar öppet trossamfundsbegreppom ett vi,anser som
framgått vissa Förutsättningaratt måste ställas förovan, att ettupp
trossamfund skall kunna få ställning särskild juridisksom en person.
En viktig utgångspunkt är registreringsmyndigheten baraatt bör ha att
pröva de i lagen uppställda kraven uppfyllda.ärom Någon sköns-
mässighet bör inte få förekomma vid prövningen.

Den absolut viktigaste de förutsättningar enligt vårav som upp-
fattning bör uppställas rör trossamfundets organisationsstruktur. För

kunna få ställningatt särskild juridisk visom en attperson anser
trossamfundet måste ha stabil organisatorisk uppbyggnad. Dettaen
innebär, enligt vår uppfattning, trossamfundet skall haatt stadgar
eller något motsvarande grunddokument viss fullständighet. Avav
stadgarna skall trossamfundets ändamål framgå. Vidare skall dessa
innehålla bestämmelser hur beslut i trossamfundets angelägenheterom
kommer till stånd.

Det dessutom lämpligt med bestämmelsevore i stadgarnaen om
hur det skall förfaras med trossamfundets tillgångar vid dess eventuella
upplösning. Emellertid behandlas frågan upplösning trossam-om av
fundet naturliga skäl normalt inte i stadgar ellerav andra grunddoku-

Givetvis måstement. trossamfundet också ha någon formutsett av
ledning, alltefter trossamfundets förhållanden kansom bestå- av en-enskild eller styrelse. deI allra flesta fallperson torde stabilitetenen
i trossamfundets organisatoriska uppbyggnad dessutom ha kommit till
uttryck på så sätt trossamfundet varit verksamtatt i Sverige någon tid
innan det begär få bli registrerat. Någraatt krav i dessa hänseenden
kan dock inte ställas.

Kyrkoberedningens förslag utgick från vissa de förmåneratt av
i dag tillerkänns trossamfunden, i framtidensom bara skulle till-

erkännas de trossamfund valde den rättsliga formen för sinsom nya
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Kyrkobered-uppställdedetföljdAntagligenverksamhet. avensom
trossamfundetregistreringförförutsättning attningen var avensom

betjänadeantalmotsvarandeellermedlemmar0003storlekviss
erhållandeförgälleri dagpraxismed deni likhetpersoner avsom

verksamtinternationellttillanknytninghadeeller detstatsbidrag ettatt
trossamfund.

nämligenförslag,för vårtutgångspunkt attvaltVi har annanen
rättsligatill denförmånernabefintligai dagdeinte knyta några nyaav

nödvändigtlikahellerinte är attdetinnebärformen. Detta att
skall denVisserligenregistrering.storlek förvissuppställa krav på
Emeller-registreringen.kopplad tilluppbördshjälpenkostnadsfria vara
innanfallenskilti varjeregeringen ettskeprövningtid skall aven

1995/96:80seuppbördshjälpbeviljastrossamfundregistrerat s.prop
minstavissthatrossamfundet måsteinnebär ettkrav29. Ett attsom
kunnaskulle dessutomregistrerasför kunnamedlemmarantal att
integ-Avregistreringsmyndigheten.förproblembetydandemedföra

sökandenrimligt krävaintenämligen attdetritetsskäl kan attvara
medlems-företeexempelvismedlemstalsittstyrker att engenom

skullekravsådantinteifrågasättaskan ocksåförteckning. Det ettom
bestämmelserregeringsformensförgrundernamedi strid omstå

rättsligadenviförordardettabakgrundreligionsfrihet. Mot att nyaav
storlek.trossamfundallaför oavsettformen öppengörs

delarorganisatoriska ettfrågabetydelsefull ärEn avomannan
användaskall kunnadistriktstift,församlingar,trossamfund etc. --
helhet ärtrossamfundetformenrättsligadensig attutan somnyaav

trossamfundinomförsamlingarnaexempelvisSkall ettregistrerat. som
organisation påsaknarprincipiochförsamlingarfriabestår somav

rörelsensåvälUppenbarligen utgörregistreraskunnanationell nivå,
enlighetitrossamfundförsamlingarnaenskildadehelheti dess som

lämpligadetLikväl kandefinitionen.förordademed den enavossav
ifrågasättas.registreringsmöjlighetsådan

viföreslårnedan,utveckla attnärmarevi kommerEnligt vad att
namnskyddbestämmelser1974:156firmalagensvissa m.m.omav

föreslårExempelvistrossamfund.registreringenvidtillämpasskall av
bestäm-paragrafentillämplig. Iskallfirmalagen10 §vi gesatt vara
registre-detframgårBl.a.får ske.registrering inte attmelser närom

vilseleda all-är ägnatfår skehuvud inte attring namnetöver om
förväxlingsrisk finnsskeinte hellerRegistrering fårmänheten. om

stiftelse,benämning påuppfattasär ägnateller attnamnet somom
inte den rättsåvidasammanslutning,liknandeförening ellerideell vars

kankomplikationersig självtmedger det. Det sägeri fråga att upp-är
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bådestå vid själva registreringsförfarandet och i övrigt, någonom
eller några organisatoriska enheter inom trossamfund ansökerett om
registrering trossamfundet helhetutan att detsamma.görsom

Utredningen har under hand erfarit Riksskatteverket RSV,att som
utreder formerna för den avgiftsuppbörd trossamfunden skallsom
kunna få hjälp med, är uppfattningen alla kontakter mellanattav
trossamfunden och skattemyndigheterna måste ske på central nivå. Ett

skälen för detta ställningstagande RSVärav sig sakna möj-att anser
lighet hantera frågor och tveksamheteratt medlemskap, utträdeom
och avgiftsskyldighet. Mot denna bakgrund framstår det ytterstsom
tveksamt organisatoriska delaratt trossamfund skall kunnaettav
registreras trossamfundetutan helhetatt registrerar sig.som

I sammanhanget har också registreringsmyndighetens möjligheter
kännedom detatt religiösa Samfundets organisation vissom

betydelse. Om den organisatoriska enhet ansöker registreringsom om
inte den deläratt större organisation elleruppger en av en rent av
påstår den inte ingår i någonatt organisation och detta inteannan
heller framgår ansökningshandl ingarna, saknar registreringsmyndig-av
heten i princip möjlighet känna till det förhållandet.rättaatt I sådanen
situation skulle registreringsmyndigheten behöva införskaffa upp-
lysningar sökandens förhållanden från håll, vilket i sigom måsteannat
bedömas mindre lämpligt. Dessutom kan det ifrågasättassom dettaom

huvudöver möjligt.är Varifrån skulle upplysningarna inhämtas Vida-
skulle registreringsmyndigheten medre sannolikhetstörsta behöva

göra prövning sökandens religiösa åskådning fören av avgöraatt om
sökanden utgör del större organisation. Detta emellertiden ärav en
något vi hänsyn till religionsfriheten jfr avsnittsom 2.3.4 inteav- -bör ske i detta sammanhang. Mot bakgrundanser detta förefallerav
möjligheterna förhindra det behandladeatt förfarandet små.nu som
Problemet skall dock inte överdrivas. Det har under utredningens gång
inte framkommit några tecken indikerar trossamfunden kanattsom
förväntas bete sig illojalt i förhållande till de intentioner liggersom
bakom tillskapandet den rättsliga formen.av nya

Vi utgångspunkten böratt organisatoriskaanser delarattvara av
trossamfund bara skallett kunna registreras trossamfundet i sinom

helhet samtidigt begär registrering eller tidigare registrerat.är Om det
i ansökningshandlingarna eller andra skäl finns tveksamheter i frå-av

får registreringsmyndigheten frågor tillgan, sökanden försökagenom
utröna det förhållandet.rätta Framhärdar sökanden i det frågaäratt

självständigt trossamfundett bör registreringsmyndighetenom nöja sig
med detta, såvida det inte är uppenbart sökanden utgöratt en orga-
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registreringfall börsistnämndatrossamfund. lnisatorisk del ettav
i fråga.kommainte kunna

börskeskall kunnaregistreringförförutsättningytterligareEn att
särskiljningsförmåga,visshartrossamfundets enatt nanmvara

intenämligenkantrossamfund. Dettill andraförhållandeallt iframför
lätttrossamfundregistreringtillåtarimligt ett namnvarsatt avvara

tillåtarimligtkan detheller attandras. Intemedförväxlaskan vara
ellersedergodastriderexempelvis motregistrering somnamnav

1974:156firmalagenvilseledande. Iordning eller ärallmän annars
räknarsju punkteri§10hinderskatalogs.k. om-finns uppsomen

förstaregistreras. Defårintefirma tremedförständigheter att ensom
demedanhänsynallmännabetingadehuvudsakligenpunkterna är av

Bestämmelsenintressen.privataskydd förfrämst skaparföljande ett
lydelse.följandehar

registrerasFirma
all-ellersedergodastrideranvändningeller dessfirman motom

ordning,män
internationellellerstatligsådantillstånd intagitsfirmani utanom författningellerenligt lageller örkortning,benämning annansom för-kanlätteller någotfirma,användasobehörigen åricke somsom

därmed,växlas
allmänheten,vilseledaägnadfallfirman i är attannatom pfattasinnehåller någotfirman ägnatär annans4.. att somusomom vidalikartateller namnetkonstnärsnamnsläktnamn, upp-namn, s

elleravliden ägnatsedan länge är attnågonenbarligen erson,ideeiavser liknandeellerföreningstijielse,påbenämninguppfattas som
sammanslutning,

titel påuppfattasinnehåller någotfirman är ägnat att5. somsomom titelnochverkkonstnärliga ärellerskyddade litteräraannans kränkerinnehåller någotfirmanegenartad, eller upp-annanssomom
verk,till sådanthovsrätt

släktnamnnäringsidkaresmedsbarförväxlinfirman är annanom
varukännetecken,lerskyddade närings-eller e ellermedförväxlingsbar närings-fallfirman i är varu-annatom användesansökningentiden för samtvidkännetecken, annan,avsom firmasinsökandenochhärom använtmed vetskapansökan gjorts

bruk.ikännetecknetdet andrainnan togs
denske,istrering4-7 årstycketförstahinderUtan omreav förstaenligtöreliggerhidet ochmedgerifrågarätt är ervars

stycket 1-3.

firmalagenibestämmelseninnehålleruppfattning enEnligt vår
vadprincipiregistreringshinder motsvararuppräkning somsomav

Även undan-tillmöjlighetentrossamfund.registreringgälla vidbör av
registreringberättigande vidhatordestycketi andra avetttag

vidocksågällaskallbestämmelsendärförVitrossamfund. attanser
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registreringsförfarandet enligt lagen trossamfund. Vid den prak-om
tiska tillämpningen lagen får sedan avgöras någonav t.ex.om av
punkterna inte kan få full genomslagskraft vid registrering tros-av
samfund.

Några andra krav för trossamfund skallatt ställningett som
särskilt rättssubjekt vi inte bör uppställas.anser

8.3 Vad skall registreras

Vi föreslår
registreringen skall omfattaatt trossamfundets och stadgarnamn-
den eller desamt behörigaär företrädapersoner attsom trossam-

fundet.

När trossamfund ansökerett registrering måste behörighetenom att
företräda trossamfundet styrkas. Detta kan ske uppvisandegenom av
stadgar eller liknande grunddokument beslut behörigtsamt av organ
inom trossamfundet. Av de handlingar visas måste det tydligtsom upp
framgå trossamfundet fattat beslutatt byta rättslig form förattom
verksamheten. Själva registreringen bör ägnad dels visaatt attvara
trossamfundet uppfyller de krav uppställts för få byta rättsligattsom
form, dels bringa klarhet i behörigär företrädaattvem som trossam-
fundet. Detta innebär registreringen för det förstaatt måste avse
trossamfundets och stadgar eller motsvarande grunddokument.namn
I dessa skall det kunna utläsas hur beslut i trossamfundets angelägen-
heter kommer till stånd och vad är trossamfundets ändamål. Försom
det andra måste registreringen omfatta den eller de ärpersoner som
behöriga företräda trossamfundet.att Dessa skall ha erhållit sin be-
hörighet på det framgårsätt stadgarna.som av

För underlätta för trossamfundetsatt företrädare styrka sinatt
behörighet, skall trossamfundet kunna erhålla bevis från registrerings-
myndigheten vad införts i registret. Om trossamfundet be-om som
slutar förändring beträffande någon de uppgifterom registre-av som

bör trossamfundetrats, anmäla detta till registreringsmyndig-snarast
heten.

Något bärande skäl för förslå kungörelsetörfarandeatt skallatt ett
användas beträffande de uppgifter förs in i registret har vi intesom
funnit.
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registreringenEffekter8.4 av

föreslårVi
rättskapa-fåskallsigregistreraväljertrossamfund attde somatt- trossamfund,registreratsjälvförståelse såsommed sinenligheticitet

sinaförskyddlagregleratfåskalltrossamfundregistrerade ettatt-
ochnamn,

skall kunnaregeringenbesluttrossamfund efterregistrerade avatt- samfunden.tillhördemfrånavgifteruppbördenmedhjälp somfå av

trossamfunden. DenförrättighetervissaföljaskallregistreringenMed
fårsammanhangformellaiderättigheter upp-ärdessa attfrämsta av
självför-sinmedenlighetisåledesochtrossamfundjustträda som

registreratjuridiska trossam-denRättskapacitetståelse. personensom
hindrarförhållandeDettaregistreringsbeslutet.inträderfund genom

rättskapa-hakanregistreringenföretrossamfund ävenintedock ettatt
förening.ideellform,idåcitet t.ex. somannanenmen

skalldessutomtrossamfundeninnebärprincipbeslut attRiksdagens
får"statenvillkoratdockuppbördshjälp, attkostnadsfrifå avkunna

villkor"erforderligaföreskrivaochfallenskiltvarjeiställningta
29.1995/96:80prop. s.

iverksammanärvarande ärförtrossamfunddeflestaDe somav
kanrättspraxisEnligtsinaskydd forvisståtnjuterSverige namn.ett

skyddas namnetstiftelsersochföreningarideella omnämligen namn
NlRrättsfalletinarbetning se t.ex.dvs.känt,allmäntblir genom
efter-osäkert,dockomfattning ärSkyddets närmare428.1969 mers.

grunderdock detordeNormaltområdet.rättsfallfåfinnsdetsom
tillämpas.kunnapåbyggerfirmalagensom

i lagbör ettsig garanterasregistrerartrossamfundDe som
obehörigtbörmed dettakonsekvens ettskydd. Imotsvarande

i likhetbeivraskunnatrossamfundsregistreratutnyttjande namnettav
förutsättning ärEn trossam-attfirmarätten.inomgällervadmed som

Iandras.frånverksamhetsärskilja dessägnatärfundets attnamn
förbjudakanfallvissadomstol ibestämmelserfinns attfirmalagen om

förbud kandettaochanvändningdesseller attnäringskänneteckenett
§,18firmaintrångför§,15 omvitemedförenas ansvarom

överträdelseoch19 §firmaintrångvid avskadeståndsskyldighet om
uppfattning börEnligt vår§.20dettaförpåföljderochvitesförbud
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dessa bestämmelser tillämpas också på registrerade trossamfunds
namn.

8.5 Avregistrering

Vi föreslår
de registrerade trossamfundatt inte längre uppfyller kravensom-

skall avregistreras, och
avregistrering också skallatt kunna ske trossamfundet begärom-

det.

Ett trossamfund inte uppfyller de uppställda kraven i frågasom om
stadgar med ändamål och bestämmelser hur beslut i trossamfundetsom
angelägenheter kommer till stånd torde inte heller uppfylla de krav

enligt rättspraxis brukar krävas försom juridiskatt anse en person
för handen se NJA 1987 394. Detvara t.ex. kan då intes. vara

rimligt låta registreringen bestå.att Avregistrering bör dock inte ske
iän uppenbara fall. Likasåannat bör avregistrering ske för det fall

trossamfundet ändrar sitt på innebärsätt dessettnamn attsom namn
hade utgjort hinder för registrering.

Vi det skulleatt värde såanser mångastortvara av trossam-om
fund möjligt använder sig den rättsliga formensom för sinav nya
verksamhet. dettaI perspektiv det inteär otänkbart ocksåatt trossam-
fund i grunden är tveksamma till registreringsom väljeren att
registrera sig. Om sådant trossamfund sedermeraett kommer fram till

registreringen fåttatt negativa konsekvenser för trossamfundet och
dess verksamhet, detär rimligt trossamfundet får återgåatt till be-att
driva sin verksamhet i den form det haft före registreringen. Ettsom
trossamfund kan också tänkas vilja avregistrera sig därför detatt

sammanslagning skall iuppgågenom trossamfund ellerett annat
därför det något skälatt skall upphöra. Motannat denna bakgrundav
bör avregistrering därför också kunna ske trossamfundet begär det.om
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skyldigheterochRättigheter8.6

föreslårVi
klargörbestämmelseinförstrossamfundlagendet i somatt enom-

registreringsbe-efterskyldigheterochtrossamfundets rättigheteratt
trossamfundet, ochregistreradegäller i detslutet

gäller vidvadskall klargöraregelmotsvarande av-att somen-
registrering.

och ekono-handelsbolagaktiebolag,gäller förvadlikhet medI som
trossamfunddetänktföreningar, har vi nämntsmiska att somosssom

rättssubjek-fåverksamhet skallför sinrättsliga formendenväljer nya
normaltvadTill skillnadregistreringen.i och medtivitet mot som

förutsätterassociationsformerna,för de förstnämndagäller att tros-
tid innanunder vissi Sverigeha varit verksamtkommersamfundet att

bedrivits ihar dåregistrering; verksamhetenansökerdet annanom
flesta falli de allratordeideell förening. Dettajuridisk form, t.ex som

skyldigheterrättigheter ochantaltrossamfundet harinnebära ettatt
siginställerfråga ärregistrering. Enansökerinnan detredan somom

rättigheter ochför dessafår för konsekvenserregistreringenvad
registreringeneftergälladessa ävenskyldigheter. Kommer attutanatt

trossamfundetidentitet mellandetåtgärd vidtas, dvs.särskild ärnågon
trossamfundetregistreraderegistreringen och detföre

kommerskulle finnas,hänseende intei aktuelltOm identitet
vil-avtalomförhandla ingångnabehövatrossamfunden bl.a. att m.m. ,
förriskenVidare skulleoch merarbete.kostnaderket medför

avtalsparterför desstrossamfundensåväl förrättsförluster som --
flerainnebäradetta ocksåFörmodligen skulleöverhängande. attvara

rättsligbytafrånsig tvingade avståskulle kännatrossamfund attatt
form.

det ifinnsekonomiska föreningarochBeträffande aktiebolag
avtalfrånträdaför avtalsparterbestämmelserlagstiftningen rätt attom

gällandebliavtal kanoch sådanaföre registreringenslutits attomsom
och1975:1385aktiebolagslagen13 §registreringen 2 kap.efter

frågaföreningar. Iekonomiska1987:667§ lagen2 kap. 4 omom
registreringen.föreåtgärder vidtagnaregleringhandelsbolag saknas av

särskild be-det skulle behövasi viss förtalar månDetta att en
till detövergåroch skyldigheterfast rättigheterstämmelse slår attsom

regleringdenframhållasskall docktrossamfundet. Detregistrerade att
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finns för aktiebolag och ekonomiska föreningar sikte på desom tar
undantagssituationer då associationen behöver vidtaga åtgärder eller
ingå förbindelser under den korta tid normalt beräknas förflytasom
mellan bildandet associationen och registreringen densamma.av av

För trossamfundens del det sigrör emellertid inte nybildan-ettom
de, byte rättslig form. Något formelltutan ett upphörandeom av av
den ursprungliga juridiska likvidationsför-t.ex. ettpersonen, genom
farande, inteär tänkt ske. Den ursprungliga juridiskaatt personen
byter bara rättslig form. Med hänsyn till detta verkar det rimligt att

frånutgå det identitetär iäven rättsligt hänseendeatt mellan trossam-
fundet före registreringen och det registrerade trossamfundet.

Om det inte identitetär mellan trossamfundet före och efter
registreringen bör det i lagen trossamfund införas bestämmelseom en

slår fast trossamfundets rättigheter och skyldigheterattsom övergår
till gäller i det registrerade trossamfundet. Om det identitet behövsär
det formellt inte bestämmelsenågon i ämnet. Vi lagen förattanser -

missförstånd skall undvikas böratt innehålla bestämmelseen som-
klargör trossamfundets rättigheter och skyldigheteratt övergår till det
registrerade trossamfundet beslutet registrering.genom om

Vid den omvända situationen, dvs. när trossamfund avregistre-ett
på begäran och trossamfundets verksamhet inte upphörras videgen

avregistreringsbeslutet, siggör motsvarande gällande. La-resonemang
bör iäven detta fall klargöra förhållandet.gen

8.7 Organisatoriska delar

Vi föreslår
registrerat trossamfundsatt ett organisatoriska delar försam--

lingar, distrikt etc. också skall kunna registreras,
förutsättningar skall gällaatt för registreringsamma trossam-av-

fundets organisatoriska delar för trossamfundet, ochsom
dessa registrerade organisatoriskaatt delar skall få rättskapacitet,-

namnskydd i likhet med trossamfundet.m.m.

I likhet med Kyrkoberedningen vi registreringen också skallattanser
kunna omfatta delar trossamfundet, exempelvis församlingar, stiftav
eller distrikt. En förutsättning för detta denär organisatoriska delenatt
i förhållande till tredje uppvisar sådan självständighet denman atten
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finns ellerdetjuridisk Attkan betraktas merenperson.som en egen
hindraintetrossamfundet börinomstark bindningmindre en

i förhål-självständighetenavgörande bördetregistrering, utan vara
organisato-8.2 har vi konstateratavsnitttill tredje llande attman. -

registrerasbara skall kunnatrossamfunddelarriska trossam-ett omav
tidigareregistrering eller ärbegärhelhet samtidigti sinfundet

registreratdet skallkonsekvensSomregistrerat. trossam-ettaven
trossamfundetavregistrerasorganisatoriska delarfunds avre-om

gistreras.
börskall registrerastrossamfunddelarorganisatoriskaNär ettav

trossamfund skallgällaförutsättningar närprincipi ettsomsamma
vissstadgarfinnasdetinnebär bl.a. måsteregistreras. Detta att av

beslut kom-och hurändamålbestämmelserfullständighet med omom
stadgar kanharorganisatoriska delen intestånd. Att dentill egnamer

Om stadgarnaregistrering. ärhinderinte någotutgöra mot gemensam-
Normalt tordetillräckligt.fulltstadgar dettamed trossamfundets ärma

organisatoriskatrossamfundet och dessiändamålet detsammavara
verk-särskilja dessorganisatoriska delensbör dendelar. Vidare namn

fårverksamhet. Namnettrossamfundshand andrafrån i förstasamhet
till dettaliknande. Med hänsynellerstrida goda sedervidare inte mot

trossamfundregistreringvidgällerde bestämmelserbör alltså avsom
trossamfundorganisatoriska delargälla i tillämpliga delar när ettav

skall registreras.
sigskall registrerasomfattningen det görfrågaI sammasomavom

helhet.trossamfundetbeträffandegällande somsomresonemang
behöriga före-stadgar ochomfattaRegistreringen skall således namn,

trädare.
Även tillämpasprinciperbörgäller avregistreringdetnär samma

avregistrering skallvilket innebärbeträffande trossamfundet, attsom
föruppfyller kraveninte längreorganisatoriska delendenske om

och skyl-rättigheterBeträffandeden begär det.registrering eller om
meddelar lämpligtorganisatoriskaockså fördigheter detär en

gäller.bestämmelse klargör vad somsom
rättskapa-organisatoriska delenregistreringsbeslutet får denGenom

få sitt skyddat sättVidare bör dencitet. trossam-somsammanamn
dentrossamfundet kanmed övriga delarTillsammansfundet. av

regeringen.beviljas uppbördshjälpdessutomorganisatoriska delen av
blivit alltförsamlingarekumeniskatid har s.k.Under van-senare

till fleraanslutnaför dessa deUtmärkande ärligare. är trossam-att
bör kunnaförsamlingardessavifund. Oberoende det ävenattanserav

därmedtrossamfund ochorganisatoriska delarregistreras ettavsom
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få rättskapacitet inom den rättsliga formen. Det kan dock intenya
komma i fråga registrera dem organisatoriska delaratt änsom av mer

trossamfund. En registrering bör inte hindra det ekumeniskaett
samarbetet, eftersom det bara den rättsligaär kapaciteten hämtassom
från trossamfunden.ett av

8.8 Förhållande till tredje man

Vi föreslår
registrerat trossamfunds medlemmar huvudregel inteatt ett som-

skall kunna bli personligt ansvariga för det registrerade trossam-
fundets förpliktelser i förhållande till tredje man,

detsamma skall gälla för medlemmar i trossamfundetsatt-
registrerade organisatorisk delar, och

registrerat trossamfund och dess registrerade organisatoris-att ett-
ka delar för sig självständigt skall för sina förpliktelser.var svara

Inom associationsrätten medlemmarnasär personliga ansvarsfrihet i
förhållande till tredje utmärkande kännetecken för fleraettman av
associationsformerna. gällerDetta beträffande aktiebolag, ekonomiska
föreningar och sådana ideella föreningar juridiskaärsom personer.
Personligt dock kunna uppkomma i vissa speciella fall,ansvar anses
exempelvis vid brottsliga förfaranden förorsakar förmögen-som ren
hetsskada för tredje frågaI de lagreglerade associationsfor-man. om

aktiebolag och ekonomisk förening kan personligt ocksåmerna ansvar
uppkomma vid överträdelser regler redovisningav om m.m.

För de trossamfund i dag bedriver verksamhet i form ideellsom av
förening gäller således trossamfundets medlemmar i princip friaatt är
från personligt för de förpliktelser trossamfundet ådrar sigansvar som
i förhållande till tredje Enligt vår uppfattning bör medlemmarnaman.
i de trossamfund väljer registrera sig i lagattsom garanteras motsva-
rande ansvarsfrihet. Det dock inteär rimligt personligt äratt ansvar
uteslutet i alla situationer. De förutsättningarnanärmare för när per-
sonligt skall kunna komma i fråga bör rimligen följa denansvar
rättspraxis utvecklas inom associationsrätten i övrigt.som

Om trossamfundet före registreringen bedrivit sin verksamhet i så
lösliga former det inte utgjort juridisk tordeatt medlem-en person,

personligt ansvariga för trossamfundets förpliktelser. Innanmarna vara
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stadgarregistreras det bl.a.sådant trossamfund kan måste antaett av
stipulerade kraven. Genomdet uppfyller deviss fullständighet så att

trossamfundet enligt uppfattningåtgärder blir vårvidta dessaatt en
lösligapersonliga ansvarighet för detMedlemmarnasjuridisk person.

den sålundaemellertid intetrossamfundets förpliktelser övergår på
medgiver det. Någonborgenärernabildade juridiska attutanpersonen,

finnas.anledning torde därför interättsförluster dennarisk för av
givetvistrossamfundets ställföreträdare kommerregistreradeDet

arbetsgivaravgifter.för skattefordringar ochha särskiltettatt ansvar
1994:200, §16 § mervärdesskattelagen 77Enligt kap. 17 a upp-

1984:668 uppbörd1953:272 och § lagenbördslagen 15 om av
för arbetsgivarefrån arbetsgivare kan ställföreträdaresocialavgifter en

med arbets-bli betalningsskyldig tillsammansjuridiskär personsom
ställföreträdarenförutsättning för ansvarighetgivaren. En är att

avgift, uppsåtligen ellerverkställt avdrag för skatt eller av grovmen
innehållna beloppet i tid ochoaktsamhet underlåtit betala det rättatt

på rätt sätt.
skadestånds-Styrelseledamöterna i ideell förening kan åläggasen

oaktsamhet efter-skyldighet föreningen de uppsåtligen ellermot avom
förarbetenasina plikter föreningen och skada uppkommer. Isätter mot

§anslutning till bestämmelsen i kap. 1till skadeståndslagen, i 4 om
diskuterar departementschefen fråganarbetstagares skadeståndsansvar,

1972:5styrelseledamöters förtroendevaldas ansvarighet prop.ochom
nedsättningsregel och inne-553 ff.. Bestämmelsen har karaktär avs.

skadeståndsskyldighet debär arbetstagare endast kan åläggasatt om
lagråds-uppsåtligen eller oaktsamhet orsakar skada. Igenom grov

inte definierat. Departe-remissen arbetstagarbegreppet närmarevar
tillämpasmentschefen uttalade bestämmelsen borde kunnaatt ana-

dålogiskt styrelseledamöter och förtroendevalda,på närmastmen
jämkningsregel. sammanhanget bör framhållas 1972I årssåsom atten

generellskadeståndslag i sin ursprungliga lydelse inte innehöll någon
infördes detjämkningsbestämmelse. Efter påpekanden från Lagrådet

i preciserar vad5 kap. 8 § numera 6 kap. § bestämmelse4 en som
mening.med begreppet "arbetstagare" i skadeståndslagenssom avses
preci-Styrelseledamöter och förtroendevalda faller inte under denna
före-sering i de fall då de fullgör uppgifter normaltänannat som

kommer i anställningsförhållande. Sedan det ursprungliga lag-ett
förslaget kompletterats bestämmelse jämställer vissamed grup-en som

analogiermed arbetstagare, det inte rimligt att genomper synes
utsträcka tillämpningsområdet för bestämmelsen ytterligare; utan upp-
räkningen uttömmande. Införan-i bestämmelsen skall antagligen anses
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det den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. §2 medför dessutom,av
det saknas anledning analogier tillämpa §4 kap. 1att att genom som
jämkningsregel. Följaktligen bör allmänna skadeståndsregler tilläm-en
då styrelseledamöter och förtroendevalda orsakar skada.pas
Om enskilda medlemmar kan bli skadeståndsskyldiga sittgenom

handlande medlemmar tveksamt. Möjligenär måste detta isom mera
så fall framgå föreningens stadgar. Såväl styrelseledamöterav som
övriga medlemmar kan i fall bli skadeståndsskyldigavart gentemot
föreningen enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. detNär gäller-
registrerade trossamfund bör principer tillämpas. Något skälsamma

lagstifta i frågan föreligger inte.att
Beträffande registrerade organisatoriska delar trossamfundettav

bör i berörda hänseenden principer gälla i fråganu samma som om
trossamfundet självt.

För organisatoriska delar trossamfund skall kunnaatt ettav
registreras, bör dessa avsnittnämnts 8.7 ha intesom ovan en
obetydlig självständighet i förhållande till trossamfundet. På samma

bör trossamfundetsätt helhet ha betydande självständighet isom en
förhållande till sina självständiga organisatoriska delar. Denna
självständighet enligtmåste uppfattning manifesterasvår i lagen om
trossamfund. börDetta ske tydliggörpå det registrera-sättett attsom
de trossamfundet och dess registrerade organisatoriska delar själv-
ständigt och för sig för sina förpliktelser.var svarar

Överklagande8.9 registreringsbeslutav

m m..

Vi föreslår
beslut registrering och avregistrering skall kunnaatt om om-

överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut registrering kan havägra betydelse föratt stor ettom
trossamfund. Särskilt gäller detta för de trossamfund försom
närvarande bedriver verksamheten i former inte med denstämmersom

självbilden. Med hänsyn härtill bör denna beslut kunnatypegna av
Ävenöverklagas. avregistreringsbeslut kan få verkningar,ett stora

varför också sådana beslut bör kunna överklagas. Samma resonemang
naturligtvis tillämpligtär för organisatoriska delar. Med hänsyn till
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Sveriges internationella åtaganden ligger det till handnärmast att
frågan i domstol.överpröva

Eftersom det fråga beslut förvaltningsmyndighet börär ettom av
överklagandet allmän förvaltningsdomstol. Taleberättigadprövas ärav
bara den sökande inte får bifall till sin ansökan.som

förvaltningsrätten gällerInom huvudregel överklagandeattsom
ske inom veckor. anledningmåste Någon föreskriva längre tidtre att

for överklagande de aktuella besluten finns inte.av nu
Om tredje han lider forfång beslut registre-att ettman anser av om

ring, torde det fråga tvist mellan trossamfundet och denne.vara om en
överklagandereglerDe vi diskuterat inte for sådannu passar en

situation. Lämpligen bör tredje i stället föra talan mot trossam-man
fundet vid allmän domstol.

8.10 Kostnader i samband med registrerings-
förfarandet

föreslårVi
det inte skall kosta registreranågot trossamfund, ochatt att ett-
de registrerade trossamfunden skall betala årlig register-att en-

hållningsavgift, baseras på självkostnadsprinciper.som

Enligt förslagvåra skall Svenska kyrkan skyldig lämnaattvara
uppgifter till registret. framstårDet då inte rimligt Svenskaattsom
kyrkan skall förstå uppläggningskostnaden. Med hänsyn till den i re-
formen eftersträvade likställigheten mellan olika trossamfund bör inte
heller andra trossamfund betala för den initiala registreringen.

kostnaderDe för skötauppstår och uppdatera registret börattsom
dock belasta de trossamfund finns registrerade i det. Detta kansom
ske registerhållningsavgift. Avgiften fallbör i baserasså pågenom en
självkostnadsprinciper.
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9 förhållandenNuvarande

9. Organisationl

De nuvarande relationerna mellan och Svenska kyrkan är,staten som
historiska översikten, historiskvi berört i den resultatet lång ut-av en

veckling. Relationerna karakteriseras bl.a. församlingarna harattav
ställning kommuner och beslutanderätten i vissa kyrkligaattsom
frågor tillkommer olika statliga Rättsligt sig relationernasett tarorgan.
uttryck i omgärdar Svenska kyrkan och dess verksamhet medatt staten

omfattande författningsreglering.en
Den övervägande delen bestämmelserna rörande Svenska kyrkanav

finns i idag samlade kyrkolagen 1992:300. Vidare finns det be-
stämmelser Svenska 1972:704kyrkan i bl.a. lagensom avser om
kyrkofullmäktigval, i ioch lagen 1992:288 medlemskapm.m. om
icke-territoriella församlingar. Bestämmelser berör den kyrkligasom
verksamheten finns också i sekretesslagenäktenskapsbalken,t.ex.
1980:100, arkivlagen 1990:782, lagen 1992:1528 offentligom
upphandling, lagen 1994:615 ingripande otillbörligt beteendemotom
avseende offentlig upphandling aviserings-och lagen 1995:743 om
register. finns ytterligare antal lagar bestämmel-Det innehållerett som

i eller mindre grad påverkar Svenska kyrkan.större Dessaser som
kommer dock inte behandlas i detta sammanhang. Vissanärmareatt

dem, exempelvis kommunalskattelagen 1928:370, lagenav
1988:950 kulturminnen och 1990:begravningslagen 1144,om m.m.
torde emellertid komma utredningarbehandlas övriga påatt av
stat-kyrkaomrádet.

kyrkolagen finns vissa grundläggandeI föreskrifter Svenskaom
kyrkan trossamfund och kyrkomötet församlingsom om som en av
valda ombud för Svenska kyrkan. lag finns det ocksåI samma
grundläggande föreskrifter prästtjänster, biskopar och domkapitel,om

organisationen myndigheter under kyrkomötet densamtom av om
kyrkliga egendomen. Vidare innehåller kyrkolagen ytterligare
föreskrifter kyrkomötet. finns dessutom föreskrifter för-Därom om
samlingar och kyrkliga samfálligheter, vilka i demstort sett motsvarar

6-17-037
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gäller för borgerligade kommunerna. Genom kyrkolagen harsom -
det överlämnats till kyrkomötet kyrklig kungörelse meddelaatt genom
föreskrifter Svenska kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänstom
och övriga handlingar, det kyrkliga ämbetet, kollekter, central verk-
samhet för evangelisation, mission och övrigt utlandsarbete och för
diakoni kyrkomötets arbetssätt och verksamheten myndig-hossamt
heter under kyrkomötet. Kyrkolagen dessutom kyrkomötet möjlig-ger
het kyrklig kungörelse överlåta Svenska kyrkans central-att genom

domkapitel,styrelse, kyrkliga kommuner och kyrkokommunala för-
valtningsmyndigheter meddela föreskrifter Svenska kyrkansatt om
böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar kollek-samt om

Till Svenska kyrkans centralstyrelse får kyrkomötet dettapå sättter.
överlåta meddela föreskrifter det kyrkliga ämbetet.även att om

Svenska kyrkan kan rättsligt ekonomisktoch organiseradsägas vara
nivåer,på nämligen den lokala, den regionala nationella.och dentre

Församlingarna basenheter i den kyrkliga organisationen.utgör Från
rättslig synpunkt har församlingen, ställning kyrklignämnts,som som
kommun. Församlingens angelägenheter främjandebl.a. kyrkansär av
gudstjänstliv och undervisning diakoni och evangelisation, vidaresamt
anskaffande och underhåll kyrkobyggnad, församlingshus och för-av
samlingslokaler för kyrkliga ändamål avsedd egendom.samt annan

eller flera församlingarEn kan bilda försam-Utgörett pastorat.
lingen s.k. enförsamlingspastorat sköter själv sina försam-den allaett
lingsangelägenheter. Består flera församlingar skall de ipastoratet av
form pastoratssamfállighet församverka vissa ekonomiskaav en ange-
lägenheter. innebärDetta den betydelsefullaäratt pastoratet mest
ekonomiska enheten med för bl.a. byggnader, personal och be-ansvar
gravningsverksamhet. för kyrkomusikalPastoraten den iskaävensvarar
verksamheten.

ursprungligenPastoratet har tillkommit tjänstgöringsområdesom
för kyrkoherden och alltjämt tjänstgöringsområde församlings-förär

prästerligaDen verksamheten inom ledsprästerna. kyr-pastoratet av
koherden.

församlingarDe ingår i samfällighet inteupphör existeraattsom en
Ävensjälvständiga enheter och kyrkokommuner. samfällig-som om

fårheten hand samtliga ekonomiska angelägenheter, har försam-om
lingarna kvar sitt för församlingsarbetet.ansvar

Förutom territoriella församlingar finns icke-ter-det i Sverige fem
ritoriella församlingar. Karlskrona amiralitetsförsamling,Dessa är
Göteborgs Tyska församling, Tyska S:ta Gertruds församling i Stock-
holm, Finska församlingen i Stockholm och Hovförsamlingen. De
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icke-territoriella församlingarnas existens i väsentligtgrundas allt på
personell gemenskap inom begränsat territoriellt områdeetten som

omfattar flera församlingar. Hovförsamlingen har dock hela landet
upptagningsområde. Den personella gemenskapen består för desom

nationella församlingarnas idel det språket eller här-gemensamma
stamningen och för Karlskrona amiralitetsförsamlings del i den gemen-

anställningen. HovförsamlingenFör grundas gemenskapen påsamma
härkomst eller anställning.

Regionalt Sverige indelat i 13 stift. Stiftet biskopensär ämbets-är
område och där har denne övergripande och sammanhållandeett an-

Biskopen självskriven ordförandeär i domkapitlet och stifts-svar.
styrelsen och har bl.a. till uppgift visitera stiftets församlingar ochatt

förrätta prästvigning. Stiftet också område där deäratt t.ex. ett
ingående församlingarna samarbetar vissa frågor.om

Stiften i rättsligtär avseende organiserade obligatoriskasom
stiftssamfälligheter församlingarna inom stiftet. Stifts-utgörssom av
samfälligheten har främsta uppgift främja församlingslivetsattsom
utveckling inom stiftet. Stiftssamfállighetens förvaltande verkstäl-och
lande stiftsstyrelsen och deär nämnder i övrigt stiftsfull-organ som
mäktige inrättar. varjeI stiftssamfállighet skall det finnas egen-en
domsnämnd. har i förstaDenna hand till uppgift förvalta, förtecknaatt
och ha tillsyn den kyrkliga jordenöver i stiftet.

Domkapitlet, uppstod kyrkligt ärettsom som organ, numera
formellt statlig myndighet stiftsnivå.på Inom domkapitlets kom-en
petensområde faller framför allt ärenden har samband medsom
kyrkans lära, utövande det kyrkliga ämbetet, gudstj änstlivet, präst-av
tjänsterna och kyrkorummets utformning.

Kyrkomötet statlig myndighet sedan 1982 kyrkomö-är årsen som
tesreform består 251 fritt valda ledamöter vilka sammanträder år-av
ligen. Vid reformen skapades Svenskaockså kyrkans centralstyrelse,

statlig myndighetär under kyrkomötet. Genom denna ficksom en
kyrkomötet beredande och verkställande Leda-ett permanent organ.

i centralstyrelsen ärkebiskopenmöter är högst 14 andra ledamö-samt
och för dem, vilka förersättare varje valperiod väljs kyrkomö-ter av
Ärkebiskopen styrelsens självskrivna ordförande.ärtet.
För få fullständigså bild möjligt Svenska kyrkansatt en som av

organisation det nödvändigtär något beröra den del verksam-att av
heten inte i författningsreglerade former.äger Kyrkomötetsom rum
och centralstyrelsen för den offentligrättsliga delen kyrkanssvarar av
verksamhet och får inte sköta andra uppgifter sådana iän som anges
grundlag eller lag. skapaFör samlad ledning för den friaattannan en
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verksamheten nationell nivå inrättades vid 1984 kyrkomötepå års
Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet.

Stiftelsens högsta beslutande ombudsmötet. Det bestårärorgan av
kyrkomötet och sammanträder varje inomårsamma personer som

för kyrkomötets session. Stiftelsens styrelse beredande ochärramen
Ävenverkställande ombudsmötet. stiftelsestyrelsenmellanorgan

for-och centralstyrelsen råder personalunion. detta harPå sätt man
mellt hållit isär den lagreglerade verksamheten och fria verksam-den
heten samtidigt den nödvändiga samordningen kommit till stånd.som

stiftelsen för rikskyrklig verksamhet finns ytterligareFörutom tre
fristående rikskyrkliga stiftelser nämligen stiftelsen för Svenska kyr-
kans mission, stiftelsen för Lutherhjälpen och stiftelsen för Svenska
kyrkan i utlandet.

törsamlings-I detta sammanhang bör Svenska kyrkans ochnämnas
pastoratsförbund första hand arbetsgivarorganisationi ärsom en men

kyrkokommunernas intresseorganisation. Samtliga kyrkliga kom-även
medlemmar i förbundet. Förbundets ändamål såsomär är attmuner

sammanslutning församlingar flerförsamlingspastorat ochsamten av
övriga kyrkliga samfälligheter tillvarata medlemmarnas gemensamma
intressen, främja samverkan mellan dem, biträda dem i deras verk-

arbetsgivarorganisation företräda i förhandlingarsamhet och demsom
med de anställdas fackliga organisationer.

Kyrkomötesreformen därefter genomfördamed desammantagen
förändringarna lokal- och stiftsnivå innebär Svenska kyrkan påpå att
alla nivåer beslutande ochhar med demokratiskt utseddautrustats egna
verkställande grundläggande sambandet mellan ochDet statenorgan.
Svenska sig ändå inne-kyrkan i och för oförändrat. Reformerna harär
burit betydande ändringar och ökad självständighet för kyrkan påen
vissa områden.

Enligt riksdagens principbeslut skall det stiftas lag Svenskaen om
kyrkan innehåller det principiellt viktigt och grund-ärsom som av
läggande karaktär för Svenska kyrkan. lagen skall det finnas vissaI
basbestämmelser Svenska kyrkans identitet. fråga kyrkansIom om
organisation det i princip församlingar,bara stift och Svenska kyr-är
kan på nationell nivå skall omfattas regleringen. Densom av nuvaran-
de författningsregleringen skall upphöra. Mot bakgrund detta be-av
höver det inte här lämnas utförligare beskrivning offent-denen av

regleringenligrättsliga Svenska kyrkans organisation och verksam-av
het gjorts. Till viss del kommer vi i det följande beröraän attsom nu

antal de gällande bestämmelserna. övrigt hänvisar vi tillIett av nu
föreskrifterna i kyrkolagen.
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9.2 Demokrati och ämbetsförvaltning

Som framgått den historiska översikten sockenstärnrnan framväxteav
medeltidenunder den kyrkliga organisationen utvecklades.när Del-

aktigheten tydlig det lokala planet.på Sockenstämman represente-var
således embryo till tiders lokala självstyrelse och besluts-ettrar senare

organisation. När sockennämnder utvecklades 1843 för övriga kom-år
munala verksamheter påbörjades uppdelningen socknen iav en
borgerlig kommun och kyrklig församling med kommunal status.en

svenskaDen demokratin har fortsatt sin utveckling under de senaste
100 åren. På område efter område har demokratin fått genomslag.

Kyrkolagen till del prägladär bestämmelser uttryckstor av som ger
för Svenska kyrkans demokratiska uppbyggnad, vilka i fråga denom
lokala nivån dessutom i huvudsakligstår överensstämmelse med
motsvarande bestämmelser för de borgerliga kommunerna. Den grund-
läggande bestämmelsen i finns i 2 kap. § förstaämnet 2 stycket
kyrkolagen:

församlingarGenom sina upprätthåller Svenska kyrkan demo-páen
kratisk grund uppbyggd riksomfattande verksamhet.

I kyrkan förenas tradition former förtvå ansvarstagande, denav
kyrkliga ämbetsförvaltningen och den folkligt demokratiska styrelse-
formen. Denna organisationsprincip har under decennier be-senare

den dubbla ansvarslinjen.nämnts förarbetena till 1988 försam-l års
lingslag prop. 1987/88:31 82 uttalades i fråga den dubblas. om an-
svarslinjen följande.

innebärDen kombination prästerlig ämbetsförvaltning ochen av
folkligt förankrad självstyrelse". Annorlunda uttryckt innebär den
dubbla ansvarslinjen demokratiskt uppbyggd församlingsorgani-att en
sation kombineras med rästerligt ämbetsansvar inte under-ärett som
ställt de demokratiskt val Motiveringen är evangelietattorganen.
och kyrkans lära inte framsprungnaär demokratisk ellerur en process
kan ändras enligt vanliga demokratiska spelregler.
framhölls ocksåDet principen hade starkt stöd i den kyrkligaatt

opinionen och det väsentligt för evangelieförkunnelsens frihetatt anses
i sin ämbetsutövning inteprästen underställd församlingen ochäratt

dess organ.
Ämbetsforvaltningen kyrkans förkunnelsetraditionrepresenterar

med tillbaka till urkyrkan. Genomrötter antagning, avläggande av
vigningslöften och vigning biskop har särskilt lagts påettav ansvar
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kyrkans ämbetsbärare. Ansvaret gäller förkunnelse förvaltandeoch av
innefattandesakramenten, särskilt läroansvar.ett

Genom fria och hemliga förtroendevalda ledamötervalöppna, utses
till beslutsorgan i församlingar och kyrkliga samfålligheter. Den
demokratiska uppbyggnaden medför tillhör Svenska kyrkandeatt som
har möjlighet tillsammans för kyrkans verksamhet, såvälatt ta ansvar
fråga främjandei törsamlingslivet i fråga övrigaom av som om

angelägenheter se § Alla11 kap. 1 kyrkolagen.gemensamma som
tillhör kyrkan och myndiga har Genom indirekta valär rösträtt. utses
förtroendevalda ledamöter i stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Denna
beslutsstruktur, vilken de kyrkotillhöriga, viktigtär ettrepresenterar

för Svenskauttryck kyrkans alla kyrkotillhörigas delaktighet.påsyn
Kyrkomötet har framhållit denna ordning motiveradäratt ytterst av
den delaktighet i kyrkans liv för teologiskt brukarochvar en som
beskrivas det allmänna prästadömet dopets grund 2KL 1994:7påsom

8. demokratiska strukturen har sin bas i församlingarna.Dens.
i fortsättningen väl struktur harEn utvecklad demokratiskäven

varit förutsättning för förändringar mellande relationerna staten av
och kyrka lagts fast i riksdagens principbeslut. SvenskaFörsom
kyrkan folkkyrka den demokratiska naturlig.strukturen Denärsom

tillvara det ansvarstagande de kyrkotillhöriga tradition full-tar som av
gjort i församlingarna inflytandeoch dem möjlighet till ochger
delaktighet. varje kyrklig nivå förankringen lokaltPå är ut-genom
valda företrädare förtroendevalda i ansvariga styrelser ochsom
fullmäktige nödvändig för föran-kyrkans lokala och demokratiska
kring. Demokratiskt valda lokala för dentarorgan som ansvar
kyrkliga verksamheten därför folkkyrkansgrunden i demo-utgör
kratiska uppbyggnad.
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10 Identitet och organisation

I samband med den förestående reformen bör lagenstaten genom om
Svenska kyrkan vissa grundläggande drag för trossamfundetange
Svenska kyrkan. Den långa historien motiverar att statengemensamma

lagen de inom vilka Svenska kyrkan iävengenom anger ramar
fortsättningen skall verka. Beskrivningen måste stämma medöverens
den sigpå själv Svenska kyrkan uttryck åt. Detta börsyn gettsom
uttryckas krav Svenskapå kyrkan. ankommerDet sedanstatenssom

Svenskapå kyrkan själv reglera sina angelägenheter.att egna

10.1 En evangelisk-luthersk kyrka

föreslårVi
lagen Svenska kyrkan skall inledas med bestämmelseatt om en-
slår fast trossamfundets evangelisk-lutherska identitet ochsom

samtidigt övergripande beskrivning de identitetsmässigtger en av
betydelsefulla delarna kyrkans organisation.mest av

En utredningens viktigaste uppgifter utforma förslagär tillattav ett
lag Svenska kyrkan. En betydelsefull del i detta uppdrag iärom att
några basbestämmelser beskrivning Svenska kyrkansge en av
identitet. riksdagensAv principbeslut framgår det i lagenatt om
Svenska kyrkan bör kyrkan skall evangelisk-lutherskattanges vara en
kyrka episkopalmed struktur, folkkyrka, demokratisktöppenen
uppbyggd och rikstäckande.

2 kap. §I 1 kyrkolagen stadgas Svenska kyrkanatt ett evange-
lisk-lutherskt trossamfund. Formuleringen härstammar frånnärmast
1982 lagårs Svenska kyrkan. Redan vid Uppsala 1593möte årom
fastställdes de bekännelseskrifter på vilka den evangelisk-lutherska
läran skulle baseras. I 1686 års kyrkolag gjordes det detaljeraden
uppräkning dessa bekännelseskrifter i lagens första paragraf. Detav

innehållet inärmare Svenska kyrkans bekännelse och lära finnstro,
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SKFSkungörelsekyrkomötet utfärdadpreciserat i en avnumera
evangelisk-luthersktkyrkanBestämningen Svenska1992:9. ettav som

identitet. Vibetydelse för kyrkanstrossamfund helt avgörandeär av
Svenskalagendärför denna bestämning skall framgåatt omavanser

be-kyrkan självi det sedanLiksom dag måstekyrkan. som gervara
innehåll.stämmelsen dess närmare

organisa-kyrkansi detta sammanhangbetydelsefull faktor ärEn
praktiska aspekterorganiserad har delstion. kyrkanHur är tarsom

teologiska aspektersituationen i samhället, delsden aktuellasikte på
och budskap. Iavspeglar kyrkans uppdragorganisationenattgenom
betydelse förorganisationen därförhänseendesistnämnda är storav

behand-1995 kyrkomötereligiösa identitet. När årsSvenska kyrkans
Svenska kyrkan,relationer mellan ochfrågan ändradelade statenom

lokal nivå"Svenska kyrkan framträder påkonstaterade kyrkomötet att
natio-nivå stift och påregionalförsamlingar och påpastorat, somsom

helhet"företräder Svenska kyrkannivånell somsomgenom organ
stift och försam-framhöll kyrkomötet1995:1 32. Vidare2KL atts.
nivå pastoralakyrkan nationelltill skillnad från Svenska på ärlingar

områden.
organisatioriskavalettill den betydelseMed hänsyn stora som av
bestämningenidentitet, viprinciper har för Svenska kyrkans attanser

trossamfund börevangelisk-luthersktSvenska kyrkan ettsomav
beskrivning kyrkansmed övergripandekopplas orga-avsamman en

markerabeskrivning bör dessutomnisation. sådan övergripandeEn att
församlingar ochuppgifter mellanföreligger skillnad i frågadet omen

nivå andra sidan.kyrkan nationell åstift sidan och Svenska påå ena
börskisseratsådan beskrivningFormuleringen tasom nuav en

utgångspunkt. Genomåtergivna uttalandekyrkomötets attsomovan
framträdertrossamfundi slå fast Svenska kyrkanlagen att somsom

trossamfun-tydliggöras dessaförsamlingar och stift, skulle det äratt
föravgörande betydelsedets grundläggande enheter och trossam-av

Svenskaockså framgårfundets identitet. Om det bestämmelsen attav
övergripandetill sitt förfogande, skapaskyrkan har nationella enorgan

identitetsmässigtbeskrivning kyrkans organisation stämmerav som
därför be-självförståelse. Vimed Svenska kyrkansöverens attmenar

skall utformas dettastämmelsen på sätt. .
Svenska kyrkanSammanfattningsvis vi således lagenatt omanser

slår fast Svenska kyrkansskall inledas med bestämmelse somen
övergripande be-evangelisk-lutherska identitet och samtidigt ger en

betydelsefulla delarna kyr-skrivning de identitetsmässigt mest avav
kans organisation.
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Öppen10.2 folkkyrka demokratisk,-
episkopal och rikstäckande

föreslårVi
det lagen Svenska kyrkan skall framgå Svenskaatt attav om-

kyrkan folkkyrka,är öppen i samverkan mellan demokra-en som en
tisk organisation och kyrkans ämbete bedriver rikstäckandeen
verksamhet.

En folkkyrkaöppen

Till Svenska kyrkans identitet hör dess karaktär folkkyrka.öppenav
Vid 1995 kyrkomöteårs uttalade kyrkomötet karaktären öppenatt av
folkkyrka och nådessamfund har kristencentralt motivering och atten
uppdraget "är överräcka evangelium i 0rd och handling till helaatt
folket. Kyrkan har för alla, for den sökande och tvivlande likavälrum

för den trosvisse; för den hunnit kortare likaväl för densom som som
hunnit längre på väg" 2KL 1995:1 25. Visserligen skalltronssom s.

relationerna mellan och Svenska kyrkan ändras, dettastaten men
innebär dock inte förbindelsen mellan dem båda helt upphör. Riks-att
dagens principbeslut dessutom vid handen Svenska kyrkan ävenattger
efter relationsändringen kommer ha för vissa viktigaatt ansvaret sam-
hälleliga uppgifter, begravningsverksamheten. bakgrundMott.ex. av
dessa förhållanden det viktär den öppenhet hos Svenska kyrkanattav

ligger i folkkyrkokaraktären kan bevaras också relationernanärsom
till förändras. hörDet till Svenskaäven kyrkans ochstaten öppna
demokratiska karaktär, kvinnor och har likartade möjlighetermänatt

och tjänstgöra i Svenska kyrkan. Beskrivningenatt ta Svens-ansvar av
ka kyrkan folkkyrkaöppen enligt uppfattningär vårsom en av
grundläggande betydelse for kyrkans identitet. Vi därför den-attanser

beskrivning skall framgå lagen Svenska kyrkan.na av om

Rikstäckande

viktigEn del Svenska kyrkans identitet och självforståelse,av som
dessutom hänger med folkkyrkokaraktären, principenärsamman om
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verksamhet""riksomfattandetalas detrikstäckning. kyrkolagenI om
i för-geografiskt indelatHela landetstycket.2 kap. 2 § första är

folkkyrkoprincipeni enlighet medGrundtanken dessasamlingar. är att
tjänstertill kyrkansbefolkningen har tillgångtillgodoseskall att var

Även till-områdenstiften geografiskai landet de bor. utgörän som
hela landet.täckersammans

medrikstäckande,medi detalj precisera vadAtt t.ex.som menas
i frågadessa ellereller storleken påantalet församlingaravseende på

sig dock knappast Ikyrktäthet, låter göras.exempelvis samman-om
möjlighethaSvenska kyrkan måsteförtjänar det påpekashanget att att
allmäntförändringar i samhället. Rentverksamhet tillsinatt anpassa

innebära allarikstäckning börprincipendockkan det sägas attatt om
uttryckasskulle också kunnatill sin kyrka. Detskall ha relativt nära

kyrkliga verk-i denmöjligheter deltaskall ha praktiskaallaså attatt
samheten.

kyrkani Svenskauppfattning skall det lagenEnligt vår somom -
självförståelse framgåkyrkansoch i enlighet medstatligt krav attett -

Bestämmelsenrikstäckande verksamhet.skall bedrivakyrkan omen
territorialprincipen.för den s.k.dessutom grundenrikstäckning utgör

till princip.Vi återkommer denna

organisationDemokratisk

såvälkräverSvenska kyrkans karaktärtrossamfundEtt enav
för dedemokratisk formväl utveckladsammanhållen struktur som en

nationellaförsamlingar, stift ochingående nivåerna;i verksamheten
därföruppbyggnad behöverdemokratiskakyrkansSvenskaorgan.

i 2regleringenden nuvarandeSvenska kyrkan. Iframgå lagen omav
den demokra-formuleringenförsta stycket kyrkolagenkap. 2 § tar om

dockverksamheten. Viuppbyggnaden siktetiska pånärmast attmenar
demokra-demokratisk. Enorganisationen skalldet är anges somsom

i verksamheten.tisk organisation får genomslag
samhälletomgivandetillhör kyrkan och detKyrkan demmöter som

självständighet ochFörsamlingensförsamlingen.främst an-genom
mångfald och lokalavitalitet,svarstagande därför viktig för kyrkansär

den lokalaprincipbeslut det förutsattförankring. riksdagensI är att
i de kyrkliga kom-ochsjälvstyrelse funnits i socknarna senaresom

framtiden.skall bevaras förmunerna
sig självakan visserligen inteenskilda församlingarnaDe somse

Svenska kyrkan,trossamfundetorganiska delarnågot änannat avsom
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självständiga enheter beroende helheten.som I och medmen av re-
formen upphör församlingens ställning kyrklig kommun. Docksom
skall iäven fortsättningen den lokala organisationen besluta i frågor

Ävensin verksamhet och lokal kyrkoavgift.om egen om ansvarstagan-
det för begravningsverksamheten skall förbli lokalt baserat. Vi åter-
kommer till frågan de kyrkliga nivåernas ställning och kompetens.om

Den demokratiska strukturen och den dubbla ansvarslinjen framstår
betydelsefullaså för Svenska kyrkans identitet de börsom poäng-att

särskilt i den övergripandeteras reglering vi har föreslå. Viattsom
förutsätter Svenska kyrkan utvecklar denatt demokratiska styrelsefor-

bearbetar och konkretiserar innehållet i den dubblamen, ansvarslinjen
tydliggör ansvarstagandet kyrkanssamt på olika nivåer med utgångs-

punkt i de grundläggande bestämmelser vi föreslår skall ingå isom
lagen Svenska kyrkan.om

Genom i lagen Svenska kyrkanatt kyrkan skall haom attange en
demokratisk organisation, har det också uttryckts valen inomatt
Svenska kyrkan fortsättningsvisäven skall fria och demokratiska.vara
Eftersom lagen lägger fast den grundläggande demokratiska struktu-

vi den ligger fast.att Denyttre exakta utformningenren, anser ramen
bör emellertid kunna ändras med hänsyn till demokratins utveckling
i Svenska kyrkan och samhället i övrigt under kommande decennier.

Proportionella val där likheten med samhällets övriga beslutsför-
samlingar säkras framhålls många den naturliga beslutsord-av som
ningen i Svenska kyrkan. Vi 1995 års kyrkomötenoterar uttalatatt sig
för den ordningen skallatt Enligt vår uppfattning kangaranteras. frå-

i princip lösas på två olika sätt. Antingengan särskildaattgenom
valregler föreskrivs i lagen Svenska kyrkan eller detom attgenom
överlåts Svenska kyrkan själv reglera hur demokratinatt skall

Omutövas. frågan skulle lösas lagreglering, måste reglernagenom ges
meningsfull innebörd. Detta skulle i sin innebäraen regleringentur att

skulle bli ungefär lika omfattande den nuvarande regleringen. Ensom
detaljeradså reglering skulle starkt binda Svenska kyrkan och dess-

istå strid med den i riksdagensutom principbeslut förutsätta möjlig-
heten för kyrkan själv besluta i sinaatt angelägenheter. Motegna
bakgrund detta, och med hänsyn till lagen Svenska kyrkanav att om
skall ha tidlös karaktär och bestå under överskådlig tid, framstår det

klart olämpligt i denna detaljerat reglerasom att det framtida val-
systemet.

Vi därför det bör uppgift föratt Svenska kyrkanmenar vara en
själv närmare utforma valregleratt uppfyller nödvändigam.m. som
kriterier för vidmakthålla och förstärkaatt den demokratiska organisa-
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bestämmelserenligtföreskrifter i dagsläget,detionen. Många somav
till-kyrkofullmäktigval,1972:704och lageni kyrkolagen m.m.om

kom-förebild förtjänaval torde kunnavid kyrkligaämpas ensom
detnärvarandevalfrågorna. ärreglering Förinomkyrkligmande av

och inomval tillproportionellt valsätt vidtillämpamöjligt ettattt.ex.
bestämmel-enligtverkställandebeslutande ochSvenska kyrkans organ

principhävdvunnadennaVi förutsätterkyrkolagen.i kap.47 attser
föranförasstarka skäl kanmycketmindreinte ändras med än att en

förändring.sådan
verksamhe-rikstäckandehör dendemokratiska strukturenTill den

folk-Svenska kyrkanlegitimitetsfråga förocksåDet är somten. en
förankras ochverksamhet kankyrkansallmänintresseochkyrka attett

samhället itjänatillhör kyrkanhos demfördjupas stort.samtsom
övriga lagarsamhälletstillämpningPersonalinflytande och omav

arbetsplatsen kommerpraxis samverkan påmedbestämmande och av-
arbetsgivarroll. Jäm-Svenska kyrkansfortsättningen präglaiäven att

i fortsättningendiskriminering kommerförbud ävenställdhet och mot
Svenska kyrkan.för trossamfundetgällaatt

strukturEpiskopal

struk-episkopalaSvenska kyrkansprincipbeslut börriksdagensEnligt
episkopala strukturenSvenska kyrkan. Denlagenframgåtur omav

första innebäruttryck. detsig flera olika FörSvenska kyrkaninom tar
biskop.stift under ledningorganiserad ikyrkanbegreppet äratt av
redanepiskopala strukturkyrkansdärför Svenskaviss del antydsTill

nämligenparagrafen.inledande Där sägsföreslagnai den attav oss
episkopalstift".församlingar och Begreppet"framträderkyrkan som

ämbetsbärarekyrkansSvenskainnebär för det andrastruktur att
bekännelsetill kyrkansförpliktadevigningslöftensina är tro,genom

dessinför stiftet ochsärskilt ämbetsansvarharoch lära och de ettatt
organisatoriskabehandlar dentill dettaVi återkommerbiskop. när

stiftsnivå.och uppgifterna påuppbyggnaden
sigavspeglarSvenska kyrkanepiskopala strukturen inomDen

princip. Enligtorganisatoriskdubbla ansvarslinjenockså i den som
i dentill klart uttryckprincip kommadenna1995 kyrkomöte mästeårs

1995:1 32.2Svenska kyrkan KLlagregleringenframtida s.av
det finnsförutsätteransvarslinjenPrincipen den dubbla ettattom

kyrkan, dvs.tillhör Svenskaför alla demuppdrag ettgemensamt som
kyrkotillhö-övrigaämbetsbärareför såväluppdraggemensamt som
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rikstäckandebedrivaAnsvarstagandet för uppdragetriga. att en
bekännelse och lärai enlighet med Svenska kyrkansverksamhet tro,-
organisationen ochdemokratiskasamverkan mellan denfullgörs i-

såledesverksamheten bärsrikstäckandeämbetsbärare. Denkyrkans
demokratiskadenansvarstagandet inomorganisatoriskt såväl avupp

föransvarstagandeämbetsbärarnas särskildaorganisationen som av
inte frånsakramentsförvaltning. Självfallet detta tvåoch ärförkunnelse
vilket bl.a.former ansvarstagande,helt separeradevarandra av

del i detkyrkotillhöriga harförtroendevalda och övrigaframgår attav
ochkristna budskapetförkunna detuppdraget attatt avgemensamma

ochbeslutsfattandetdelaktiga i det demokratiskaämbetsbärareockså är
uppfattningkyrkomötetsför besluten. Vi delarhar attsamma ansvar -

Svenska kyrkan.till uttryck i lagenprincipen skall komma om

Självständiga rättssubjekt10.3

föreslårVi
trossamfund skallkyrkanSvenska utgöra ett egetatt som-

skyldig-sigfår förvärva rättigheter och pårättssubjekt bl.a. tasom
heter.

samfálligheter ochförsamlingar, kyrkligaSvenska kyrkansatt-
for sig skall hastift rätt,sammavar

ställningskall få rättsligkyrkan lagSvenska ettatt somgenom-
trossamfund, ochregistrerat

samfálligheter ochförsamlingar, kyrkligaSvenska kyrkansatt-
registreradeställning självständigastift skall få rättslig som

delar Svenska kyrkan.organisatoriska av

Enligtenhetligt rättssubjekt.kyrkan i dag inget ochSvenska är eget
trossamfund 41952rättsordningen Svenska kyrkan sedan årutgör ett

rättsligt hänseende bestårreligionsfrihetslagen.§ andra stycket I
främst allaingår först ochkyrkan olika delar. DärSvenska mångaav

Vi-församlingar kyrkliga samfálligheter.dvs. ochkyrkokommunerna,
medeltida domkyrkorna,finns det stiftelser, dedare t.ex. som anses

kommertrossamfundet Svenska kyrkan. Till dettadelarutgöra ettav
förvaltningsverk-nivå finns viss statligstatliga lokalantal Påorgan.

ochbeteckningarna kyrkoherden,bedrivs undersamhet pastorsom
biskopen.domkapitlet ochregional nivå finnspastorsämbetet. På
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Nationellt det statliga inslagetutgörs förutom kyrkomötet bl.a.av av
Svenska kyrkans centralstyrelse och Kyrkomötets besvärsnämnd, vilka

myndigheter underär kyrkomötet, och Ansvarsnämnden för biskopar,
myndighetär under regeringen. De olika delarna Svenskasom en av

kyrkan sammanfogade iär reglerar derasnärmareett normsystem som
uppgifter, befogenheter och skyldigheter. Ytterst det riksdagenär som
beslutar detta normsystem.om

Enligt kyrkolagen församlingarutgör och kyrkliga samfälligheter
Ävenkyrkliga kommuner 4 kap. 3 och 9 §§. stiftssamfälligheterna

kyrkliga kommuner,är eftersom de kyrkliga samfálligheterutgör
23 kap. 1 §. I egenskap kommuner församlingarnaär och deav
kyrkliga samfälligheterna självständiga rättssubjekt. De omfattas av

grundlagsfästa självstyrelse gäller borgerliga kommunersamma som
och de får skatt för skötseln sina uppgifter. Enligt 12 kap.ta ut av
10 § kyrkolagen har förtroendevalda till den ledighet frånrätt sina
anställningar behövs för uppdraget på motsvarande för-sättsom som
troendevalda i borgerliga kommuner.

riksdagensI principbeslut uttalas lagen Svenska kyrkan böratt om
innehålla regel klart Svenskasäger kyrkan trossamfundatten som som

rättssubjektär bl.a. kan förvärva rättigheter ochett sigeget påtasom
skyldigheter. framhållsDet också det finns nationell identitet föratt en
kyrkan det viktigt kunnaär markera och framhäva. Vi delarattsom
denna uppfattning och föreslår därför bestämmelse göratt en som
Svenska kyrkan till juridisk ingåskall i lagen. Enen egen person
sådan bestämmelse kommer förstärka och betona identiteten hosatt
trossamfundet helhet.som

Beträffande församlingar och stift innebär riksdagens principbeslut
dessa för sig skall självständiga rättssubjekt efteratt ävenvar vara

relationsändringen. Eftersom de för närvarande delarutgör tros-av
samfundet Svenska kyrkan, måste detta innebära de efter relations-att
ändringen skall självständiga rättssubjekt inom rättssubjektetvara
Svenska kyrkan.

En förutsättning för Svenska kyrkan skall kunna bevarasägasatt
sin identitet vid relationsändringen den lokalaär självstyrelsen iatt
församlingarna består efter 2000.år En sådan självständighet menar
vi kan bidra till och bibehållavärna de värden den kommunalaatt som
självstyrelsen för. Vi föreslårstår därför församlingar och kyrkligaatt
samfälligheter skall ställning juridiskages som personer.

Någon reglering vilketpå församlingarnasätt kan sammanslutaav
sig till kyrkliga samfälligheter eller vad sådan samfällighet skallav en
ha för uppgifter vi inte nödvändig. Dessa frågor får Svens-anser vara
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inne-inomkyrkliga regleringen. Dettakyrkan själv besluta i denka om
fortsätt-flerpastoratssamfálligheterna också iochbär att pastorats-

Även samfällighets-rättssubjekt. formerningen kan egna nya avvara
förtjänar påpekas de tör-bildningar blir i princip möjliga. Det att att

ställningkyrklig samfällighet inte förlorar sinsamlingar ingår isom en
befogenheten vidta rättshand-rättssubjekt. kanDäremot attsom egna

ingår imindre begränsad beroende vadlingar eller på sommervara
samfállighetsbildningen.

för närvarandestiften vi tidigare berört dessadet gäller harNär att
kyrkliga samfälligheter. Bakgrundenorganiserade obligatoriskaär som

framvuxen regionalordning äldre frivillig bastill denna påvar en
ämbetsområde och där finnsorganisation. Stiften vidare biskopensär

samfäl-uppfattning bör dendomkapitlet. Enligtockså vår omväg som
reellinte efter relationsändringen. Någonlighetsbildningar beståutgör

inte avsedd. Stif-stiftens demokratiska organisation dockändring ärav
trossamfundbetydelsefulla för Svenska kyrkans identitetsåärten som

rättskapacitet.de absolut bör haatt egen
förkyrkan faller sådanaUtanför rättssubjektet Svenska organ vars

organisationsform.verksamhet det valts annan
rättslig formavsnitt 8 vi redogjort för förslag tillhar vårtI en ny

rättsligautgångspunkt har varit denför trossamfunden. En att nya
demtrossamfundens rättsliga ställning ochformen skall klargöra ge

bedriva sin verksamhet i formermöjlighet överensstämmeratt som
Även för Svenska kyrkans del framstårmed de traditionerna. ettegna
ställning efter relationsändringen be-klargörande dess rättsliga somav

uppställdaden i riksdagens principbeslutfogat. Med hänsyn till
trossamfund,målsättningen öka likställigheten mellan olikaatt anser

få ställning registreratvi Svenska kyrkan skall trossam-att ettsom
in i lagenfund. bestämmelse detta lämpligenEn tas trossam-omom

får ställning registreratfund. Genom Svenska kyrkan ett tros-att som
för kyrkanssamfund vi det skapas förutsättningaratt attmenar

ökadidentitet skall kunna efter 2000. Samtidigt uppnåsbevaras år en
likställighet med övriga trossamfund.

trossamfund skall fåVi föreslår alltså Svenska kyrkanatt som
Svenska kyr-rättskapacitet särskild bestämmelse i lagen omgenom en

i i lagenkan. rättsliga form kyrkan skall uppträdaDen omsom anges
normgivningsföreskriften itrossamfund. Båda dessa lagar grundas på

8 kap. 6 § regeringsformen.
i dag rättsligFörsamlingarna och de kyrkliga samfälligheterna har
skall kom-kyrkliga Vid relationsändringenställning kommuner.som

framstår detemellertid upphöra. Med hänsyn till dettamunstatusen
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befogat med klargörande också deras rättsliga ställning.ettsom av
Eftersom Svenska kyrkan föreslås få ställning registreratett tros-som
samfund, vi församlingarna, de kyrkliga samfälligheternaattmenar
och stiften bör få ställning självständiga registrerade organisato-som

Ävenriska delar Svenska kyrkan. sådan bestämmelse placerasav en
lämpligen i lagen trossamfund.om

lagen SvenskaI kyrkan således församlingarna, deattom anges
kyrkliga samfälligheterna och stiften för sig skall ha rättskapacitetvar
och därmed bl.a. kunna förvärva rättigheter och sig skyldigheter.påta
Den rättsliga form de skall uppträda i i lagen trossam-som anges om
fund. Detta grundförutsättningen förutgör den lokala och regionalaatt
självstyrelsen skall kunna bestå efter 2000.år

Våra förslag innehåller emellertid ytterligare bestämmelser som
möjliggör självstyrelsen skall kunna fortleva. Vi föreslår bl.a.att att
storleken kyrkoavgiftenpå skall beslutas församlingar och/ellerav
kyrkliga samfälligheter stift. Att dettapå kunna de eko-sättsamt styra
nomiska förutsättningarna för verksamheten bidrar till självstyrel-att

kan bibehållas.sen
Genom ställningen registrerade organisatoriska delarsom av

Svenska kyrkan, blir den i lagen trossamfund intagna bestämmel-om
registrerade trossamfunds förhållande till tredje tillämplig.sen om man
innebärDenna varje del trossamfundet, i förhållande till tredjeatt av

bara för sina förpliktelser. Enligt uppfattningvår dettaärman, svarar
mycket betydelse för självstyrelsen. Utan bestämmelse medstorav en

detta innehåll skulle självstyrelsen lätt kunna bli illusorisk. Det bör
dock påpekas bestämmelsen inte hindrar inomkyrkliga bestämmel-att

ekonomisk utjämning mellan kyrkans olika delar.t.ex.ser om
ytterligareEn faktor bidrar till den lokala regionalaoch själv-som

styrelsen den begränsningär kyrkomötets befogenhet vi före-av som
slår. Vi återkommer till denna.

förslagVåra innebär således Svenska kyrkan blir ochatt ett eget
enhetligt rättssubjekt samtidigt den lokala och regionala själv-som
styrelsen bibehålls i huvudsak oförändrad. Förslagen inteär avsedda

i sig förändra beslutsstrukturen inom Svenska kyrkan.att
detNär gäller till ledigheträtten för förtroendevalda, bör det

anmärkas den infördes efter förebild från den till ledighetatt rätt som
finns för förtroendevalda i borgerliga kommuner prop. 1982/83:19

91 f.. Eftersom kommunstatusen skall upphöra och därmed ock-s. nu
så karaktären tvångssammanslutning, kan Svenska kyrkansav
förtroendevalda inte längre jämföras med förtroendevalda i de borg-
erliga kommunerna. Någon lagstadgad till ledighet förrätt ledamöter
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verkställandeellerorganisationers beslutandei andra liknande organ
kyrkan ochbehandla Svenskasaknas bärande skälfinns inte. Det att

inteandra organisationerförtroendevalda annorlundadess än som
inte börvi detdenna bakgrundtillhör det allmänna. Mot attanser

fullgörande kyrkligatill ledighet forlagstadgadfinnas någon rätt av
förtroendeuppdrag.
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Organisatorisk uppbyggnad11

nivånFörsamlingen den lokala11.1 -

föreslårVi
omfatta tillhör Svenskaförsamlingen skall deatt personer som-
församlingens vilket innebäroch bosatta inom område,kyrkan är att

s.k. territorialprincipen skall tillämpas, ochden
uppgifter, fira gudstjänst,församlingens grundläggandeatt att-

diakoni och mission, skall ibedriva undervisning utövasamt anges
lagen.

Församlingen enheten inomi dag den grundläggande lokalaär
Svenska anledningen tillkyrkan 4 kap. 3 § kyrkolagen. främstaDen

församlingen i enligt 1995räknas grundläggande kyrkan årsäratt som
kyrkomöte evangelium förkunnas sakramentendet där ochäratt som
förvaltas 1995:1 32. i församlingarna kyrkan2KL Det ärs. som

kyrkligaenskilda människorna i gudstjänster och övrigamöter de
handlingar. sinSvenska kyrkan skall kunna bevaraFör sägasatt
identitet ordning också eftertrossamfund måste denna beståsom
relationsändringen.

Sverige territoriella församlingar.Som vi berört indelat iärovan
kyrkanstillhör Svenska kyrkan tillhör därmed ocksåDen en avsom

församling inomförsamlingar. Som huvudregel det den territoriellaär
folkbokförd kommer tillhöra.område denneär attvars en person som

Även ide inte tillhör Svenska kyrkan medlemmar denärsom
folkbokförda.församling, dvs. kyrkokommun, i vilken de Närär

kommunstatusen upphör kommer också detta kyrkokommunala
medlemskap för de inte tillhör Svenska kyrkan upphöra.attsom

uppfattning territorialprincip i denEnligt denvår är som ryms
nuvarande ordningen betydelse för organisatoriskakyrkansstorav
identitet. för principen rikstäckningDen dessutom avgörandeär att om

Ävenskall kunna uppfyllas. 1995 uttryck förårs kyrkomöte attgav
territorialprincipen framgåskall lagen a.a. 32.av s.
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Enligt principbeslutet bör det i lagen Svenska kyrkan slås fastom
församlingarna, vissamed undantag, territoriella och omfattaratt är

dem tillhör Svenska kyrkan och folkbokförda inom försam-ärsom
lingen. En utgångspunkt i reformen församlingarnasär kommunsta-att

skall upphöra. saknasDet då skäl knyta tillhörigheten till dentus att
statliga folkbokföringen. denna bakgrundMot vi det lagenattanser av
skall framgå församlingen territoriell och omfattarär deatt personer

bosatta inom församlingensär område. Tillsammans med prin-som
cipen rikstäckning innebär detta försarnlingsindelningen skallattom
omfatta hela landet. Något behov i riksdagen stiftad lagattav en av

hur dennärmare kyrkliga indelningen skall utformad finnsange vara
därmed inte. Att det likväl kan finnas behov för känna tillett staten att
hur den kyrkliga indelningen sak. Till fråganärutser en annan om
undantag från territorialprincipen återkommer vi.

Enligt direktivvåra bör lagreglerna utformas sådantpå sättett att
de uppgifter och den grundläggande kompetens tillkommer desom
olika kyrkliga nivåerna klarläggs. såväl direktivenI konstitutions-som
utskottets betänkande betonas samtidigt vikten lagen Svenskaattav om
kyrkan inte får bli alltför omfattande.

Alltsedan 1862 kommunalförfattningarårs har församlingens
uppgifter de räknas i lagstiftningen. I kyrkola-angetts attgenom upp

finns uppräkningen i ll kap. 4 Där med församlings-sägs attgen
angelägenheter frågoravses om:

främjande kyrkans gudstjänstliv och undervisningav samt
diakoni och elisation,evan

anska ande och underhåll läs egendom utan attav som,
by gnadstillbehär, avsedd för kyrkobyggnad, församlin shusärvara amâaförsamlingslokaleroch eller för kyrkli ändamåannars a ,anska3. och underhåll kyrkobyggn ,församlingshusav

och andra församlingslokalen
anskafande lös egendom byggnadstillbehör,inte ärav som

för kyrkligt ändamål till de byggnader och lokaler isom anges
anskafande och underhåll andra byggnader och lokalerav

någon mark för kyrkli ändamål isamt äntannan som anges
anläggande och underhål begravnings latser, inteav om re-
förgerin särskilt fall beslutar pgijien skal skötas borg-atten kårrçotomt,u av en

erlig underhållsamtmmun, av
avlöningyörmånerfär hos församlingen.etstagarear

Den främsta anledningen till församlingens uppgifteratt anges genom
uppräkning de uppgifter skall främjas särskilja försam-är attav som
lingarnas, dvs. de kyrkliga kommunernas, kompetensområde, från de
borgerliga kommunernas kompetensområde. Båda kom-typerna av

har nämligen utdebiterarätt medel för sina angelägenheter.attmuner
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ochförsamlingarandrasig medsammanslutaförsamling kanAtt en
avsnitt 10.3.ihar berörtsamfällighetkyrkligbilda en

detpunkten lförsamlingsangelägenheteruppräkningenI avserav
Övriga huvudsakligenhandlarpunkterförsarnlingsarbetet.egentliga

deförförutsättningaroch skaparbidrar tillsådant att upp-somom
utföras.arbete skall kunnai dettaingårgifter som

kyrkannivåer inom ärfrån övrigaförsamlingensärskiljerDet som
framgåttförsamlingsarbetet. Somegentligaingår i detde moment som
evangeli-diakoni ochundervisning,gudstjänstliv,omfattar dettaovan

grundläggande.denverksamhetenden ärsåledessation. Det är som
Övriga utflödeförsamlingsangelägenheter är närmast ettatt avse som

framhållas dessaböruppgiften. Detegentligaför denoch stöd attett
skallförsamlingsarbetetförnödvändigasamtidigtangelägenheter är att

bedrivas.kunna
skälrättsligateologiskasåvälbetydelsefullt attDet är somav
försam-uppgift. Närförsamlingensvadkonkret är egenange som

intedessutomfinns detupphör,kyrklig kommunlingens status som
endastuppgiftförsamlingensbeskrivaanledning ettlängre att som

verksamheten.främjande av
uppgifter,församlingensbl.a.vi i uppdragEftersom har att ange

utredningar-inomkyrkligaför demed Ledningsgruppenvihar samrått
teologiskaoch denorganisationframtidaSvenska kyrkansna om
förfogan-utredningsarbetetsinomkyrkligatill detstårexpertgrupp som
begreppenråder enighetframkommit detdåde. harDet attstoratt om

i för-ingårdetdiakoni väl speglarundervisning ochgudstjänst, som
evangelisation,gäller begreppetuppgift. När detegentligasamlingens

det ifrågasattsförsamlingslag, har1988 årsinfördes omgenomsom
uppgift. lförsamlingenstydligt speglartillräckligtbegreppdetta en

inomuppgifter upprättatsförsamlingensbestämningenPM somavom
bl.a:teologiska sägsden expertgruppen

och har"mission"inskränktbegrepp än"Evangelisation" är mersom
formiaktiviteter,inriktning särskildatydli pådessutom t.ex.en are

sändaskicka,Mission lat ttioampanjer. av mievangelisationsav och där-kyrkanhelaladdat begreteologisktär ett p som avsermer
missions-Kyrkansi världen.församlings ninge sånmed också va

sina lärjungarortsåttning det uppdrag Jesusuppdrag år gavsomaven
rike".predika "Gudsdemfullmakt och sändedemhannär attutgav

missionsbefallningeni Matt.den s.k.grundlägåandebetydelse ärAv
dem idöpalla folk till lärjungar,ochdärför gör28:19-20: å ut
hål-democh lärheliga Andensoch och denFadems Sonens attnamn,

tidenstillmed alla dagarOch jag ärbud jag haralla de gett erer.
ut."s

verksamhetbeteckningen denofta blivit pâMission har som
uppdragmänskligheten. Detdelenicke-kristnariktar sig till den av
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i missionsbefallningen har dock alltid grundläg-som settsges som
gandeuppgiftför kyrkan såväl inom landet. I våra dagarutomsom
andlar traditionellt betecknaset mission till övervägandesom somdelen samarbete med kyrkor olika platser i världen ochom runt om
i det sammanhanget har ömsesidigheten i uppdraget helt be-en annantydelse tidigareän varit fallet. Up elnmgen mellan mission rik-som
tad till avlägsna, främmande icke-kristna länder ochmer oc evan-gelisation riktad till människor i det kristnade landet har alltmeregna,
mist sitt berättigande.

Vare sig praktiskt eller teoretiskt detgår dra några skarpaatt
gränser mellan uppgifterna ñra gudst ânst, bedriva undervisningatt
och diakoniutöva och mission. Det f olika överlappandear gan om
aspekter kyrkanspå liv och uppdrag. Det går inte heller och bör inte
heller dras någon skarp mellangräns nationella och internationella
uppgiftereftersom Kristi världsvida kyrka, där Svenska k rkan är ende universell.är Att utöva mission är kyrkans och rmed för-,samlingens uppdrag såväl inom det territoriella området i ettegna som
vidare sammanhan I detta innefattas också det medsom en mer.begränsad kal evangelisation.term as

hänsynMed till detta vi församlingens egentliga uppgift kanattanser
beskrivas fira gudstjänst, bedriva undervisningatt utövasom samt
diakoni och mission.

Enligt vår uppfattning skall det särskiljer församlingen frånsom
övriga nivåer i Svenska kyrkan framgå lagen, dvs. det egentligaav
församlingsarbetet. Eftersom församlingen i förslagvårt utgör ett eget
rättssubjekt och dessutom bestämmer storleken på den avgift desom

tillhör Svenska kyrkan skall betala, blir det självklartnärmastsom att
församlingen attockså efter relationsändringen kommer ha ansvaret
för de församlingsangelägenheter bidrar till och skapar förutsätt-som
ningar för det egentliga församlingsarbetet. Dessa uppgifter dockär

omfattandeså de inte bör i lagen Svenska kyrkan.att Deanges om
kan dessutom komma behöva på olika allteftersomatt sättanges sam-
hällsutvecklingen fortskrider och Svenska kyrkans arbetsformer ut-
vecklas. Vi därför de bör höra till det område reglerasattmenar som
inomkyrkligt.

Mot denna bakgrund vi församlingens grundläggandeattanser
uppgift det endaär skall i lagen Svenska kyrkan ochsom anges attom
den grundläggande uppgiften firaär gudstjänst, bedriva under-att
visning diakoniutöva och mission.samt
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församlingarIcke-territoriella11.2

föreslårVi
Svenskaterritorialprincipen skall såundantag från göras, attatt-

icke-territoriellaskall finnassjälv kan bestämma detkyrkan om
församlingar.

församlingar inomfem icke-territoriellanärvarande finns detFör
Hovförsamlingen tillhörSamtliga någotSvenska kyrkan. utom av

tid.alla funnits under läng DerasSvenska kyrkans stift. De har
beslutats frånordningar och privilegier harexistens grundas på som

direktiv skall vioch framåt. Enligt våra övervägamitten 1500-taletav
icke-territoriella för-författningsändringar beträffande debehovet av

kyrkolagenändringar i detta hänseende. Isamlingarna och föreslå
Bestämmelsernakap. 2 § vilka dessa församlingardet i 4 är. omanges

församlingarnaicke-territoriellaskall tillhöra devilka personer som
i icke-terri-lag lagen 1992:288 medlemskapfinns i särskilden om-

riktade till folk-församlingar eftersom de hartoriella ansetts mera-
till Svenska kyrkan.bokföringsmyndigheterna än

inteuppfattning bör det Svenska kyrkan, ochEnligt vår staten,vara
församlingar vidfinnas icke-territorielladet skall kunnaavgör omsom

församlingarna efter relationsändringen. Visidan de territoriellaav
skall innehållaföreslår därför lagen Svenska kyrkanatt om en

försam-det finnas icke-territoriellabestämmelse kansäger attsom
bestämmelse bör sådan detlingar. Utformningen denna attvaraav
från territorialprincipen.framgår detta undantagäratt ett

skall tillhörabör själv beslutaSvenska kyrkan som enom vem
i icke-icke-territoriell församling. Därför lagen medlemskapbör om

territoriella församlingar upphävas.
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11.3 Stiftet den regionala nivån-

Vi föreslår
stiftet skall omfatta församlingarna inomatt stiftets område, vilket-

innebär territorialprincipen gäller också för den regionalaatt nivån,
stiftets grundläggande uppgifter, främjaatt och ha tillsyn överatt-

församlingslivet, skall i lagen, ochanges
det lagen skall framgå det skall finnasatt biskop i varjeattav en-

stift.

Av bestämmelserna i kyrkolagen framgår indirekt territorialprin-att
cipen gäller också stiftsnivå.på 23I kap. l § föreskrivs dessutom att
församlingarna inom stift skall kyrkligutgöra samfällighetett en
stiftssamfällighet för sköta de församlingsangelägen-att gemensamma
heter i den efterföljande paragrafen.som anges

Vi har tidigare konstaterat stiften så betydelsefullaär för kyr-att
kans identitet trossamfund de skall ha rättskapacitetattsom utanegen

gå samfällighetsbildning.omvägen överatt I lagen Svenska kyrkanom
bör därför stiften den regionalaär enheten inom Svenskaattanges
kyrkan och stiftet omfattar församlingarna inom dessatt område.
Territorialprincipen kommer således gälla efter relationsän-ävenatt
dringen. Detta hindrar inte Svenska kyrkan ändrar församlingsin-att
delning eller stiftsindelning, slå flerat.ex. attgenom samman
församlingar eller flytta församlingar från stift tillatt ettgenom ett

Inte heller den hinderutgör någotannat. förändra antalet stift.mot att
Vidare innebär denna lösning de tillhör Svenska kyrkan inteatt som
bara tillhör kyrkan och den församling de bosatta tillhörär Desom
dessutom det stift inom vilket församlingen belägen.är

När det gäller Svenska kyrkans församlingar i utlandet kan den
föreslagna lösningen inte hindra de knyts till stift inomatt ettanses
landet. För de icke-territoriella församlingarna gäller, med undantag
för Hovförsamlingen, de tillhör det stift där församlingen bedriveratt

Ävensin verksamhet och där den har sitt upptagningsområde. denna
ordning kommer kunna bestå.att

Stiftsamfällighetens uppgifter i dag i 23 kap. 2 Där sägsanges
bl.a. stiftssamfälligheten skall främja församlingslivetsatt utveckling
inom stiftet. Till den regionala nivån hör också biskopen och dom-
kapitlet. I fråga deras tillsynsansvar stadgas i 2 kap. 5om
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Biskoparna och domkapitlen skall till den ordning gäller förattse som
Svenska kyrkan med avseende på Svenska kyrkans lära, böcker, sak-

gudstjänst och handlingar iakttas församlingarna.övriga irament,
Biskoparna och domkapitlen skall vidare ha til hurövern

innehavarna det kyrkliga ämbetet förvaltar detta och erlever sinaav e
vigningslojften.avgivna

Mot denna bakgrund vi stiftets grundläggande uppgift skallattanser
främja och ha tillsyn församlingslivet. Stiftet kom-överattanges som

också ha mängd andra uppgifter, utflödenärmastatt ettmer en som
dessa grundläggande uppgifter. Liksom för församlingarna lämparav

sig dock dessa uppgifter inte för regleras i lagen Svenska kyr-att om
kan. får i stället bli föremålDe för inomkyrklig reglering.en

Eftersom församlingens grundläggande uppgifter beskrivits attsom
fira gudstjänst, bedriva undervisning diakoni mission,ochutövasamt
betyder stiftetsdet grundläggande uppgifter, främja och ha till-att att

församlingslivet, i första hand relaterade till fyraöver dessa be-ärsyn
stämningar församlingens uppgift. Genom den tydliga skillnaden iav
uppgifter mellan församling och stift följer vårt förslag, börsom av
den grundläggande kompetensen hos vardera nivån klar.stå

Av betydelse föravgörande Stiftet och Svenska kyrkans episkopala
struktur finnsdet biskop i varje stift.är bör framgåDettaatt en av
lagen. Utformningen bestämmelsen får dock inte hindra detatt ut-av

biskop, exempelvis biträdandeän biskop, vilket redanses mer en en
skett i Uppsala stift.

11.4 Kyrkomötet den nationella nivån-

föreslårVi
kyrkomötet Svenska kyrkans högsta beslutandeatt anges som-

organ,
kyrkomötets befogenheter begränsas det inte fårpå så sättatt att-

besluta i sådana enskilda frågor det församlings ellerär ettsom en
stifts uppgift beslutaatt

Alltsedan 1860-talets representationsreform har det funnits kyrko-ett
bestående valda ombud för Svenskamöte kyrkan dess högstaav som

beslutande Omfattningen kyrkomötets befogenheter harorgan. av
varierat och varit beroende Svenska kyrkans relation tillytterst av

framgårIdag kyrkomötets normgivningskompetens bestäm-staten. av
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melserna i 29 kap. 12-13 §§ kyrkolagen. iInnehållet dessa be-
stämmelser har beskrivits i avsnitt 9.1. Kyrkomötets uppgifter regleras
i 29 kap. 10-11 §§. framgårDär kyrkomötet skall behandlaatt
ärenden riksdagen eller regeringen överlämnar, kyrkliga ärendensom

väcks motion kyrkomötets ledamöternågon ellersom genom av av av
innehar biskopstjänstden ärenden väcktssamt ettsom en som av

enligt tillsattslag har kyrkomötet. Kyrkomötet fårorgan som av
ibesluta frågor i grundlag eller lag. Vidarenågonsom anges annan

får kyrkomötet besluta yttranden och framställningar till regering-om
en.

reformenEn grundtanke i ändrade relationer mellan ochstatenom
Svenska kyrkan Svenska kyrkan skall bli rättssubjekt,är att ett eget

självständigt kan reglera sina angelägenheter. får till följdDet attsom
normgivningskompetens inte längre kommer delegeras från riks-att
dagen till kyrkomötet. denna bakgrund betydelseMot detär stor attav
slå fast kyrkomötet Svenska kyrkans högsta beslutandeäratt organ.
Vi föreslår därför bestämmelse uttrycker detta skall ingå iatt en som
lagen Svenska kyrkan. Av sådan bestämmelse följer också attom en
kyrkomötet företräder trossamfundet Svenska kyrkan.

Enligt 1995 års kyrkomöte har Svenska kyrkan nationell nivåpå att
ta för sina angelägenheter i fråga informa-ansvar gemensamma om
tion, utbildning, normgivning, samråd och ekumeniska relationer lik-

det gäller kyrkans och företrädanär röstattsom vara gemensamma
henne inför samhället i stort" 2KL 1995:1 32.s.

Eftersom kyrkomötet högsta beslutande äranges som organ
församlingar och stift skyldiga följa de beslut kyrkomötetatt som
fattar. hålls rättssubjektetDärmed också Svenska kyrkan samman.
Kyrkomötet kommer liksom i dag innebärvad detnärmareatt attange
Svenska kyrkan evangelisk-lutherskt trossamfund beslutaär ett samt

gudstjänster och kyrkans böcker. En och grundläggande uppgiftom ny
för kyrkomötet blir besluta och utveckla kyrkligadet regelsys-att om

dvs. inomkyrklig normgivning. Kyrkomötet lär vidare hatemet, att
besluta verksamheten nationellpå nivå.om

Med hänsyn till tydligadet vilket församlingarnas ochsätt på
stiftens grundläggande uppgifter har intedet nödvändigtärangetts, att
i detalj precisera vad kyrkomötets kompetens omfattar. För att trygga
den lokala och regionala självstyrelsen för framtiden det däremotär

vikt det klarläggs kyrkomötet inte fårstörsta besluta i sådanaatt attav
enskilda frågor faller inom församlingarnas och stiftenssom ansvars-
områden. tillDetta måste komma uttryck i lagen. sådan bestäm-Av en
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melse följer dessutom indirekt beslut inte skall fattas på högreatt en
nivå nödvändigt,än dvs. det skapas subsidaritetsprincip.en

Som framgått den övergripande beskrivning Svenska kyrkansav av
organisation vi föreslagit skall ingå i lagen, har Svenska kyrkansom

trossamfund nationella till sitt förfogande. Kyrkomötet fårsom organ
högsta beslutande vilka ytterligare skallsom organ ange organ som

finnas på nationell nivå för bistå kyrkomötet och vilka uppgifteratt
sådana skall ha.organ
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12 Kyrkoavgift

föreslårVi
den nuvarande församlingsskattenatt skall ersättas lokalav en-

och regional kyrkoavgift, enligt lag skall betalas demsom av som
tillhör Svenska kyrkan,

församlingen skall besluta lokalatt kyrkoavgift,om-
stiftet skall besluta regional kyrkoavgift,att om-
Svenska kyrkan skall ha till kostnadsfriatt rätt uppbördshjälp av-

staten.

Fysiska bosatta i Sverige, och dödsbon efter sådanapersoner, personer
skyldigaär betala allmän kommunalskatt. Vissatt skyldighet betalaatt

allmän kommunalskatt föreligger också för inte ärpersoner som
bosatta i Sverige bedriver verksamhet här. Allmän kommu-men som
nalskatt bl.a.utgörs församlingsskatt till Svenska kyrkan. Försam-av
lingsskatten består i sin skatt bestämts församlingentur ochav som av
stiftssamfálligheten där den skattskyldige folkbokfördär närsamt en-
sådan har bildats kyrklig samfällighet. Församlingsskattensannan-
storlek varierar landet.över

Församlingsskatten liksom den allmänna kommunalskattentas ut -
i övrigt i förhållande till den skattskyldiges inkomster. Den intesom-
tillhör Svenska kyrkan betalar nedsatt församlingsskatt. Denna lägre
skatt, den s.k. dissenterskatten, utgår med 25 den för-procent av
samlingsskatt gäller för dem folkbokfördaär isom som samma
församling och tillhör Svenska kyrkan.som

Enligt våra direktiv skall lagen Svenska kyrkan föreskrivaom
skyldigheten för den tillhör Svenska kyrkan betala lokaltsom att en
och regionalt beslutad kyrkoavgift. Vidare i direktiven viattanges
skall överväga avgiften med kyrkorättslig motivering skallom
betecknas kyrkoskatt. Av riksdagens principbeslut framgår det
dessutom avgiften, kostnadsfritt för Svenskaatt kyrkan, skall tas ut
tillsammans med och på sätt inkomstskatten. Enligtsamma som
direktiven skall vi överväga det finns behov sekretess videttom av
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Riks-Svenska kyrkan.skall lämnauppbördshjälpden statensom
för statligutreda formernafått i uppdragskatteverket RSV har att

kanföreslå hurRSV skall vidarekyrkoavgift.uppbörd manav
till andrahjälp med uppbördsekretess vidtillgodose behovet tros-av

kyrkan.samfund Svenskaän
kyrkanSvenskaförslår vi lagenmed direktivenenlighetI att om
tillhörframgår debestämmelser där detinnehållaskall att som

kyrkoavgift.beslutadoch regionaltskall betala lokaltSvenska kyrkan
självklarhetutformning detavgiftens närmastdet gäller ärNär en

RSVbärkraft.skall efterrelationsändringenefterden även tas utatt
avgift till registreratsärskild lagföreslåkommer trossam-att omen

finnas.uppbördshjälpen kommerförförfarandereglerfund i vilken att
föreskrivs i den lagenuppbördshjälpförutsättning förSom att av-en

skall beräknas på denskatteförvaltningens hjälpmeduppbärsgift som
kommunalskattelagen50enligt §förvärvsinkomstenbeskattningsbara

behandlasfullt kommerinnebär avgiften1928:370. Detta ut attatt
anledningvi det saknasbakgrunddennaskatt. Mot attansersom en
Svenskautformning i lagenavgiftensföreskriftermeddela omom

utformningen ifår i stället själv beslutaSvenska kyrkankyrkan. om
stif-församlingarnas ochsedanregleringen. Detinomkyrkligaden är

avgiften.bestämma storleken påsak atttens
kyrkligaregeringen dennoteradeprincippropositionenI att

arbetet medsymbolfråga underbenämning hade blivituppbördens en
kyrkan prop.och Svenskamellanändrade relationer staten

regeringen:28 f.. Vidare uttalade1995/96:80 s.
uppbördenrelationsändringdock efterenighet råderStor attom en

kom-kyrkoavgift och detta klart böratoriskstatsrâttsligt obliär atten
lagstift-unkt förivande lagen. utgångstill uttryck i den b Denna fallama

avgiften förönskemåletförena mednin lättär attinte atten
uppbördens karaktär.oklarheterdet uppstårkyr oskatt utan att om

spörsmålterrmnologisk fråga ocksåinte baraDetta är utan ett aven
praktisk betydelse i olika avseenden.

karaktäriserasuppbörden i lageninnebärordningEn attsom
principiella ochbåde frånbetecknas skatt äravgift sommensom

Missförstånd beträf-tillfredsställande.utgångspunkter intepraktiska
vid hanteringenoch felaktigheterinnebörden uppbördenfande avav

förslag. Riskernamed dualism dettakan givetvis uppstådenna aven
har kyrkomötetöverdrivas och fråganskall emellertid intedetta an-av

relationsänd-identitet efterför Svenska kyrkansbetydelsefullsetts
ringen.

avgift ibenämndespåpekas denbör det ocksåsammanhangetI att
försam-i 1961 lagförsamlingsstyrelse. årslag Först1930 års omom

"församlingsskatt" användas.beteckningen skattlingsstyrelse kom att
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Någon tillräckligt stark kyrkorättslig motivering för fortsättningsvisatt
använda benämningen skatt har inte framkommit under utredningens
gång. Det dessutomär viktigt benämningenatt avgiftensmotsvarar
statsrättsliga innebörd. Mot denna bakgrund vi den kyrkligaattanser
uppbörden skall benämnas kyrkoavgift.

Beträffande behovet sekretess vid den uppbördshjälpav som
Svenska kyrkan skall få vill vi inledningsvis påpeka fråganatt om
religiös övertygelse generellt känsligsett uppgift inomanses vara en
EU-rätten. Som exempel kanett nämnas Europaparlamentets och
rådets direktiv den 24 oktober 1995 skydd för enskildaav om per-

med avseende behandlingpåsoner personuppgifter och det friaav om
flödet sådana uppgifter. Enligt artikel 8.1 i direktivetav skall med-
lemsstaterna förbjuda databehandling personuppgifter avslöjarav som
vissa särskilt känsliga uppgifter, bl.a. religiös övertygelse. Det görs
inte någon skillnad mellan religiösa majoriteter och minoriteter. Med
hänsyn till detta vi det bör råda sekretessatt vid den uppbörds-anser
hjälp skall lämna Svenskastaten kyrkan.som

enlighetI med den i reformen eftersträvade likställigheten mellan
olika trossamfund, bör frågan sekretess vid uppbördshjälpen lösasom
på i förhållandesätt till allasamma trossamfund. RSV föreslår i
betänkandet Statlig medverkan vid avgiftsbetalning SOU 1997:46 att
avgift enligt lagen 1999:000 avgift till registrerat trossamfundom
skall jämställas med skatt detnär gäller sekretessfrågan. Sekretesstiden
föreslås dock bli 70 iår fråga dessa avgifter 20 förår skattom mot
i övrigt. Eftersom lagen avgift till registrerat trossamfund skallom
tillämpas också vid den uppbördshjälp Svenska kyrkan skall få,som
blir den RSV föreslagna sekretessregeln gällandeav iäven förhållande
till dem tillhör Svenska kyrkan. Skyddsbehovet försom dessa blir där-
med tillgodosett, varför vi inte behöver föreslå någon bestämmelse i
ämnet.
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13 Kyrklig egendom

Enligt våra direktiv kan det finnas behov några grundläggandeav
regler den kyrkliga egendomen i lagen Svenska kyrkan.om om
Kammarkollegiet har fått särskilt uppdrag utreda denett kyrkligaatt
egendomen vid relationsändring. Uppdraget för kollegiet har bl.a.en
varit i möjligaste mån undersökaatt den kyrkliga egendomens ur-

och omfattning kartlägga hur de olika slagensamtsprung egendomav
berörs relationsändringen. Vidare har Kollegiet haft till uppgiftav att
föreslå hur den kyrkliga egendomen skall tillstå Svenska kyrkans för-
fogande enligt några olika modeller.

Kammarkollegiet har sina förslag i SOU 1997:47,presenterat Den
kyrkliga egendomen. betänkandetI redovisas olika modeller enligttre
vilka den kyrkliga egendomen kan stå till Svenska kyrkans förfogande.
Kammarkollegiet förordar i betänkandet dessa modeller. Dennaen av
innebär bestämmelse prästlönetillgångaratt skall i lagenen om tas

Svenska kyrkan. Vi den bestämmelseom presenterar Kammarkol-som
legiet förordar i förslagvårt till lag Svenska kyrkan ställ-utanom eget
ningstagande. Vidare vi det förslag till specialmotiveringpresenterar

vi fått från kollegiet. I övrigt hänvisar vi till Kammarkollegietssom
betänkande, detnär gäller den kyrkliga egendomen.

7-17-0371
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14 Offentlighet och sekretess

14. 1 Offentlighetsprincipen

En grundpelarna för den fria åsiktsbildningen i vårt demokratiskaav
samhälle offentlighetsprincipen.är Principen, inte är utansom
inskränkningar, sig flera olika uttryck. Genom bestämmelsertar i
regeringsformen yttrandefrihet och informationsfrihet.garanteras I
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns bestäm-
melser rätten fritt trycktagaranterar skrifteratt ochsom utge
bestämmelser rätten fritt uttrycka sig i radio,garanterar TV,attsom
film och liknande medier. I dessa grundlagar finns också föreskrifter

lämnarätten meddelanden och uppgifteratt för offentliggörandeom
och fårätten i dessa sammanhang.att Enom vara anonym annan
aspekt offentlighetsprincipen är rätten vidnärvara domstols-av att
förhandlingar och vid sammanträden med beslutande statliga och kom-
munala församlingar riksdagen och kommunfullmäktige. Densom
kanske viktigaste delen offentlighetsprincipen dock den iär tryck-av
frihetsförordningen garanterade rätten del allmänna hand-att ta av
lingar.

14.1.1 Yttrande- och informationsfrihet

Genom 2 kap. 1 § regeringsformen varjeär medborgare detgentemot
allmänna tillförsäkrad bl.a. yttrandefrihet och informationsfrihet. Ut-
länningar likställdaär med svenska medborgare 2 kap. 22 §, inteom

följer särskilda föreskrifter i lag.annat Den innebördennärmareav av
yttrande- och informationsfriheten liksom innehållet i bestämmelserna

under vilka förhållanden de får inskränkas, har behandlatsom isom
avsnitt 2.3.2.

Med det allmänna förstås "dels det allmännas verkställande organ,
dels de normgivande dessanär beslutar för enskilda be-organen,
tungande, offentligrättsliga föreskrifter, däremot inte de beslutarnär
civilrättsliga normer" prop. 1975/762209 86. I första hand gällers.
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tillsåledes i förhållandeinformationsfrihetenyttrande- och staten,
dessaprimärkommunernalandstingskommunerna och samt organs

emellertid också kyrkokommu-räknasmyndigheter. Till det allmänna
olika statligasamfalligheter, och deförsamlingar ochdvs. myn-nerna,

iSvenska kyrkan dag.finns inomdomkapiteldigheter t.ex. som--
människor.gäller för alla DeninformationsfrihetenYttrande- och

uppdraganställning ellerdem ärsåledes förgäller även genomsom
befattnings-följerAv dettahos olika allmännaverksamma attorgan.

tjänstemän, uppdragstagareförtroendemän,i allmän tjänsthavare -
i sinde fåttuttala sig vadhuvudregel fritt kanm.fl. vetaomsom-

begräns-dock inte absolut,huvudregelverksamhet. Denna är utan
föranleder det.särskilt viktiga skälkan skeningar om

tystnadsplikter iyttrandefriheten skerBegränsningar genomav
finnsverksamhet,tystnadsplikti det allmännasBeträffandeolika lagar.

förekommersekretesslagen 1980: 100. Detsamlade ibestämmelserna
privatanställda,omfattari lagaremellertid tystnadsplikter också som

foretagshemligheter.1990:409 skydd förexempelvis i lagen om
muntligen ellerförbudi sekretesslagenBestämmelserna att,avser

röjahandlingar eller på sätt,utlämnande allmänna annatgenom av
uppgifter vilka omfattas sekretess.av

därgäller hostystnadspliktSekretesslagens bestämmelser organom
all-vadhandlingar. Reglerna ärallmännadet förekommer somom
Tilltryckfrihetsförordningen.huvudsakligen ihandlingar finnsmänna

förvaltningsmyndig-handlingar hosövervägande del det frågaär om
beslutandeochkyrkomötetkommun. Riksdagen,heter hos ochstat

i dessamed myndigheterförsamling likställdakommunal är samman-
handlingsoffentlighet vissagäller reglernahang. Vidare organom

förvaltningsupp-förvaltningsmyndigheter, anförtrottsutan att varasom,
behandla begreppetviavsnitt 14.l.5 kommer närmaregifter. I att

frågor.därmed sammanhängandeallmän handling och
börja med föruppgifter gäller tillförbud röjaSekretesslagens attatt

för de anställdaTystnadsplikten gäller vidaremyndigheten sådan.som
Även tjänste-haruppgifter. defått del sekretessbelagda somavsom

uppgiftersekretessbelagdafått delplikt, värnpliktiga, ocht.ex. som av
i myndighetensdeltartystnadsplikten. Uppdragstagareomfattas somav
betydelsetystnadsplikt. saknarlikaså Detverksamhet omfattas omav

privaträttsligt avtal.iförfattningsreglerat eller regleratuppdraget är ett
skallfysiska vilka har uppdragemellertid baraDet är sompersoner

Omsekretesshänseende.anställda ijämställas med myndighetens en
tystnadsplikter,omfattaskommeruppdragstagare på detta sätt att av
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kan uppdragstagarens meddelarfrihet inte avtal bort J Kzs ämbetsbe-as
rättelse 1987 70.s.

Den bryter sin tystnadsplikt röjasom uppgift hanattgenom som
eller hon skyldigär hemlighålla, elleratt olovligen utnyttjar sådan
uppgift, kan dömas för brott tystnadsplikt till böter eller fängelse,mot

20 kap. 3 § brottsbalken. Gällerse tystnadsplikten till förmån för
enskild får åtal bara väckas för brottetperson denne brottetom anger
till åtal eller åtalnär är påkallat från allmän synpunkt 20 kap. 5 §
fjärde stycket brottsbalken.

En tjänsteman eller befattningshavare i allmän tjänst kan baraannan
straffas för utlämnande uppgifter i sådana fall då uppgifternaav
omfattas sekretess. Den i andra fall utnyttjar sinav yttrandefrihetsom
får inte straffas för detta eller utsättas för någon påföljd. Inteannan
heller får han eller hon bli föremål för disciplinär bestraffning eller i
övrigt förutsättas kritik eller förmaningar från myndighetens sida. Inte

i samband med tjänstetillsättningar,ens utfärdande betyg ellerav
dylikt får det läggas till last ha utnyttjat sinen person att yttrandefri-
het.

14.1 Tryckfrihet m.m.

Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt hinderatt, utan
från det allmänna, tryckta skrifter,ut 1 kap. l § förstage stycketse
tryckfrihetsförordningen. Utlänningar likställs med svenska medbor-

inte förordnas 14 kap.gare annat 5 §om andra stycket. För radio,
TV, film och liknande medier gäller i princip motsvarande regler
enligt yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap. 1 §första stycket och 11 kap.
l § tredje stycket.

Den missbrukar tryckfriheten kan barasom åtalas och straffas för
de gärningar är särskilt angivna i tryckfrihetsförordningen,som s.k.
tryckfrihetsbrott. Dessa gärningar räknas i 7 kap. 4 och §§.5upp
Bl.a. detär fråga olika brott riketstyper säkerhet,om hetsmotav mot
folkgrupp, barnpornografibrott, förtal och förolämpning. Som tryckfri-
hetsbrott räknas också uppsåtligt offentliggörandet.ex. allmänav
handling inte tillgängligär för ochsom fåttvar en, om personen
tillgång till handlingen i allmän tjänst eller liknande förhållande. En--ligt yttrandefrihetsgrundlagen gäller liknande regler och brottsbeskriv-
mngar.
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yttrandefrihets-ochtryckfrihetsförordningeniAnsvarssystemen
kan görasskall finnas någonalltiddetpågrundlagen bygger att som

prin-Iskriften ellerden trycktainnehållet i programmet.föransvarig
för brottansvarigkan göras motdet baracip är sompersonen
medverkat vidvarför andrayttrandefriheten,ellertryckfriheten som

tidningarfrågaIfrånuteslutnanormaltframställandet är omansvar.
anmäldden ärskrifterperiodiskaandraoch som an-somansvarar

författarenprincipiskrifter bärandra ansvaret.utgivare. Försvarig
utgivare.det finnasskallradio- och TV-programFör en

anonymitetsskyddMeddelarfrihet och14.1.3

Meddelarfrihet

ioffentliggörandeföruppgiftermeddelafrittochstårDet attenvar
tryckfrihetsförord-isärskiltfalli deskrift,tryckt utom angessom

stycket. En§ andrakap. 5och 14tredje stycket§kap. 11ningen, se
bestämdtilllämnasmeddelandetdock mottaga-förutsättning är att en

människornyhetsredaktion. Allaeller vissvisstilldvs. personenre,
till jour-helstuppgiftervilkalämnaprincipsåledes i rätthar att som

skalluppgifternasyftet ärmed flera,författare attnalister, om
medde-beroendeintedockMeddelarfriheten är attoffentliggöras. av

avgörande syftet med med-det ärpubliceras,verkligenlandet utan
medier gälleroch liknandefilmradio, TV,delandet. För en-

enligtoffentliggörandeföruppgifter ytt-lämnamotsvarande rätt att
§ tredje111 kap.2 § ochkap.bl.a. lrandefrihetsgrundlagen, se

stycket.
inskränkningar. Avdock intemeddelande ärlämna utanRätten att

§yttrandefrihetsgrund-och kap 3tryckfrihetsförordningen 53 §kap.7
följaktligen denochinte gällermeddelarfrihetenframgår närlagen

gällerdet förstadetta.straffas för Förmeddelandet kanlämnarsom
riketsförmedföra farakanuppgifterutlämnandedetta somav

vidstraffasmeddelandelämnarkan dendet andrasäkerhet. För som
tillhandahållande så-handling ellerhemligutlämnandeoriktigt avav

gärningen begåsförbehåll,myndighetsi stridhandlingdan mot om
uppsåtligtmeddelarfriheten vidintetredje gällerdetuppsåtligen. För

dvs.särskild lag,ifalltystnadsplikti deåsidosättande som angesav
sekretesslagen.
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I 16 kap. sekretesslagen finns bestämmelser s.k. kvalificeradeom
tystnadsplikter. Dessa har företräde framför meddelarfriheten. Kvali-
ficerade tystnadsplikter gäller inom områden med Sekretessregler som

avseddaär skydda särskilt känsliga uppgifter,att inom hälso- ocht.ex.
Ävensjukvården och inom socialtjänsten. kyrkolagens bestämmelser

s.k. själavårdssekretess finns uppräknade i 16 kap. sekretesslagen,om
vilket innebär meddelarfriheten får vika föratt tystnadsplikten också
inom detta område.

Meddelarfriheten i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-
grundlagen gäller i förhållandet mellan enskilda och det allmänna. Av
detta följa meddelarfriheten för offentliganställdaatt bara kananses
begränsas lag se SOU 1996:67 49. Reglernat.ex.genom s. om an-
svarsfrihet för uppgiftslämnande och publicering uppgifter gällerav
också i de fall då den uppgift röjs rör något enskilt intresse,som
vilket omfattas sekretessregel. Rätten till skadestånd för denav en
enskilde får vika i dessa fall precis det allmännas tillrätt skade-som
stånd och möjlighet bestraffa i motsvarande situation.att

Utanför den offentliga sektorn finns det emellertid också be-
stämmelser tystnadsplikt. Vissa dessa tystnadsplikter,om av t.ex.
advokaters tystnadsplikt, finns uppräknade i 16 kap. sekretesslagen
och såledesutgör sådana kvalificerade tystnadsplikter har före-som
träde framför meddelarfriheten. Det finns vidare antal tystnadsplik-ett

för anställda i enskild verksamhetter inte finns blandupptagnasom
de kvalificerade tystnadsplikterna. Bland dessa tystnadsplikter bör det
skiljas mellan sådana straffbelagdaär och sådana inte är det.som som

straffbelagdaDe tystnadsplikterna bör, enligt meddelarskyddskommit-
vikatén, för meddelarfriheten, vilket innebär straff eller skadeståndatt

inte kan utdömas med anledning meddelande lämnats förettav som
publicering se SOU 1990: 12 73. Beträffande de icke straffbelagdas.
tystnadsplikterna uttalade kommittén s. 74 att:

skadestånd i princip är uteslutet också vid överträdelse genom- - -publiceringsmeddelande lagstad ade fastän inte straffbelagdaav tyst-
nadsplikter. Det är märka så dessaatt tystnadsplikteratt är ålagdaoc

ensidigt beslut det allmännaett och det ltså frågaärgenom attav a omförhållande mellan det allmännaett och enskilda jämför prop.1986/87: 151 118. Emellertid vill vi hålla öppet för möjlighetens. att
den enskilde skall samtidigt ha brutit avtalsmässigt åtagandeettanses

hålla med berörda förhållandeatt tyst och han dennapå grund kanatt
träffas ersättningskrav.av

Som berört kan offentliga funktionärer bara åläggas tystnads-ovan
plikt med stöd lag. Med offentliga funktionärer förutomav avses, an-
ställda vid myndigheten, sådanaäven uppdragstagare vilkas an-
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myndig-delta ide kanstark sägassåmyndighetentill ärknytning att
avtalsidan kan däremotprivatadenverksamhet. Påhetens om

den bryterinnebäraträffas, vilket etttystnadsplikt motatt somanses
meddelarfrihet.reglernasigåberopa påfåravtal intesådant om

lojalitets-anställdesfölja dentystnadspliktoftaDärutöver avenanses
i avtal.fästas Det ärbehövertystnadspliktenplikt ett numerautan att

tystnadsplikter på detavtalsgrundadeuppfattningdominerande atten
1989/90:LU37meddelarfrihetenprincip bryteriområdetprivata

1993/94:48ff.och 95ff.1990:12 75SOUf., samt43 prop.s.s.
36.s.

Anskaffarfrihet

iunderrättelser vilketuppgifter ochanskaffaharoch rättVar atten
§ fjärde stycketloffentliggörande, 1 kap.förhelstämne sesom

yttrandefri-meningen§ andrakap. 2och ltryckfrihetsförordningen
föremåldennameddelarfriheten rättmed ärlikhethetsgrundlagen. I

dennebl.a. görkan straffasAnskaffarenbegränsningar.vissaför om
kanDessutomrikets säkerhet.allvarligare brotttillskyldigsig mot en

hinderersättningsskyldighet,elleranskaffare ådömas utan avansvar
yttrandefrihets-respektivetryckfrihetsförordningenibestämmelserna
metoder förolagligasiganvänderanskaffaren attgrundlagen, avom

tryckfrihetsförordningen och 1 kap.9 § 4uppgiften 1 kap.komma
anskaffaren begårexempelvisOmyttrandefrihetsgrundlagen. ett12 §

hon dömas tilluppgift, han ellerkanför kommainbrott an-att en
uppgift för offentlig-anskaffasyftetför stöld attatttrots envarsvar

görande.

Anonymitetsskydd

till anonymitetRatt

skrifti tryckt eller sättsigdenframgått kan annatSom yttrarsom
undantagsfall dåiyttranden desinaansvarig för äninte göras annat

läm-gäller denförför handen. Detsammastarka skälsärskilt är som
skullerättigheterVärdet dessapublicering.förmeddelandenat av
offent-tillmedverkardemycket begränsatemellertid somomvara

repressalier ellerför andrariskeradeliggörandet utsättas typeratt av
därför reglerfinns detskydda dessasyfteIobehag. att ompersoner
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till anonymitet i såväl tryckfrihetsförordningenrätt 3 kap. ytt-som
randefrihetsgrundlagen 2 kap..

De grundläggande bestämmelserna till anonymitet finns irättom
3 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. §1 yttrandefrihets-
grundlagen. Bestämmelserna innebär författare och andraatt .a. upp-
hovsmän inte skyldiga sinaär sätta eller på röjasättatt ut annatnamn
sin identitet. Rätten till anonymitet omfattar den lämnatäven ettsom
meddelande för publicering. Dessa personkategorier kan alltså själva
bestämma de villom vara anonyma.

För anonymitetsskyddet skall effektivt finns det be-att vara
stämmelser stadgar den tagit befattning med tillkomst ochattsom som
utgivning tryckt skrift eller tillkomst och spridningav en av en
framställning för medium inte för röja författarens ellerannat upp-
hovsmannens identitet i de undantagsfallän i dessaannat som anges
grundlagar, 3 3kap. § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 3 §se ytt-
randefrihetsgrundlagen. Samma skydd gäller för den lämnat ettsom
meddelande eller uppgifter för publicering.

Ejierforskningsförbud

För ytterligare skydda författare och andra upphovsmänatt samt upp-
giftslämnare, stadgas det förbud för myndigheter och andra allmänna

efterforska identiteten hos sådana 3 kap. §4 tryck-attorgan personer,
frihetsförordningen och 2 kap. §4 yttrandefrihetsgrundlagen. All form

efterforskning från det allmännas sida förbjuden då detär gällerav
uppgifter omfattas meddelarfrihet. Däremot detstår enskildasom av
fritt forska efter de nämnda personkategorierna. Därutöver finnsatt
det generellt förbud hos journalister m.fl. efterforska källanett mot att
till exempelvis uppgifter i tidningsartikel.en

Efterforskningsförbudet gäller dock inte i de fall tryckfrihets-som
förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen medger åtal eller annat

Äveningripande. i fallde då efterforskning får ske skall de i 3 kap.
3 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen
angivna tystnadsplikterna beaktas. Tystnadsplikten sigsträcker i vissa
fall längre meddelarfriheten,än vilket kan medföra det inte gåratt att
efterforska begått brott meddelarfriheten se SOUett motvem som
1990:12 66 f..s.
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14.1.4 Förhandlingsoffentlighet

§Förhandling vid domstol skall offentlig enligt 2 kap. 11 andravara
stycket regeringsformen. Undantag får meddelas i lag 2 kap. 12 §.
rättegångsbalken hänvisning till sekretesslagen,I näranges, genom

finns ioffentligheten kan begränsas. Motsvarande bestämmelser för-
valtningsprocesslagen 1971:291. finns begränsningar iDet även

i 1964:167 bestämmelserandra lagar, lagen med särskildat.ex. om
lagöverträdare.unga

församlingar for-Beträffande beslutande statliga och kommunala är
handlingsoffentligheten inte grundlagsfast. Allmänheten har rätt att

sammanträder,då riksdagen respektive kommunfullmäktigenärvara se
2 kap. § riksdagsordningen och kap. 38 § kommunallagen 1991:4 5
900. dock inte inskränkningar.Rätten Kommun-närvara äratt utan
fullmäktige kan besluta överläggning i visst ärende skallt.ex. att ett

inom dörrar. nämnder skallske stängda När det gäller kommunala
sammanträden normalt ske inom stängda dörrar 6 kap. 19 §a
kommunallagen. Nämnden får emellertid, efter medgivande av
fullmäktige, offentligt. Avsiktenbesluta sammanträde skallatt ett vara

denna möjlighet till öppenhet ökadmed medborgarnaattvar ge en
information prop.insyn i och den kommunala verksamhetenom

1993/94:188 57. Nämnden får dock inte besluta offentlighets. om
myndighetsutövning medärenden eller ärenden sekre-när som avser

tessbelagda uppgifter behandlas.
SvenskaFör kyrkans del gäller också huvudregel attsom samman-

församlingens kyrkofullmäktige offentligaträden med skall vara
13 kap. 27 § kyrkolagen. likhet med vad for borgerligagällerI som
kommuners fullmäktige, kan kyrkofullmäktige besluta över-att
läggningen visst ärende skall ske inom stängda dörrar. Dessaettav
bestämmelser tillämpas också i fråga kyrkostämma, församlingsde-om

kyrkofullmäktigelegerade och i kyrkliga samfälligheter kap.se 14
kap. §8 15 9 och 16 kap. § kyrkolagen. Beträffande kyrkoråd4

övrigaoch nämnder saknas det emellertid lagregler offentlighet.om
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14.1.5 Allmänna handlingars offentlighet

Inledning

Sambandet mellan tryckfriheten och delrätten allmännaatt ta av
handlingar har sedan länge varit erkänt i den svenska rättsordningen.
Redan vid tillkomsten förstavar tryckfrihetsförordning 1766,årav an-
sågs rätten del myndigheternas handlingar viktigatt ta utgöraav en
källa för få fram upplysningar och uppgifter kunde brukasatt vidsom
det praktiska utövandet tryckfriheten. Detta medförde rättenattav att

del allmänna handlingar kom regleras tillsammansta med denattav
egentliga tryckfriheten. Detta samband har därefter bevarats.

Avsikten med handlingsoffentligheten främjaär "ett frittatt
meningsutbyte och allsidig upplysning". Rätten del all-att taen av

handlingarmänna medborgarna möjlighet kontrolleraattger en
myndigheterna fylleroch därför viktig funktion förgaranten som
rättssäkerheten. Vidare förbättrar rätten del allmänna hand-att ta av
lingar medborgarnas möjlighet delta i den politiska debatten. Attatt
lagstiftaren handlingsoffentligheten särdeles betydelsefullanser vara
framgår den i regeringsformensomnämns kapitel grundläg-attav om
gande fri- och rättigheter 2se kap. §1 tredje stycket.

Den grundläggande bestämmelsen handlingsoffentlighet finnsom
i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och varje svensk med-attanger
borgare har rätt del allmänna handlingar. Utlänningar likställsatt ta av
med svenska medborgare inte förordnas 14 kap. 5 § andraannatom
stycket.

Begränsningsmöjligheter

Rätten del allmänna handlingar får bara begränsasatt ta det ärav om
nödvändigt på grund särskilt viktiga omständigheter. De omständig-av
heter i 2 kap. 2 § första stycket tryckfrihetsförord-som avses anges
ningen. Begränsningar får med hänsyngöras till

rikets säkerhet eller dess föhållande till eller mellan-statannanfolklig organisation,
rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller tillsyn,annan. intresset förebygga eller beivra brott,att. det allmännas ekonomiska intresse,
skyddet För enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,. intresset bevara d|ur- eller växtart.att.
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stycke begränsningar i delbestämmelsens andraI sägs rättenatt att ta
handlingar skall i särskild lag eller lagallmänna annannoga angesav

särskilda lagen hänvisar till. särskilda lagden Den ärsom avsessom
Alla begränsningar handlingsoffentligheten framgårsekretesslagen. av

lagen. Kapitelindelningen i sekretesslagendirekt eller indirekt denav
däri princip den redovisade uppräkningen områden hand-följer av

Vidare gäller riksdagen i laglingsoffentligheten får begränsas. att-
föreskrifter sekre-kan bemyndiga regeringen meddela närmareatt om

tillämplighet. Om sker bör för sekretessentessreglers så gränserna
endast iväsentligt finnas angivna redan i lagbestämmelsen ochallt
1975/76:hänseende kunna fyllas förordning" prop.något ut genom

160 112.s.
föreskrivaTredje stycket innehåller möjlighet i lagatt atten

eller regeringen i särskilda fall får meddela dispens frånriksdagen
finns bl.a. isekretessregler. Dispensbefogenheter för regeringen

regeringen8 sekretesslagen. kap. 8 § sekretesslagen harkap. I 14
fall generellt för-dessutom givits allmän i särskilträtt atten --

synnerligaordna undantag från sekretess, det påkallatnär är avom
riksdagens finns motsvarande befogenheter iskäl. För del regleras

kap. 3 § sekretesslagen.11

handlingAllmän

tryckfrihetsför-Handlingsoffentligheten framför allt reglerad iär
Ärfråga allmänna handlingar. det inteordningen och gäller bara i om

inte handlingenallmän handling, finns det delnågon rätt att ta aven
inte heller skyldighet för myndigheten lämna den.och någon Föratt ut
handling skall allmän krävs den förvaras hosatt atten anses myn-som

digheten och den inkommen till myndigheten elleräratt att anse som
Även handlingen delupprättad där. allmän, kanär rätten att taom av

framgåttden, begränsad enligt sekretesslagen.som ovan, vara

handlingBegreppet

handlingMed dels framställning i skrift eller bild, delsavses en en
upptagning bara kan läsa, avlyssna uppfattaeller på annatsom man

med hjälp tekniskt hjälpmedel 2 kap. 3 §. tradi-något Detsätt av
handlingsbegreppettionella framställning i skrift eller bild för-är- -

hållandevis okomplicerat existerartillämpa, eftersom handlingenatt
fysiskt och kan lämnas Beträffande upptagningar märkaärut. att att
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dessa inte existerar fysiskt och således inte kan lämnas påut samma
enkla traditionella handlingar.sätt uppgifterDe finns isom som upp-
tagningarna kan dock lämnas Informationen kan, teknikenut. om
tillåter det, överföras till handling traditionell exempelvistyp,en av

utskrift innehållet i ADB-upptagning.genom av en

Förvaring

handlingEn allmän den förvaras hosär myndighet och är attom en
inkommen till myndigheten eller upprättad där 2 kap 3 §.anse som

Kravet i fråga förvaring innebär handlingen skall förvaras hosattom
myndigheten vid tidpunkten sökandens begäran få del hand-att ta av
lingen. inteDet möjligtär handlingarpåatt t.ex. prenumerera som
förväntas komma till myndigheten eller denna. Vidareupprättas av
gäller handlingen "färdig".måste En sökande har inte rättatt attvara
begära myndigheten ställer uppgifter flera handlingaratt samman ur
i för tillgodoseupprättas sökandens önskemål. kanDetatten ny, som
dock förhålla sig annorlunda med uppgifter lagrade iär t.ex.som
databaser, den önskade sammanställningen okomplicerad.ärom

Uttrycket "förvaras hos myndighet" får dock inte tolkas så snävt att
handlingen alltid finnasmåste i myndighetens lokaler för att anses
förvarad där prop. 1975/76:16O 122. Om så fallet skulles. vore
reglerna handlingsoffentlighet med lätthet kunna kringgåsom genom

myndigheten lånade eller förvarade kontroversiella handlingaratt ut
Ävenutanför myndighetens lokaler. handlingar exempelvis förva-som

i tjänstemans bostad betrakta förvaradeär hos myndig-attras en som
heten. Likaså handlingar lämnasär bort för teknisk bearbetningsom
alltjämt förvarade hos myndigheten. Däremot blir dessaatt anse som
handlingar inte allmänna hos myndighet enbart ombesörjeren som
sådan teknisk bearbetning 2 kap. 10 §.

Om beslut överklagas och handlingarna i ärendet sänds frånett
beslutsmyndigheten till den myndighet skall överklagandet,prövasom
skall sekretessfrågor den myndigheten.prövas av senare

Beträffande upptagningar gäller sådana förvarade hosatt anses en
myndighet de tillgängliga förär myndigheten för överföring i så-om
dan form den kan läsas, avlyssnas eller på uppfattasatt sättannat
2 kap. 3 § andra stycket. Normalt skall myndighetens reella tillgång
till upptagningen avgörande för bedömningen. Myndigheten skallvara
faktiskt disponera möjlighetenöver överföra upptagningen tillatt
läsbar eller uppfattbar form för upptagningen skall för-attannan anses
varad hos denna jfr 1975/76: 160 89.prop. s.
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Myndighet

handling skall allmän krävs huvudregel denFör attatt en vara som
myndighet 2 kap. 3 § eller hos deförvaras hos något organen av

riksdagen, och be-jämställs med myndighet, dvs. kyrkomötetsom
församling 2 §.slutande kommunal kap. 5

finns dock intedefinition begreppet myndighetNågon närmare av
förarbetena 1975/76:l6Otryckfrihetsförordningen. Enligt propi

inte ändamålsenligt i grundlag134 ansågs det närmareatt anges.
myndigheter.statliga och kommunala Departe-vilka ärorgan som

sidan "både naturligt och nödvändigtmentschefen fann det å andra att
regeringsformenmyndighetsbegrepp i grundlagarna".ha enhetligt Iett

Ävenstatliga kommunala förvaltningsmyndigheter.talas det ochom
myndigheter.domstolarna enligt regeringsformenregeringen och är

myndigheter också i tryck-nämnda bör därförDe ses somorganen
frihetsförordningens mening.

till myndighetInkommen

handling inkommen till myndighet dennärEn är att anse ensom
tilltill myndigheten eller kommit behörig befattningshavareanlänt

till myndigheten2 kap. 6 §. handling inte inkommenhanda En anses
finns avskild för myndighetens räkning dendå den på posten, utan

behörigakommit till myndigheten. det gällerfysiskt ha Närmåste rent
myndighetenbefattningshavare handlingen inkommen till ävenanses

befattningshavaren utanför myndighetens loka-den överlämnas tillom
vid förrättning Avgörande hand-exempelvisler, på är attort.annan

beslutafysiskt befinner sig befattningshavaren kanlingen så att om
handlingen diarieförts innan frå-utlämnande. saknas betydelseDet om

utlämnande skall prövas.gan om
tillgängligupptagning inkommen den gjortsEn näranses av annan

myndigheten. tillgänglig den avlyssnas ellerför Den kan läsas,är när
uppfattas hjälp den myndighetenmed utrustningpå sättannat av som

förfogar över.
befattningshavareoch andra meddelanden ställts tillBrev ensom

handling, handlingen gällerpersonligen allmän ären-ettanses som om
uppgifteller fråga det myndighetensde någon är attannan som

Ärkap. handlingen bara avsedd förbehandla 2 §.4 mottagaren som
politisk eller facklig fortroendeman,innehavare ställningav annan

handlingen inte Avgörande för handlingen skallblir dock allmän. om
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allmän eller inte innehållet i den, inteär avsändarens elleranses som
RÅuppfattning 1984 Bb 86.mottagarens

Upprättad hos myndighet

handlingEn huvudregel upprättad hos myndighet dennäranses som
expedierats 2 kap. §, dvs. den7 fått sitt slutliga skick.när Att en
handling expedieras innebär normalt handlingen sänds iväg frånatt
myndigheten. Arbetsmaterial vanligen inte allmännautgör handlingar,

arbetsmaterialet formligen expedieras blir det allmän handlingmen om
myndigheten har för avsikt arbeta vidare med materia-oavsett attom

let. Handlingar inte expedieras upprättade det ärendenärsom anses
handlingen hänför sig till har slutbehandlats eller, handlingensom om

inte hör till visst ärende, den har justeratsnär myndigheten eller påav
fårdigställts.sättannat

Enligt andra stycket gäller särskilda förregler vissa hand-typer av
lingar. Diarium, journaler och sådant register eller förteckningannan

förs fortlöpande upprättade handlingen har fárdigställtsnärsom anses
för anteckning eller införing. Så anteckning förs in blirsnart en ny

den del denäven allmänna handling diariet eller registret ut-av som
Domar och beslutgör. upprättade de avkunnats ellernäranses ex--

pedierats. Protokoll och andra handlingar hänför sig till sådanasom
beslut likaså upprättade beslutet har avkunnatsnär elleranses ex-
pedierats. Andra myndighetsprotokoll och därmed jämförliga anteck--
ningar upprättade de justeratsnär eller fárdigställts.på sättannatanses
Protokoll hos riksdagens eller kyrkomötets utskott, riksdagens eller
kommuns revisorer eller statliga kommittéer dock upprättade ianses
enlighet med huvudregeln, dvs. handlingen expedieratsnär eller ären-

Ävendet slutbehandlats. hos kommunala myndigheter gäller att
protokoll och därmed jämförliga handlingar upprättade i enlighetanses
med huvudregeln, det fågaär ärende myndigheten baraettom om som
bereder till avgörande.

Organ inom myndighetsorganisationsamma

Om knutet tillär verk eller liknande myndig-ett ettorgan, som en
hetsorganisation, överlämnar handling till inomett annaten organ

myndighetsorganisation eller framställer handling för sådantsamma en
överlämnande, skall handlingen inte inkommen eller upprättadanses
i fall dåän uppträder självständigt i förhållande tillannat organen
varandra 2 kap 8 §, Olika enheter inom myndighetsorganisa-samma
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handlingsoffentlig-tion kan således utväxla handlingar någonutan att
uppkommer. det ärende handlingen hör till slutligthet När ärsom av-

gjort blir dock handlingen allmän.
Organ inom myndighetsorganisation enbart har berednings-en som

inte självständigt tilluppgifter normalt i förhållande detanses som or-
fattar myndighetens slutliga beslut. brukarDäremotsom organgan

besitter särskild kompetens och sådana tillagtorgan som egnasom
beslutsbefogenheter självständiga, vilket innebär handlings-attanses
offentlighet uppkommer.

Minnesanteckningar

Enligt 2 kap. 9 § första stycket skall minnesanteckningar inte anses
handlingar i undantagsfall. minnesanteck-allmänna Medänannatsom

ningar förstås promemorior olika slag och andra uppteck-typerav av
ningar eller upptagningar, kommit till bara för ärendesettsom

får inte tillföra sakuppgifter.föredragning eller beredning. De några
Om fallet blir minnesanteckningen allmän handling i den delen.så är

minnesanteckning kan också bli allmän handling denEn attgenom ex-
pedieras eller hand för arkivering.tas om

Utkast och koncept till myndighets beslut eller skrivelse liksomen
därmed jämställda handlingar blir inte heller allmänna handlingar,
såvida de inte expedieras eller hand för arkivering 2 kap. 9 §tas om

stycket.andra

Generella undantag

kap. 10 §§ vissa undantag för vissa2 och 11 generellaI görs
kategorier handlingar skulle ha allmännaansettsav som annars som
handlingar. Som vi berört iväg tillhandling sändsovan anses en som

myndighet för teknisk bearbetning inte handlingallmänen annan som
hos den myndighet utför bearbetningen, Handlingen behål-10som

sinler dock allmän handling hos den avsändande myndig-status som
Sammaheten. regler gäller handlingen sänds iväg för teknisk lag-om

ring.
Utanför begreppet allmän handling faller handlingar brev, tele--

och liknande handlingar inlämnats till eller hosupprättatsgram som-
myndighet sig befordran meddelanden § l.11ägnarsomen av

gäller givetvis bara handlingar skall vidarebefordras.Detta som
undvikaFör kollision mellan anonymitetsskyddet och offent-att en

lighetsprincipen stadgas i § 2 handlingar inlämnas till11 att som en
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myndighet enbart för offentliggörande i periodisk skrift utgesen som
myndigheten inte skall allmän handling. Somav exempelanses som

kan handlingnämnas lämnas till Konsumentverket bara fören som att
publiceras i verkets tidning Råd och Rön. Detsamma gäller för
handlingar inomupprättats myndigheten, handlingensom ärom av-
sedd för publicering.

Från de allmänna handlingarna undantas vidare handlingar som
ingår i myndighets bibliotek eller privata handlingar tillförtsen som

allmänt arkiv för förvaring, 11 § 3ett och 4.

Utlämnande

Allmän handling får lämnas dvs. allmän handling inteut,som som
innehåller sekretessbelagda uppgifter, skall på begäran eller sågenast

det möjligtär lämnas till sökandensnart 2 kap. 12 §. Utlämnandetut
skall ske på stället och avgift. Vidare har sökandenutan skrivarätt att

eller kopiera handlingen. Om statlig myndighet tillhandahållerav en
kopior, sker det fastställda avgifter. Kommuner får självamot bestäm-

avgift skall och hur den i falltas så skallutma om Ut-stor vara.
gångspunkten det fullmäktigeär är bestämmeratt Omtaxan.som
avgift gäller självkostnadsprincipen.tas ut

Enskilda får med hjälp diarium, register eller dylikt försökaav
identifiera sådana handlingar de önskar del Beträffandetasom av.
ADB-material har den enskilde rätt del detta på myndighetensatt ta av
terminal. Rätten använda terminal kan dockatt begränsad i vissavara
avseenden se 15 kap. 10 § sekretesslagen.

En allmän handling skall alltså lämnas eller så detut genast snart
är möjligt. Myndigheten måste dock få tid pröva handlingenatt om
omfattas sekretess innan den lämnas Finns det sekretessbelagdaav ut.
uppgifter i handlingen kan myndigheten dessutom behöva tid att av-

Ävenskilja dessa. praktiska hinder och angelägna arbetsuppgifterrent
kommer emellan kan fördröja utlämnande. Det får docksom inteett
sigröra än någon eller några dagars fördröjning mellanom mer en

begäran utlämnande och själva utlämnandet eller avslagsbeslutom ett
JO:s ämbetsberättelse 1981/82 282 och 1986/87 221.s. s.

En begäran få del allmän handlingatt ta skall hosgörasom av en
den myndighet förvarar handlingen 2 kap. 14 § första stycket.som
Normalt detär också den myndigheten skall sådan begä-prövasom en

det finns vissa undantag från detta 2 kap. 14 §ran, andramen se
stycket. Av 15 kap. 6 § sekretesslagen framgår fråganatt ut-om
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befattningshavaredenhand skalli första prövaslämnande somav
behöriginteOm tjäntemannen ärhandlingen.för vården attavsvarar
Är fråganbehörig tjänsteman.hänskjutas tillskall denfråganpröva
förmyndighetentill avgö-hänskjuta frågantjänstemännenkansvår
kandetbara ske görasfår dockhänskjutandesådantrande. Ett om
verkligatid innan denför långnämligen intefårDetomgång. tautan

handlingenlämnaOm tjänstemännen vägrarprövningen utgörs. att
det. Sö-begärsökandenmyndigheten,tillhänskjutasfråganskall om
myndig-försträttighet. Det närdenna ärupplysasskallkanden om

beslut.överklagbartfinnasdet kanfråganheten prövat ettsom

Överklagande

delvis,helt ellersökandengårmyndighetbeslutEtt emot,somenav
bl.a.innebär§.2 kap. 15 Dettaöverklagashuvudregel attfår som

överklagas,aldrig kan ävenhandlinglämnabeslut ut omattett enom
sökandenBeslut gårutlämnandet.skadasig lidanågon somavanser

anvisningar förinnehållamotiverade ochskriftliga,skallemot vara
sekammarrättennormalt hosöverklagandetSjälva görsöverklagande.

sekretesslagen.§1715 kap.

handlingsoffentlighetUtvidgad

myndig-handlingar hosframgått,gäller,Handlingsoffentligheten som
förvalt-fåttantal enskildaemellertidfinnsheter. Det ett somorgan
6 §kap.med 11i enlighettill sigöverlämnadeningsuppgifter re-
insyntillinte skall berövas rättenmedborgarnageringsformen. För att
hand-stadgadetryckfrihetsförordningenden iverksamhet, hari sådan

i sekretess-bestämmelsersärskildautvidgatslingsoffentligheten genom
lagen.

antaljämställssekretesslagenstycket8 § andraEnligt 1 kap ett en-
handlingsoffentlighet. Degällermyndigheter detmedskilda närorgan

Handlingsoffent-sekretesslagen.tilli bilagaaktuella anges enorganen
del verk-till denhörtill handlingarbegränsaddockligheten är avsom

exempel påSomi bilagan.dessasamheten hos organangesorgan som
Aktiebola-kanmed myndighetjämställts nämnashardetta sättsom
Riksidrotts-SverigesochAktiebolagBilprovning,Svensk Postenget
dessahandlingar hosvissaBestämmelsen innebärförbund. att organ

frågaskall iangivnaallmänna. Debehandlasskall omorganensom
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sådana handlingar tillämpa sekretesslagens och arkivlagens bestämmel-
ser.

Enligt 1 kap. 9 § sekretesslagen skall handlingsoffentligheten också
gälla för sådana aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och
stiftelser där kommuner eller landsting rättsligtutövar bestämman-ett
de inflytande. I bestämmelsens andra stycke vad skallanges som anses

sådant inflytande för de olika associationsformerna.ett Sekretess-vara
lagen och arkivlagen tillämpligaär dessaäven på Det bör iorgan.
sammanhanget påpekas bestämmelserna inte gäller för bolag elleratt
stiftelser vilka har kyrklig kommun huvudman jfr Collmar-en som
Norström, Sekretess inom kyrkan, ll.s.

Överlämnande allmänna handlingar till andra änav organ
myndigheter för förvaring

myndigheterNär upphör existera och verksamheten överatt tas av
privträttsliga subjekt, så varit fallet med Televerket och Domän-som
verket, får det i lag föreskrivas regeringen eller beslutande kom-att
munal församling får besluta allmänna handlingar behövs i denatt som
fortsatta verksamheten överlämnas till det hand-organet utan attnya
lingarna förlorar sin allmänna handlingar 2 kap. §status 17som
tryckfrihetsförordningen. Ett sådant skall iaktta bestämmelsernaorgan

överlämnande handlingar i 2 kap. 12-16 §§ och jämställs iom av
dessa hänseenden med myndigheter.

I lagen 1994:1383 överlämnande allmänna handlingar tillom av
andra myndigheterän för förvaring, bestämmelsernärmareorgan ges

förfarandet i dessa fall. Ett överlämnande får bara viss tidom avse
2 §. För överlämnade handlingar gäller dels delrätten att ta av
allmänna handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen, dels
sekretesslagens bestämmelser begränsningar i delrätten att taom av
allmänna handlingar 7 §. Ett enskilt förvarar allmännaorgan som
handligar i enlighet med lagen skall jämställas med myndighet i fråga

befattningen med dessa handlingar 7 § tredje stycket. Hand-om
lingsoffentligheten kommer alltså tillämpas direkt beträffande deatt
handlingar följer med vid privatisering. Den verksamhetensom en nya
omfattas dock inte dessa bestämmelser. Insynen i denna får reglerasav
på sätt, exempelvis avtal.annat genom
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för Svenska kyrkans14.2 Sekretessregler
verksamhet

tillhör det sekretessla-följd Svenska kyrkan allmännaSom äratten av
sekretesslagen finnstillämplig Svenska kyrkans verksamhet. ligen

sikte speciellt den kyrkligabestämmelser pådet några tarsom
sekretessbestämmelserVidare innehåller denverksamheten. avsersom

för Svenskaverksamhet i allmänhet, vilka gällermyndighets även
kyrkan.

förutsättningarframgår under vissa begränsadekap. 15 §Av 7 att
i fråga folkbokföring gäller i sådan verksamhetsekretess somsamma
registrering delar befolkningen,omfattande stora omav avavsersom

iSekretessen uppgifterregeringen föreskriver det. somavser samma
Regering-sekretesstiden densamma.medlemskapsärenden och äräven

skallsekretessförordningen föreskrivit sådan sekretesshar i §l atten
medlemsregisterförsamlingarsgälla för uppgifter i Svenska kyrkans

Svenska kyrkans centralstyrelsesministerialböcker föroch samt
i vissa fall.register för underrättelse tillreferensregister och pastor

offentliga sekretessi register således i principUppgifter dessa är men
föreligga.kan

gällerärenden medlemskap i Svenska kyrkandet gällerNär om
uppgift enskilds personliga förhål-enligt kap. 15 § försekretess 7 om

enskilde elleranledning kan denlanden, det särskild antas attavom
uppgiften röjs. Sekretessenhonom närstående lidernågon men om

gäller i högst 70 år.
verksamhetsjälavårdande och diakonalaSvenska kyrkansFör samt

sekretess enligt 7 kap.ungdomsverksamheten gällerför barn- och
verksamhetsområden benämntsbestämmelsen har dessa33 I

sekretessbelagdaförsamlingsvårdande verksamhet. Utanför det
begravnings-förvaltning kyrkans egendom,området faller t.ex. av

de kyrkliga samfälligheternasväsendet församlingarnas ochsamt per-
församlingsvårdandeSekretessen inom densonaladministration.

personliga förhållanden,verksamheten gäller för uppgift enskildsom
enskilde ellerinte klart uppgiften kan röjas dendet står utan attattom

hand-närstående lider Beträffande uppgift i allmänhonomnågon men.
i högst 70ling gäller Sekretessen år.

regi gällerfamiljerådgivning bedrivs i kommunalfrågaI somom
Bestämmelsen gällersekretess enligt kap. § andra stycket.7 4 även

regi. Beträffandesådan verksamhet bedrivs i kyrkokommunalnär
finns tystnads-familjerådgivning bedrivs huvudmansom av annan
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pliktsbestämmelser i socialtjänstlagen 1980:620. Andra bestämmelser
sekretess gäller i Svenskaäven kyrkans verksamhet ärom som t.ex.

personalsekretessen 7 kap. 11 §, utlänningssekretessen 7 kap. 14 §
och tystnadsplikten for växeltelefonister 12 kap. §.7

Överväganden14.3

föreslårVi
principen allmänna handlingars offentlighetatt efter relation-om-

sändringen bara skall gälla inom särskilda områden där Svenska
kyrkan ålagts allmänna samhälleliga uppgifter,

det skall skapas särskild offentlighetsprincipatt för Svenskaen-
kyrkans övriga handlingar,

rätten del Svenska kyrkans handlingaratt att barata skall fåav-
begränsas det särskiltär motiverat,om

beslut avslag på begäranatt del handling skallom att taen av en-
kunna överklagas på det sätt kyrkomötet bestämmer,som

också andra beslut inom Svenska kyrkanatt skall kunna över--
klagas i den utsträckning kyrkomötet bestämmer, ochsom

särskilt skall inrättas föratt ett inom kyrkanattorgan ytterst-
sådanapröva överklaganden.

14.3.1 Handlingsoffentlighetefterrelationsändringen

Svenska kyrkan i dagär del det allmänna och består i organisa-en av
toriskt hänseende framför allt kommunala och statliga myndigheter.av
Detta har till följd offentlighetsprincipen beskrivits iatt avsnittsom
14.1 gäller för den övervägande delen verksamheten i Svenskaav
kyrkan. En utgångspunkt för reformen berörtsär kommunsta-attsom

skall upphöra för församlingartusen och kyrkliga samfálligheter och
kyrkan iäven övrigt skall lämnaatt det allmänna. Detta innebär att

varken offentlighetsprincipen helhet eller den däri ingående prin-som
cipen allmänna handlingars offentlighet längre kommerom att vara
tillämplig denpå verksamhet bedrivs inom Svenska kyrkan.som

Enligt direktiven skall vi utreda frågan handlingars offentlighetom
i Svenska kyrkan med inriktning på offentlighetsprincipen skall till-att
lämpas i fortsättningen.även princippropositionenI ansåg regeringen
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handlingsof-för principenanföras vägande skälkundedet attatt om
omfattning prop.mindre vidsträckti ellerskall beståfentlighet mer

kyrkan,regeringen Svenska21. pekade på1995/96:80 Bl.a. atts.
begravningsverksamheten,förhuvudmannaskapet ävenfrämst genom

omfattandeför relativtkommer kunnafortsättningsvis att ensvara
Även omfattande del vårtför denmyndighetsutövning. ansvaret av

inventarierkulturbyggnader ochkulturarv utgörs avsomgemensamma
lagstadgad kyrkoav-medfinansieringen verksamhetenliksom enav

detriktning. Till detta komienligt regeringengift talade attsamma
kyrkomöteockså 1995 årsinom kyrkan,opinionfinns gettsomen

vid änd-skalloffentlighetsprincipen tillämpasför ävenuttryck åt, att
taladeSvenska kyrkan. Sammantagetmellan ochrelationerrade staten

fortsätt-Svenska kyrkanmening förregeringens ävendetta enligt att
offentlighetsprincipen.omfattasningsvis skall av

Svenska kyr-överväganden såledesförUtgångspunkten våra är att
sfär där prin-ingå i denrelationsändringen inte kommerefterkan att

gäller,offentlighethandlingarscipen allmänna att sammamenom
princip skall kvar.till insyn imöjlighet vara

relationsändringen kan iefterSvenska kyrkaninsyn iFrågan om
Svenskaalternativ låtaolika förstaprincip Ett ärlösas på sätt. atttre

offentlighet och sekretessregleromfattaskyrkan somomav samma
också efter utgångenkommunala myndigheterför statliga ochgäller

särskilda be-åstadkommasordning kan1999. sådanår En genomav
för kommunalamotsvarandesekretesslagenstämmelser i på sätt som

överläm-till vilka detm.fl. för andraoch stiftelserbolag samt organ
och bilagan8-9 §§ sekretesslagenförvaltningsuppgifter kap.se 1nats

detlösning börför välja dennaförutsättningtill lagen. En attatt vara
bedrivs inomverksamhetallstatlig synvinkel bedöms att somur

allmänintresse.harSvenska kyrkan ett stort
kyrkligai denfrågan insynalternativ låtaandraEtt är att om
den blirsjälv, antingenkyrkanverksamheten hanteras attgenomav

målsättnings-reglering ellerhelt inomkyrkligföremål för genom enen
helt inom-Svenska kyrkan. Enoffentlighet i lagenparagraf omom
ikyrkomötet de kom-innebärakyrklig reglering skulle .kunna attt.ex.

medoffentlighet skall gälladelsföreskrivermande stadgarna att att
kommunalaochgäller för statligamotsvarande begränsningar som

skall gälla pådels sekretessmyndigheter enligt sekretesslagen, att
församlingsvård,själavård,exklusivt kyrkliga områden såsomvissa

för sådankyrkobokföring. förutsättningmedlemsärenden och En en
utlämnandenegativa beslut i frågalösning överprövningär att omav

deti sinkyrkan. förutsätterhandlingar kan ske inom Detta tur attav
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inrättas särskilt kyrkligt med erforderlig juridiskett kompetens.organ
Med målsättningsparagraf offentlighet för kyrkans handlingaren om
i lagen Svenska kyrkan torde följa behov i lagen deettom attav ange
förutsättningar skall gälla för begränsningar offentlighetenattsom av
skall få ske. Vidare kan det då finnas anledning meddela före-att
skrifter rätt överklaga negativa beslut och detatt skall inrättasom att

särskilt för sådanaett pröva överklagandenatt hurorgan samt om
arkiven skall hanteras. övrigtI skulle regleringen i Svenska kyrkans
stadgar i princip bli densamma målsättningsparagrafen. Enutansom
förutsättning för välja alternativet med inomkyrkligtatt regleraden
insyn, med eller målsättningsparagraf, detutan är statligatt ur
synvinkel bedöms den kyrkliga verksamheten inte haratt såett stort
allmänintresse behöver ha kontroll på och möjlighetatt staten på-att
verka hur insynen fungerar.

Ett tredje alternativ låta offentlighetsprincipenär gälla inomatt de
områden där intresset insyn från statlig utgångspunkt är dvs.störst,av

depå områden där Svenska kyrkan ålagts uppgifter tillgodosersom
allmänna samhälleliga intressen, medan det i övrigt blir fråga om en
inomkyrkligt reglerad offentlighetsprincip på det eller andra sättet.ena

Med hänsyn till de målsättningar bär reformen, dvs attsom upp
Svenska kyrkan själv skall få reglera sina angelägenheter i största
möjliga utsträckning och skapa ökad likställighet mellan olikaatt tros-
samfund, framstår det principiellt felaktigt låta offentlighets-attsom
principen gälla fullt i Svenska kyrkans verksamhet.ut Emellertid
framstår det inte heller riktigt låta kyrkan själv helt regleraattsom
frågan insyn med hänsyn till de viktiga samhällsuppgifterom som
Svenska kyrkan skall fullgöra efter relationsändringen. Mot denna bak-
grund vi det detär tredje alternativetatt skall väljas.anser som

De områden där det statliga intresset är ochstörst enligt vårsom
uppfattning bör omfattas offentlighetsprincipen begravningsverk-ärav
samheten och vården kulturhistoriskt värdefull egendom. Beträf-av
fande sistnämnda område det framförär allt med avseende på den
statliga ersättning föreslås i betänkandet Den kulturhistorisktsom
värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven SOU
1997:43 insynsbehovet siggör gällande. När det gäller den vårdsom

sker i enlighet med kulturminneslagen 1988:950som utan stat-men
lig ersättning, saknas det bärande skäl behandla fastighetsägarna in-att

Svenska kyrkan annorlunda andra fastighetsägareän fastig-om vars
heter omfattas lagen. På de utpekade områdena bör alltsåav nu
offentlighetsprincipen tillämpas. I övrigt blir det fråga inom-om en
kyrkligt reglerad offentlighetsprincip.
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i sekretesslagenlösning bör de bestämmelserMed till dennahänsyn
Bestämmelsernasig till Svenska kyrkan upphävas.särskilt riktarsom

uppgifter i allmänna handlingar.gälla förfortsättaskall dock att

handlingsoffentlighetInomkyrkligt reglerad14.3.2

grund-offentlighetsprincipen så1995 kyrkomöte ansågårs att var
relations-efterden borde gällaför Svenska kyrkan ävenläggande att

slåsborde enligt kyrkomötet1995:1 33. Dettaändringen 2 KL s.
skulle ske bordevilket dettaSvenska kyrkan. Påfast i lagen sättom

utredas vidare.dock
kyrkomötetsskäl tillgodoseuppfattning finns det godaEnligt vår att
bestämmelsefrämsta skäleti hänseende. Det ärönskemål detta att en
demokratinsförförutsättningarnainriktning medförmed sådan attatt
kyrkanvägledande inom Svenska ävenidéer förblirgrundläggande

opinio-starkaförbättras. skäl denrelationsändringen Ett ärefter annat
för sådan lösning.inom kyrkan ennen

offentlig-önskemål lagfästkyrkomötetstillgodoseFör att enom
bestämmelseSvenska kyrkan innehållalagenhetsprincip bör enom

handlingar. FörSvenska kyrkansdeloch rätt att ta avensom ger var
inom-till stånd, bör denöppenheten skall kommaden önskadeatt

för de kyrko-offentlighetsprincipen inte gälla barakyrkligt reglerade
Medhandlingar.del kyrkanstillhöriga för alla önskar tautan som av

handlingarvi sådanahandlingarSvenska kyrkans motsva-sommenar
bärandetryckfrihetsförordningen.enligt Någothandlingarallmännarar

ocksåbestämmelse till omfattautsträcka sådanskäl attatt organen -
rättsligtdär Svenska kyrkan harföreningar, stiftelserbolag, ettetc. -

skallfunnit. handlingarvi inte Debestämmande inflytande har som
vadtillgängliga för och börkunna mot menassomvar en svaravara

tryckfrihetsförordningen.handlingar imed allmänna
kunna begränsashandlingar bör baradel kyrkansRätten att ta av

områdenbör framgå lagen. Desärskilt påkallat. Dettadetnär är av
församlingsvård,själavård,i fråga framför allthär kan komma ärsom

Även inomsäkerhetsfrågor.ekonomisk förvaltning ochpersonalvård,
sekre-förutsättningar finnas behovkan under vissaandra områden av

kyrkobokföringen.inomt.ex.tess,
skall fåhandlingsoffentligheteninomkyrkligt regleradedenFör att

det finnasinom kyrkan börtillämpas likartatgenomslag och på sättett
utlämnandenegativa beslut i frågamöjligheter överklagaatt avom
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handlingar. Vidare bör det finnas juridiskt kompetent medett organ
oberoende ställning sådana överklaganden. Vi före-prövarytterstsom
slår därför bestämmelser detta skall ingå i lagen Svenskaatt om om
kyrkan. Det bör framhållas klagarätten beslut avslagpå påatt att om

begäran få del Svenska kyrkans handlingar kommeratt ta atten av
gälla för och således för dem inte tillhör Svenskaävenvar en, som
kyrkan.

förutsättningEn för bestämmelser handlingsoffentlighet skallatt om
kunna fungera det sker välordnadär och säker arkivering allaatt en av

Ävenhandlingar. detta bör regleras i lagen Svenska kyrkan.om
Svenska kyrkan bör för arkiveringen ordnas på sättatt ettansvara som
for med sig allmänhetens tillgång till handlingarna förblir reali-att en
tet.

Genom de bestämmelser vi föreslagit skapas förut-godasom nu
sättningar för den kyrkliga verksamheten framdeles skalläven präg-att
las öppenhet och goda insynsmöjligheter.av

14.3.3 Rätt klaga på beslut i övrigtatt

Enligt 1995 kyrkomöteårs bör det i särskild bestämmelse i lagenen
Svenska kyrkan föreskrivas det skall finnas inomkyrkligtattom en

reglerad överprövningsrätt. Hur denna skulle utformad och vilketvara
skall överklagande bordepröva enligt kyrkomötet utredasorgan som

vidare. Kyrkomötet förutsatte dock förekomsten sådantatt ettav organ
skulle lagfäst dessså oberoende ställning skulle markerasattvara
2KL 1995:1 33.s.

Eftersom vi föreslagit det skall inrättas särskilt obe-att ettovan
roende med juridisk kompetens för överklagandenprövaattorgan av
negativa beslut beträffande delrätten kyrkans handlingar,att ta av
finns det goda skäl tillgodose kyrkomötets önskemål också i detatt nu
berörda hänseendet. bakgrundMot reformens utgångspunkter börav
det dock Svenska kyrkan själv bestämmer vilka beslutvara som som
får överklagas och hur detta skall gå till. Huvudregeln bör dock vara

beslut skall möjliga överklaga. Det nämnda böratt att organetvara
det inom kyrkan överklaganden ocksåprövarytterstvara organ som

detta slag.av
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15 Uppgifter till det statliga registret

föreslårVi
Svenska kyrkan till det statliga registret för registreradeatt tros--

samfund skall lämna uppgifter stadgar, indelning i församlingar,om
kyrkliga samfalligheter och stift behöriga företrädare för Sven-samt
ska kyrkan och dess församlingar, kyrkliga samfálligheter och stift.

15.1 Staten behöver känna till församlings-
indelningen

Svenska kyrkan kommer efter relationsändringen bl.a. haatt ansvaret
för den helt övervägande delen begravningsverksamheten i landet.av
De inte tillhör Svenska kyrkan kommer betala lokalt be-attsom en
slutad begravningsavgift. För denna avgift praktiskt skall kunnaatt
uppbäras det nödvändigt känner till hur församlingsindel-är att staten
ningen också efter 2000.år Eftersom det i dag ärut pastoratenser

i realiteten handhar de allmänna begravningsplatserna och det kansom
förutsättas denna ordning kommer bestå efter bytetävenatt att av
rättslig form, bör skäl i fråga församlingsin-staten av samma som om
delningen känna till också vilka kyrkliga samfálligheter finns eftersom

2000.år
Statistiska centralbyrån SCB harunder utredningsarbetets gång

framhållit församlingsindelningen förekommer i mängd registeratt en
i samhället och det skulle kunna medföra kostbara konsekvenseratt

denna ordning inte kan behållas. SCB har starkt betonat detattom
finns behov kunna använda församlingsindelningen förett stort attav
olika statistikändamål efter 2000.även år
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15.2 Uppgifter behöver lämnassom

8.3 vi behandlat frågan vad skall registreras förI avsnitt har om som
väljer registrera sig enligtde trossamfund lagenatt trossam-som om

organisatoriska omfattarfund. dessa trossamfund och deras delarFör
registreringen stadgar och behöriga företrädare.namn,

denna bakgrund bör enligt uppfattning SvenskaMot vår även
finnaskyrkan, dess församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift i ett

statligt register för registrerade trossamfund. detta blir registretPå sätt
dessutom fullständigt. främsta anledningen till Svenska kyrkanDen att

ordningoch dess olika delar skall finnas i registret dock skapaär att
affärslivet och samhället i Vi föreslår därför be-och reda i stort. en

föreskriver skyldighet lämnastämmelse för Svenska kyrkan attsom
registret indelning och behörigauppgifter till det statliga stadgar,om

företrädare.
uppgifternaNär förändringar sker de registrerade börnågonav av

detta anmälas till registreringsmyndigheten.snarast
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16 Tystnadsplikten

16.1 Nuvarande förhållanden

Regler prästers tystnadsplikt fanns iredan 1686 års kyrkolag.om
Föreskriften fanns i kap. 27 § och hade följande lydelse:

syndenNär hemlig,så hon ingen Gudär och syndarenänatt annan
eller flera syndeni delaktiga kunniga och syndaren förär, prästen
henne bekänner och ångrar bättrin lovar, då skall han avläsas,samt
och ingen må sådan och hans brott vidprästman röjaen sy arelivstidsstraf till görande. Utkommer något sådant ellerprästenav
någon, lur,står på det skall aldrig vitsord, och sådantäsom a en
lurant skall, straffas tillävensom ivet.prästen,

För brott tystnadsplikten stadgades således dödsstraff. Tystnads-mot
plikten gällde för det uppenbarats för vid hemligtprästensom
skriftermål, vilket definierades den enskildes bekännelse införsom

förpräst erhålla "..... råd och den heligatröst skrift".att utav
Lagens bestämmelser tystnadsplikt gällde endast för hemligtom

skriftermål, dvs. bikt. För sådant framkommit vid själavårdandesom
isamtal övrigt följde prästämbetet inte fick röja detta.prästenattav

När den nuvarande regeringsformen trädde i kraft den januari 1975l
blev tystnadsplikt sådanpå grund inte längre möjlig. Av 2 kap. 12 §
och 8 kap. 3 § regeringsformen följer uttryckligt lagstöd krävs föratt

tystnadsplikt skall gälla eftersom Svenska kyrkanatt delutgör en av
det allmänna.

Efter initiativ 1975 års kyrkomöte riksdagen lagenantogav
1979:926 tystnadsplikt för inom Svenska kyrkanpräst seom prop.
1979/80:20. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1981. innebarDen att
tystnadsplikt gällde för vad erfarits under enskilt skriftermål ellersom
under själavårdande samtal i övrigt för den prästvigd isom var
Svenska kyrkan han eller hon innehade prästtjänst elleroavsett om
inte. Lagen upphävdes i samband med införandet den kyrkola-av nya

1992:300 då bestämmelserna i sak oförändrade fördes tillövergen
kyrkolagen prop. 1991/92:85 142. Enligt 36 kap. § kyrkola-ls. -

gäller tystnadsplikt för den i Svenska kyrkans ordning hargen som
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vigts till det kyrkliga ämbetet i fråga uppgifter hanprästsom om som
bikteller hon har erfarit under eller själavårdande samtal.

tystnadsplikt förDenna absolut sepräster anses vara prop.
1960:85 37. innebär det inte frånDet kan något undantaggörasatts.

skada inteden det klart kan uppkomma i det enskildastår attens om
fallet. samtalat med kan inte heller lösa frånDen denneprästensom
tystnadsplikten jfr Justitieombudsmannens, JO, beslut 1993-06-16.

Den uppsåtligen bryter tystnadsplikten skall dömas förmotsom
brott tystnadsplikt till eller fängelse 20böter i högst kap.årettmot
3 § brottsbalken. gärningen begåtts oaktsamhet skall straffetHar av

fallbestämmas till böter. ringa skall det inte dömas tillI ansvar.
Kyrkolagens regler tystnadsplikt omfattar alla vigtsprästerom som

till det kyrkliga ämbetet i Svenska kyrkans ordning, de in-oavsett om
nehar offentlig tjänst eller inte befriaAtt kanpräst prästenen som
sig från tystnadsplikten lämna sin prästtjänst i Svenska kyr-attgenom

1989kan framgår JO-beslut från J O:s ämbetsberättelse 1989/90ettav
360.s.
36I kap. 5 § rättegångsbalken finns bestämmelser innebär attsom

förbuddet råder för vissa yrkeskategorier vittna, bl.a. Pa-präster.att
ragrafen vilken utformadhelhet, handlingsregel förärsom som en
domstolarna, innehåller regler begränsar möjligheten ställa frå-attsom

skalltill vittnen. Frågeförbudet iaktta officio, dvs. pårättengor ex
initiativ, efterges vittnet. böroch det kan inte Det nämnaseget attav

bestämmelserna i paragrafen också har betydelse i andra sammanhang,
i fråga vittnesförhör under förundersökning i brottmål ocht.ex. enom

i fråga förhör med under sanningsförsäkran.partom
36 kap. § rättegångsbalken följer tystnadspliktAv 5 harprästensatt

ovillkorligt företräde framför vittnesplikten jfr 1979/80:20prop.
8. inte heller det s.k. meddelarskyddet.Den genombrytss. av
Även för i andra dentrossamfund Svenska kyrkan ellerpräster än
i sådant samfund intar enligtmotsvarande ställning gällerettsom

36 kap. § förbud5 rättegångsbalken vittna uppgifter demot att om er-
hållit vid bikt eller själavårdande samtal. bestämmelseNär denna
infördes uttalade Lagrådet den "bör tillämpas i överensstämmelseatt
med vad kan gälla för kyrkan"inom svenska prop.prästsom anses
1960:85 49.s.

Med eller med motsvarande ställning bara depräst person avses
har "erforderlig utbildning och kompetens för sin syssla" ochsom som

denna sitt egentliga kall a. exempelutövar 37. Som ettsom prop. s.
intepå intar motsvarande ställningprästerärpersoner som men som

nämndes i propositionen officerare inom Frälsningsarmén.
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Utöver vittnesförbudet finns däremot ingen lagstadgad tystnadsplikt
för inompräster andra trossamfund Svenskaän kyrkan. Inom vissa
trossamfund, Romersk-katolska kyrkan ocht.ex. Metodistkyrkan,
finns det dock särskilda regler tystnadsplikt utfärdatsom som av sam-
fundet. Den präst bryter sådana regler kan bli föremål förmotsom
olika former disciplinära åtgärder från trossamfundet och eventuellaav
rättsliga ingripanden sker med stöd civilrättsliga arbetsrättsligaav
regler.

Diakon- eller diakonissvigda omfattas inte kyrkolagenspersoner av
regler tystnadsplikt. Om dessa har anställning eller uppdrag hosom en
kyrklig myndighet gäller i stället de bestämmelser i 7 kap. 33 § sekre-
tesslagen reglerar sekretessen inom den församlingsvårdandesom
verksamheten. Motsvarande gäller för beträffandepräst uppgifteren

får kännedomprästen i församlingsvårdande verksamhetsom om
under former inte hänföra tillär bikt eller själavårdandeattsom sam-
tal 7 kap. 33 § sekretesslagen. Den sekretess gäller enligt dennasom
bestämmelse dock inteär absolut kan under vissa omständigheterutan
brytas.

I 14 kap. sekretesslagen finns bestämmelser begränsning deom av
bestämmelser sekretess skulle gälla enligt lagen. Bl.a.om som annars
får sekretessbelagda uppgifter under särskilt angivna förutsättningar
lämnas till vissa myndigheter. Enskild tillut förmån sekretessenvars
gäller får efterge den. Den misstänktär för brott får lämnasom ut
sekretessbelagd uppgift det behövs för han eller hon skulleattom
kunna till sin rätt. Bestämmelsernata tystnadsplikt förvara om
uppgifter lämnas under bikt och själavårdande samtal enligtärsom
1 kap. 11 § undantagna från sekretesslagens tillämpningsområde. De
nämnda begränsningarna gäller alltså inte for tystnadspliktprästernas
enligt kyrkolagen.
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Överväganden16.2

föreslårVi
skall gälla för§ rättegångsbalkenvittnesförbudet i 36 kap. 5att-

ställning i alla trossamfund,motsvarandeoch de intarpräster som
erhållits under biktomfatta uppgiftervittnesförbudet skallatt som-

enskild själavárd,eller
gällauppgifter enligt lag skallvittnesforbudet för sådana ävenatt-

ställning läm-intar motsvarandeeller denefter det prästenatt som
uppdrag,eller sitttjänstsinnat

tystnadsplikt i kyr-bestämmelsenstraffsanktioneradedenatt om-
vilket innebär fråganinteskall upphävas ochkolagen ersättas, att om

för inom-får bli föremålSvenska kyrkanstystnadsplikt för präster
reglering.kyrklig

vittnesförbud16.2.1 Tystnadsplikt och

Kyrkoberedningens förslag till lagdirektiv skall vi bedömaEnligt våra
Kyrkoberedningen föreslogkyrkan.tystnadsplikt inom Svenska attom

§ kyrkola-tystnadsplikt i 36 kap. 1bestämmelsenden nuvarande om
tystnadsplikt inom Sven-särskild lagskulle föras tillöver omengen

till omfattatystnadsplikten skulle utsträckas ävenochska kyrkan attatt
diakonissa.till diakon ochordning vigtsi Svenska kyrkansdem som

relationer mellanprincipbeslutet ändradeutgångspunkt vidEn om
ökad lik-reformen skulle leda tilloch Svenska kyrkan attstaten envar

uppfattning bör dennatrossamfund. Enligtställighet mellan olika vår
grundsatserligger i linje med deutgångspunkt, dessutom somsom
också det gäl-religionsfrihet vilar få genomslagprincipen på, närom

vittnesförbud.tystnadsplikt ochler
kyrkligaförsamlingarnas och derelationsändring skallVid

Svenska kyrkan skall lämnaupphöra.samfälligheternas kommunstatus
statliginte längre kvarstå iskalldet allmänna och kyrkans präster

reglering tystnadsplikt-privaträttsliganställning. hinderDet mot aven
existerar då inte längre.nuvarande ordningenfinns med denen som

bestämmelserstraffsanktioneradestatlig synvinkel framstårUr om
önskemålotidsenligt. Någottystnadsplikt för präster närmast omsom

tystnadsplikt för allastraffsanktionerad bestämmelse trossam-omen
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fund har inte framkommit. Det bör därför inte komma i fråga att ut-
vidga kretsen omfattaspräster tystnadsplikt.av som av

Mot denna bakgrund vi Kyrkoberedningens förslag inteattanser
bör genomföras och den lagstadgade tystnadsplikten föratt präster
vigda i Svenska kyrkans ordning skall upphävas. Detta innebär att
frågan tystnadsplikt får regleras kyrkan själv på motsvarandeom av

frågansätt hanteras inom flertalet andra trossamfund.som
Tystnadspl iktsbrott avseende den älavårdssekretessen kommers .således inte kriminaliserade efter relationsändringen.att Ingrip-vara

anden åsidosätterpräst inommot trossamfundet utfärdaden som en
regel tystnadsplikt får i stället ske inom trossamfundet. Beroendeom
på trossamfundets reglering kan det bli fråga rättsligaegen ytterst om
ingripanden med stöd civilrättsliga arbetsrättsliga regler.av

När det gäller vittnesförbudet vi det allmänna inte skallattanser
kunna avkräva uppgifter från dennepräst, erhållit uppgifternaen om
under speciella omständigheter. Vi återkommer till detta. Vittnesför-
budet innebär även inte kanprästen tvingas lämna uppgifteratt t.ex.
under förundersökning i brottmål eller vid förhör underen ett san-
ningsförsäkran.

Med hänsyn till detta bör bestämmelsen i 36 kap. 5 § rättegångs-
balken formuleras så den kommer ochatt präster deom att avse som
intar motsvarande ställning i alla trossamfund. En förutsättning fören

vittnesförbudet skall gälla böratt tidigare har till-prästenattsom vara
räcklig kompetens och utbildning tjänstenutövar eller uppdragetsamt

sitt egentliga yrke eller kall.som

16.2.2 Vittnesförbudets omfattning

Svenska kyrkans centralstyrelse tillsatte på begäran 1994 kyrko-årsav
möte utredning med uppdrag granska bl.a. gränsdragningenatten
mellan själavårdande samtal och "vanligt" samtal. Utredningenett
konstaterade det bl.a. finns följande praktiska tillämpningsproblematt
förknippade med prästens tystnadsplikt Prästens tystnadsplikt, Sven-
ska kyrkans utredningar 1995:4.

Uttrycket själavårdande samtal upphov till rad avgränsnings-ger en
problem. Ett sådant problem detär begränsar den enskilda själa-att
vården på intesätt stämmer med kyrkansett själavårdstradition.som
Osäkerhet uppstår vad gäller själavårdent.ex. när skerom som genom
brevväxling. Ett problem är uttrycket själavårdandeannat samtalatt

84741371
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samtal.andradra gränshållet det svårtärså allmänt motär attatt en
sitt arbete haispråkbruk bör allt prästen görvanligtEnligt ett som

kallasdärmed kunnasamtal skulleallainriktning ochsjälavårdande
själavårdande.

själavårdandevanliga och detdetmellanexempel gränsenEtt att
införvanligen skersamtaldet slagbli flytandesamtalet kan är somav

omärk-samtaletsammanhang kanbegravningar. sådanaIvigslar och
förståendedenmed anledningfrågorsjälavårdandeligt glida på av

sekretessreglervilkabedömablir då svårtförrättningen. Det att som
det.eller delarsamtaletgäller för av

beträf-skulle vidtaslagändringarbegärdekyrkomöte1996 ars att
vanligasamtal ochsjälavårdandemellangränsdragningenfande bl.a.

samtal.
infördes,kyrkanutanför Svenskaförvittnesförbudet prästerSedan

tystnadspliktmed dendetta överensstämtomfattningenhar somav
tystnadsplik-Bådeordning.kyrkansvigda i Svenskagäller för präster

erhållits vid biktuppgifteri dagvittnesförbudet omfattarochten som
själavårdande samtal.och

avhandlatsvadi frågatystnadspliktengällandeDen somomnu
ihävdoch har langmotiveringteologiski grundenunder bikt har en

för själavår-Tystnadspliktabsolut.harsvensk Denrätt. ansetts vara
tidigare ärinfördes nämntsbiktenvid sidandande samtal somom

1981.
siganförtrorenskildatill såväl deMed hänsyn enpersoner som

bestämmelsetydligmedbefogatsjälv dettill ärprästenpräst ensom
Även domstolar ochfördomstol.införinte fårvad prästen yppaom

detframstårbestämmelsentillämpaskallmyndigheterandra somsom
omfattningen klarläggs.angeläget att

harföreskrifter. Detkyrkligadefinierat ivälbiktVad ärutgörsom
tillämpning närpraktisk avgöraiproblemframkommit någrainte att

samtalsjälavárdande ärföreligger. Begreppetbiktsituation meraen
i kyrko-behandlingendefinition. Videntydigsaknaroprecist och en
uttaladelagstiftningeniinfördesmed begreppetsambandimötet att

samtalsjälavårdande ärbegreppetkyrkolagsutskottet vagtatt men av-
medsamtalerhåller vidupplysningaralla prästtäckaatt som enser
hakantystnadomständigheter,sådanaenskilda under att anses

1979: l.KLmedkommit i kontakt prästendenförutsätts somav
till fleragivit upphov avgräns-samtal harsjälavârdandeBegreppet

inteoch överensrelativtinförts stämmerharningsproblem. Det sent
remissbehandlingenVidsjälavårdstradition.kyrkansmed Svenska av

tystnadsplikt detutredningennämnda prästensden var enomovan
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närmast enhällig uppfattning hos remissinstanserna begreppetatt
enskild själavård skulle innebära klargörande precisering. Det kanen
påpekas den föreslagna ändringen har fåttatt stöd även Katolskaav
biskopsämbetet, Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
och Sveriges frikyrkosamråd.

Med enskild själavård själavårdande samtal sker underavses som
avskildhet i personligt mellanmöteett ochpräst enskilden en person
eller flera med problem.ett gemensamtpersoner

Vi begreppet enskild själavård skulle innebäraattanser en
precisering vittnesförbudets omfattning. Mellan enskild och allmänav
själavård kan dra tydliga Om begreppetgränser. införs bör detman
kunna skapa ökad klarhet samtaletnär med sker inomprästen ramen
för arbetslag, inom sjukvårdenett eller i sambandt.ex. med telefon-
jourverksamhet. Därmed skulle vidare klarläggas Vittnesförbudetatt

skulle kunnaäven omfatta uppgifter erfarits vid brewäxling. Detsom
borde också kunna bidra till det blir naturligt samtalets karaktäratt att
och därmed omfattningen vad inte får infor domstol ochav som yppas
andra myndigheter klargörs mellan prästen och den enskilde innan
samtalet inleds.

Mot denna bakgrund vi vittnesförbudets omfattning skallattanser
gälla för sådana uppgifter eller liknandepräst befattnings-som en
havare erfarit under bikt eller enskild själavård.

När det gäller vittnesförbudets utsträckning i tiden det självklartär
några begränsningar inte kan finnas.att Vittnesförbudet skall, isom

dag, livslångt. Detta bör framgå bestämmelsen.vara av
Det har inte legat inom för vårt uppdrag behandla fråganattramen
eventuella undantag från Vittnesförbudet.om
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Övriga17 frågor

Äktenskapsbalken17. 1

Vi föreslår
bestämmelsen i 4 kap. §4 äktenskapsbalkenatt skall upphöra att-

gälla i samband med relationsändringen.

Äktenskapsbalken har i 4 kap. §4 bestämmelse regleraren som
skyldigheten för och församlingpräst stå till förfogande för kyrkligatt
vigsel. Enligt bestämmelsen får kvinnan och välja den prästmannen

de själva önskar och villigär viga. Vidare har de tillsom rättattsom
vigsel i församling någon dem tillhör. Efter relations-en som av
ändringen bör inte reglera skyldighet för Svenskastaten kyrkan ien
dessa avseenden. Vi därför bestämmelsen skall upphävas.attanser
Vigselrätten berörs inte detta förslag.av

17.2 Offentlig upphandling

Vi föreslår
bestämmelserna i lagen 1992: 1528att offentlig upphandlingom-

och i lagen 1994:615 ingripande otillbörligt beteendemotom
avseende offentlig upphandling inte skall tillämpliga på Svenskavara
kyrkan efter relationsändringen.

För närvarande omfattas Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga
samfalligheter bestämmelserna i lagen 1992:1528 offentligav om
upphandling och i lagen 1994:615 ingripande otillbörligtmotom
beteende avseende offentlig upphandling. Anledningen till för-är att
samlingarna och de kyrkliga samfalligheterna har ställning som
kyrkliga kommuner. l samband med reformen skall kommunstatusen
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lagar gällalåta dessaskälinte längre någrafinns dåupphöra. Det att
skall ändras sålagardärför dessaVi föreslårkyrkligaför attorgan.

relationsän-efterSvenska kyrkantillämpligalängre blirde inteatt
dringen.

Aviseringsregistret17.3

föreslårVi
till aviserings-få tillgångskall kunnaSvenska kyrkanatt samma-

närvarande.förrelationsändringenefterregistret som

folkbok-aviseringregister för1995 inrättadesjuliDen 1 nyttett av
handi förstaRegistretaviseringsregistret. ärföringsuppgifter, avsett

och komplette-aktualisering, kontrollförmyndigheteranvändasatt av
Bland myndig-personregister.myndigheternasuppgifter iring av

1995:i lagenregleraskyrkan. RegistretSvenskaingår ocksåheterna
regeringenfår2 § andra stycketaviseringsregister. Enligt743 om

registret föranvändamyndighet fårföreskriva än uttagävenatt annan
uppgifter.urval personavav

1997 SFSjanuarii kraft den 1träddelagändringEnligt somen
förordna vissaregeringen1996:1234 får mottagarestoraatt av

uppgifterdeavisering endastförfolkbokföringsuppgifter i stället av
skallsitt registerfår ha iförordningenligt lag ellermottagarensom
s.k.aviseringsregistret,isamtligaändringsavisering förfå personer
fickmyndigheternalagändringenVidare innebarbruttoavisering. att
fickregeringenochuppgifter i registrettill vissaterminalåtkomst att

uppgifter iövrigaförterminalåtkomstförordna ävenrätt att om
registret.

bruttoavisering enligtSvenska närvarande tillförkyrkan har rätt
Vidare haraviseringsregister.1996:1298§ förordningenl om
i registretvissa uppgiftertill terminalâtkomstSvenska kyrkan rätt av

kyrkans delSvenska äraviseringsregister. Förenligt 6 § i lagen om
nuvarandedennödvändigt förterminalâtkomstbruttoavisering och att
bedrivaKyrkans möjlighetfungera.registerlösningen skall att en

möjlig-dessaförsvårasskulleverksamhetrikstäckande avsevärt om
relationsändringen.vidgick förloradeheter

kyrkan skallvi SvenskabakgrunddennaMot att sammaanser
förrelationsändringenefter när-aviseringsregistrettilltillgång som
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varande. Lagändringarna bör utformas på sådant regeringensättett att
möjlighet generellt förordna sådanatt tillgång till aviserings-ges om

registret tör myndighet.änannan
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18 Särskilda Övergångsbestämmelser

föreslårVi
särskild lag införande lagen Svenska kyrkanatt en om av om-

skall stiftas,
lagen skall innehålla bestämmelse för-klargöratt atten som-

samlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas rättigheter och skyl-
digheter efter relationsändringen gäller i motsvarande församling,
kyrkliga samfällighet eller stift,

lagen skall föreskriva ärenden vid relationsändringenatt att som-
handläggs hos statlig myndighet inom Svenska kyrkan skall över-en
lämnas till Svenska kyrkan fortsattför handläggning,

kyrkomötet vid sammanträde under år 1999, med avseende påatt-
tiden efter relationsändringen, skall ha de befogenheter följer avsom
lagen Svenska kyrkan hinder bestämmelserna i kyrkola-utanom av

ochgen,
motsvarande bestämmelse skall gälla för församlingar, kyrk-att en-

liga samfälligheter och stift sedan det blivit klart vilka dessa är ge-
anmälan till det statliga registret.nom

Genomförandet reformen ändrade relationer mellan ochstatenav om
Svenska kyrkan kräver, förutom sedvanliga Övergångsbestämmelser

ikraftträdande och upphävande vissa lagar, särskilda över-om attav
gångsbestämmelser utfärdas. Detta gäller först och främst i fråga om
den rättsliga regleringen, beträffande ochäven personalfrågornamen
den kyrkliga egendomen kommer särskilda Övergångsbestämmelser att
behövas. I sistnämnda frågor hänvisar vi till betänkandena Svenska
kyrkans personal SOU 1997:44 och Den kyrkliga egendomen SOU
1997:47. Med hänsyn till omfattningen övergångsbestämmelsernaav

vi det bör stiftas särskild lag införande lagenattanser en om av om
Svenska kyrkan där dessa kan samlas.

Enligt principbeslutet ändrade relationer mellan ochstatenom
Svenska kyrkan skall reformen träda i kraft den l januari 2000. Det

vidare förutsattär antal lagar skall upphävas i samband medatt ett att
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1992:300,reformen genomförs. Hit till börja med kyrkolagenhör att
1951:691lagen införande kyrkolagen och lagen1992:301 om av

för icke tillhör Svenskaviss lindring i skattskyldigheten denom som
1972:704 kyrkofullmäktigval,kyrkan. Vidare bör lagen m.m.om

icke-territoriella församlingaroch lagen 1992:288 medlemskap iom
upphävas.

trossamfund förkommit fram till lagenI avsnitt 8.6 har vi att om -
bör innehålla bestämmelsemissförstånd skall undvikasatt somen-

klargör rättigheter och skyldigheter i sambandvad händer medsom
Ävenrättslig form. Svenska kyrkansmed trossamfund byter föratt ett

del bestämmelse klargör vad händerdet befogat medär somsomen
i relationsändringenmed rättigheter och skyldigheter samband med

vid handenoch bytet rättslig form. sådan bestämmelse börEn geav
kyrkansförpliktelser åvilar Svenskaför någonatt ansvaret som av
vidförsamlingar samfálligheter följer med dessa byteteller kyrkliga

alltsårättslig form. Efter relationsändringen skall förpliktelsernaav
samfällighet eller stift.gälla i motsvarande församling, kyrkliga

för rättigheter.Detsamma skall gälla
vid ochInom Svenska kyrkan finns det sidan kyrkokommunernaav

deras statliga myndigheter: pastorsämbe-myndigheter antalett pastor;
domkapitl besvärsnämnd;kyrkoherden; biskopen; kyrkomötetstetet; et;

centralstyrelse.Ansvarsnämnden för biskopar; Svenska kyrkans De
statliga med relationsän-myndigheterna skall avvecklas i samband

otänkbart väljerdringen. visserligen inte Svenska kyrkanDet är attatt
beslutainrätta det inget börmotsvarande är statenorgan, men som

rättsförluster, bör dedenna bakgrund och för undvikaMot attom.
förordning dessaärenden enligt lag eller handläggs hos någon avsom

handläggning.myndigheter överlämnas till Svenska kyrkan för fortsatt
inomkyrkligaUnder 1999 besluta detår måste kyrkomötet om

regelverk skall efter relationsändringen. detta skallgälla För attsom
befogenhetermöjligt det nödvändigt kyrkomötet då har deär attvara

följer lagen Svenska kyrkan hinder bestämmelsernautansom av om av
i kyrkolagen. Vi föreslår därför med dennabestämmmelseen
innebörd. beslut fattas med sådan bestämmelseDe stödsom av en
skall tiden inte heltha avseende efter den l januari 2000. Detpå är
otänkbart det kan behöva hållas kyrkomötessammanträdeänatt ettmer
under utformad sådantår 1999. Bestämmelsen bör därför ettvara

1999 kyrkomöte kan ha denna särskilda befogenhet vid allasätt årsatt
sammanträden hålls detta promemoriaår. I upprättatssom en som
inom föreslås vissa i kyrkolagenKulturdepartementet ändringar som

Ändringarnaskall underlätta genomförandet stat-kyrkareformen.av
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skall möjliggöra för kyrkomötet sammanträde på de tideratt som
krävs för reformen skall kunna genomföras. Promemorian föratt är
närvarande föremål för remissbehandling.

När det gäller de till uppdrag inom Svenska kyrkan,utsettssom
dess församlingar eller samfálligheter, dvs. de förtroendevalda, förut-

visätter dessa kommer kvarstå i sina uppdrag fram tillatt nästaatt
kyrkliga val. Det emellertid frågaär bör beslutas kyrkanen som av
själv och inte bestämmelseNågon i föreslås därförämnetstaten.av
inte.

församlingar,De kyrkliga samfälligheter och stift finns eftersom
relationsändringen kommer under 1999år behöva fatta antalatt ett
beslut har avseende tiden efterpå den januari1 2000, gällerbl.a.som
detta i fråga kyrkoavgiftens storlek för 2000.år För attom upp-
bördshjälpen skall kunna fungera måste Riksskatteverket ifå besked
frågan under november 1999. I likhet med kyrkomötet börsenast
dessa församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ha de befogen-
heter följer lagen Svenska kyrkan redan under 1999årsom av om

hinder bestämmelserna i kyrkolagen. En förutsättning för dettautan av
detär klart vilkastår församlingar, kyrkliga samfälligheter stiftochatt
kommer finnas efter relationsändringen. kommer kyrko-Dettaattsom

fattamötet beslut vid 1999 års sammanträde. sådantatt När ettom
beslut fattat börär uppgifter detta lämnas till det statliga registret.om
Det bara de församlingar,är kyrkliga samfälligheter och stift detsom
lämnats uppgifter skall ha den diskuterade befogenheten.om som nu
Det bör påtalas befogenheten påverkas bestämmelser i det inom-att av
kyrkliga regelverk 1999 kyrkomöteårs beslutar.som
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19 Specialmotivering

lag ändring i19.1 Förslaget till om

regeringsformen

regeringsformenFörslaget innebär de Övergångsbestämmelser tillatt
normgivning angående Svenska kyrkan upphävs.avsersom

8 kap.
6 §
Bestämmelsen uttrycker kravet lagform för all normgivningpå om

sig iSvenska kyrkan och trossamfund. visarandra Dess betydelse
fråga normgivning inte ha formen lag redan påmåsteom som av

rättig-fri- ochgrund bestämmelserna i 2 kap. grundläggandeav om
föreskrifterheter. andra meningen grundläggandeI att omanges

Svenska kyrkan trossamfund meddelas i lag.som
föreslagits iAvsikten sådan reglering i lagmedgeär att en som

avseddlagen Svenska Avfattningen meningenkyrkan. andra ärom av
ochinte för vidare lärofrågorlämna något regleringatt utrymme en av

troslivet Svenskakan höra till och kyrkanssägasannat ange-som egna
lägenheter.

be-bör påpekas lagar utfärdas med stöd dessaDet deatt som av
framgårstämmelser måste ha betydande allmänintresse. Dettaettanses

bestämmel-redan regeringsformen föreslås innehålla särskildattav en
innebär konstitutionellt hastiga ändringarskyddett mot avse som

bestämmel-sådan lag. Vidare bör det påpekas det skyddasatt som av
trossamfund.det lagstiftaren med begreppetärsen som avser
§ regeringsformentrossamfund förekommer i 2 kap. 2Begreppet

häm-det definieras. Begreppet med all sannolikhetnärmare ärutan att
från religionsfrihetslagen. Eftersom inte det nöd-lagstiftaren fanntat

vändigt definiera begreppet nuvarande regeringsformendennäratt
detinfördes, bör det inte nödvändigt definiera begreppet dåattvara

normgivningskapitel.föreslås förekomma i regeringsformensävennu
iPå liknande förekommer dessutom begreppet kommunsätt t.ex.
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regeringsformen definierat se kap. § 81 7 ochnärmareutan att vara
kap. 5 §.

16 §
Bestämmelsen uttrycker kravet kvalificerat riksdagenpå förfarande i
vid all lagstiftning Svenska kyrkan trossamfund.och andra Denom
innebär alla trossamfund behandlas likvärdigt i fråga skyddetatt om
för verksamhetens rättsliga villkor.

11 kap.
6 §
I bestämmelsens tredje stycke har bland de uppräknade rättssubjekten,
till vilka förvaltningsuppgifter kan anförtros, lagts till registrerat
trossamfund. Förslaget till lag trossamfund innebär trossamfundattom
kan ställning särskilt rättssubjekt registrering. Bland desom genom
registrerade trossamfunden ingår Svenska kyrkan. På dettaäven sätt
uppnås myndighetsuppgifter kan överlämnas till alla trossamfund.att
De trossamfund väljer inte registrera sig enligt den lagenattsom nya
bedriver nämligen sin verksamhet i övriga rättsliganågon deav
former i bestämmelsen, vanligen ideell förening ellersom anges som

stiftelse. Vad i första hand kommer i fråga vigslar.ärgenom en som
Bestämmelsen möjliggör Svenskaockså kyrkans huvudmannaskapatt
för den helt övervägande delen begravningsverksamheten i landetav
kan bestå.

19.2 Förslaget till lag ändring iom

lagen 1976:871 ändring iom

regeringsformen

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt inte längre4.1. Eftersom den
fyller funktionnågon skall bestämmelsen upphävas.
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19.3 Förslaget till lag ändring iom

tryckfrihetsförordningen

Ändringarna i 2 kap. 5 och §§ i sin helhet betingade7 är attav
efterSvenska kyrkan inte skall del det allmännautgöra en av

relationsändringen.

19.4 Förslaget till lag trossamfundom

1-4 §§
denparagraferDessa dels bestämmelserutgörs ersätterav som

bestämmelsenuvarande regleringen i religionsfrihetslagen, dels av en
barns komma till vid inträdetals i och utträderätt att trossam-om ur

fund.

1 §
Europakon-Paragrafen hänvisning till regeringsformens ochutgör en

ventionens bestämmelser religionsfrihet. kan sägasBestämmelsenom
religionsfrihetslagens religionsfrihet.ersätta bestämmelser 1-3 §§ om

Religionsfriheten grunden för lagens övriga bestämmelser.utgör

2 §
trossamfund,Paragrafen, innehåller definition begreppetsom en av

Ordetnuvarande § andra stycket religionsfrihetslagen.4motsvarar
"sammanslutning" bytts det "gemen-något vidare begreppetut mot
skap" olika trossamfundså slags skall kunna uppfatta sigatt tros-som

knytningsamfund i lagens mening. Med detta undviks alltför starken
till föreningsrättsligt medlemsbegrepp.ett

3 §
Bestämmelsen i denna paragraf innebär varje trossamfund måsteatt ge
möjlighet för den tillhör ochdet, önskar, utträdasä tros-attsom ur
samfundet. trossamfund,Om några utträdesregler inte finns för ett

Skulleföljer det allmänna rättsgrundsatser utträde ändå kan ske.attav
be-trossamfund enligt sina stadgar eller liknande grundregler haett en

stämmelse verkan.utträde inte kan ske, den regelnäratt utanom
kor-Bestämmelsen hindrar inte trossamfundet föreskriver vissatt en

hellertid innan utträde beviljas för den önskar utträde. Intesomtare
skehindrar den trossamfund föreskriver endast kanutträdeatt ett att
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"Åtagandevid viss varje meningen i strid dennatidpunkt Attår. mot-
bestämmelse verkan" i religionsfrihetslagen här har utgåttutanvare
hänger med lagbestämmelser tvingandeattsamman numera anses om
inte föreskrivits. ändring i sak inte avsedd.något Någon ärannat

4 §
Enligt i 6 kap. föräldrabalken det barnets vårdnads-bestämmelserna är

frågorhavare har och skyldighet bestämma i rörrätt att somsom
bestämmelsensbarnets personliga angelägenheter. Av den föreslagna

förförsta stycket framgår samtycke krävs barnet fyllt 12 år, attatt om
vårdnadshavaren skall kunna få till stånd ändring barnetsen av sam-
fundstillhörighet.

initiativrätt i frågan samfundstill-Andra stycket barnetger en om
stånd,hörighet. ändring skall kunna komma till krävsFör att en

emellertid vårdnadshavarens samtycke. likhet med vad gällerI som
ienligt föräldrabalken skall barnets vårdnadshavare också dessa sam-
önskemål imanhang allt hänsyn till barnets synpunkter ochstörreta

takt med barnet blir äldre.att

5 §
formenParagrafen innehåller definition den rättsligaen av nya

registrerat trossamfund. Svenska kyrkanDen klargör samtidigt äratt
registrerade trossamfunden.deett av

6 §
Svenska kyrkans för-Bestämmelsen talar sådan regleringattom en av

hållanden regeringsformen skeri 8 kap 6 § andra meningensom avses
i den särskilda lagen Svenska kyrkan.om

§§7-11
paragrafer förfarandet registreringDessa handlar vid och ärom m.m.

inte tillämpliga Svenska kyrkan.på

§7
denna trossamfundI bestämmelse uttrycks de krav måsteettsom

uppfylla för registreras. registreras skallkunna För kunnaatt att
trossamfundet antagit stadgar eller motsvarande grunddoku-ha något
ment, trossamfundets ändamål framgår liksom hur beslut i tros-varav
samfundets följer ocksåangelägenheter kommer till stånd. Av detta att

trossamfundetstrossamfundet skall ha ledning, alltefterutsett som -
förhållanden kan bestå enskild styrelse. allteller Iav en person en-
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väsentligt kraven således med vad enligtöverensstämmer rätts-som
praxis krävs för ideell förening skall för handen och vadatt en vara

bör kunna krävas för trossamfundet skall fungera inom denattsom
svenska rättsordningen.

Med uttrycket "om trossamfundet begär det" det skallattavses
finnas trossamfundet i behörig ordning fattat beslut bytaett attav om
rättslig form för verksamheten, dvs. begära registrering enligtatt
lagen.

För kunna registreras trossamfundetmåste vidare haatt ett namn
inte kan förväxlas med andras. framgårDetta andra stycket.som av

Hänvisningen till firmalagen innebär trossamfund inte heller fåratt ett
registreras dess eller användningen detta strider godamotom namn av
seder eller allmän ordning, tillstånd innehållernamnet utanom en
sådan statlig eller internationell beteckning eller förkortning en-som
ligt författninglag eller inte får användas firma eller någotannan som

lätt kan förväxlas med sådan beteckning eller för-namn som en
kortning, vilseleda allmänheten,är ägnatnamnet att namnetom om
innehåller något uppfattasär ägnat släktnamn, konst-attsom som

eller likartatnärsnamn uppfattasär ägnatnamnet attnamn, om som
benämning stiftelse, ideellpå förening eller liknande sammanslutning,

innehåller något uppfattas titel påär ägnatnamnet attom som som
någon skyddade litterära eller konstnärliga verk eller innehållerannans

kränkernågot upphovsrätt till sådant verk eller namnetsom annans om
förväxlingsbart med näringsidkaresär släktnamn eller skyddade i

vissa fall använda närings- eller varukännetecken. Som 10 §följer av
firmalagen bör trossamfund i vissa fall kunna registreras desstrots att

i och för sig strider de angivna bestämmelserna. sigDet rörmotnamn
då situationer där tillden skydd bestämmelserna hargällerom vars
medgett trossamfundet nyttjaratt namnet.

8 §
Paragrafen innehåller uppräkning vad skall registreras.en av som
Förutom trossamfundets och stadgar, skall denamn personer som

företräda trossamfundet införas i registret.utsetts att
Närmare bestämmelser registreringsförfarandet, regist-t.ex.om om

reringsbevis, lämpligen i förordning.anges

9 §
Svenska kyrkan och dess erhåller rättskapacitet be-organ genom
stämmelser i lagen Svenska kyrkan. Genom denna bestämmelseom
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deäven trossamfund väljer registrera sig rättskapacitetges attsom
särskild juridisksom person.

10 §
Av denna paragraf framgår trossamfunden kan avregistreras. Dettaatt
kan för det första ske trossamfundet inte längre uppfyller de kravom

gäller för registrering. Trots avregistreringsbeslut kan över-som att
klagas till domstol, bör rimlig utgångspunkt avregistreringatten vara
bara beslutas i uppenbara fall. För det andra kan avregistrering, enligt
andra stycket, ske trossamfundet begär det.om

11 §
Bestämmelsen klarlägger vad händer med trossamfundets rättig-som
heter och skyldigheter trossamfundet byternär rättslig form. förstaAv
stycket framgår för de förpliktelser åvilaratt ansvaret trossam-som
fundet följer med trossamfundet detta byter rättslignär form för sin
verksamhet. Detsamma gäller för trossamfundets rättigheter. Vad som

rättigheter och skyldigheterär civilrättslig Huvudsyftetavses art.av
med bestämmelsen undvikaär rättsförluster för trossamfundet ochatt
framför allt för dess avtalsparter. Det absolut nödvändigtär detatt
tydligt framgår trossamfundets rättigheter och skyldigheter beståratt
efter registreringen. Bestämmelsen bör dessutom kunna underlätta
bytet rättslig form.av

Som påpekats i avsnitt 6.1 förutsätter vi välvilligtatt staten ser
eventuella permutationsansökningar från trossamfund bedriversom
hela eller delar sin verksamhet i stiftelseform, syftet föraär attav om
över egendomen till den rättsliga formen.nya

I andra stycket regleras vad händer rättighetermed ochsom
skyldigheter vid avregistreringsbeslut. Bestämmelsen sikte påett tar
den frivilliga avregistrering möjlig enligt 10 § andra stycket.ärsom
För det fall avregistrering sker enligt 10 § första stycket, torde tros-
samfundet sakna rättskapacitet juridisk Om det intesom person.
uppfyller kraven för få registrerat trossamfund, uppfylleratt ettvara
trossamfundet inte heller de krav rättspraxis brukar uppställa försom

ideell förening för handen.att anse en vara

12 §
Paragrafen kompletterar bestämmelserna i 7-11 §§. förstaAv stycket
framgår registreringsbeslut får organisatoriskaäven delarett avse av
trossamfundet. Det bör dock inte komma i fråga organisatoriskaatt
delar registreras, såvida de inte framstår självständiga, åtminstonesom
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i Förhållande till tredje När organisatoriska delar registreras,man.
i princip registre-skall bestämmelser tillämpas gäller vidsamma som

Även rättig-ring trossamfund. avregistreringreglerna samtav om om
deheter och skyldigheter vid rättslig form skall tillämpasbytet påav

nöd-organisatoriska delarna. vissa situationer kan det dockI vara
kanvändigt från denna huvudregel. Som exempelgöraatt avsteg
nöd-den organisatoriska delens förefaller inteDetnämnas namn.

särskiljavändigt strikt upprätthålla kravet klart skallpåatt att namnet
verksamheten från Avandras det gäller organisatoriska delar.när
naturliga skäl torde viss namnlikhet kunna förväntas.snarare en

organisa-Formuleringen i första stycket avsedd klarläggaär attatt
distrikttoriska delar inom trossamfund exempelvis församlingar,ett

hel-eller stift inte skall registreras inte trossamfundet i sinkunna om
regi-het registreras. Givetvisockså skall organisatoriska delar kunna

vid tillfälle trossamfundet.änstreras ett senare
organisatoriskaEnligt andra stycket får registrerat trossamfundsett

delar för sig förvärva rättigheter skyldigheteroch på sig samttavar
föra registrerade.talan vid domstol och myndigheter, deandra ärom

innebärDetta varje registrerad del trossamfundet bliratt egenenav
juridisk med rättskapacitet.person egen

Svenska kyrkans församlingar, stiftkyrkliga samfälligheter och är
enligt delarbestämmelsen i tredje stycket registrerade organisatoriska

Svenska kyrkan. Det således här den rättsliga formen bestäms.ärav
Rättskapaciteten regleras i lagen kyrkan.sedan Svenskaom

13 §
denna bestämmelse,I tillämplig alla registreradepåär trossam-som

fund, tillregler till skydd för trossamfundets Hänvisningenges namn.
vite15 och 18-20 §§ ñrmalagen möjlighet straffutdöma ellerattger

den obehörigen utnyttjar registrerat trossamfundsmot ett namn.som
Vidare förutsättningar vid vite förbjuda sådan användningattges av

ord-trossamfunds strider goda seder eller allmänett motnamn som
ning vilseledande.eller är

principAv andra stycket framgår regleringen i första istycketatt
också gäller för registrerade delar trossamfundet.av

14 §
Paragrafen för-slår fast trossamfundet självt för sinaatt svarar
pliktelser och varje självständig inom trossamfundenhet göratt ett
detsamma. medlemmar principDen innebär bl.a. trossamfundets iatt

fria från tänkaspersonligtär Ansvarsgenombrott kan dockansvar.
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förekomma i vissa särpräglade situationer. dock överlämnasDet måste
till rättstillämpningen avgöra personligt skall kunnanäratt ansvar
komma i fråga.

För Svenska kyrkans del paragrafen grundpelareutgör for denen
lokala självstyrelsen. Utan denna bestämmelse skulle självstyrelsen och
den kyrkliga demokratin med lätthet kunna bli illusorisk.

15 §
Av bestämmelsen framgår Svenska kyrkan har till statlig hjälprättatt
med uppbörden avgifter från dem tillhör kyrkan. Attav som upp-
bördshjälpen skall kostnadsfri för Svenska kyrkan framgårvara av

Ävenriksdagens principbeslut prop. 1995/96:80 29. övriga regi-s.
strerade trossamfund skall kunna motsvarande hjälp efter beslut av
regeringen i varje särskilt fall.

I andra stycket hänvisning till särskild därlag be-närmareges en
stämmelser förfarandet vid uppbördshjälpen regleras.om

16 §
Ett beslut innebär registreringsansökan inte bifalls börattsom en
kunna överklagas. Likaså bör avregistreringsbeslut kunna över-ett
klagas. Paragrafen skapar sådan möjlighet.en

Ikraftträdandebestämmelser

Enligt direktiven skall de ändrade relationerna mellan ochstaten
Svenska kyrkan gälla fr.o.m. den januari1 2000. förslåsLagen därför
träda i kraft vid detta datum och således samtidigt med den föreslagna
lagen Svenska kyrkan och ändringsförslagen avseende regerings-om
formen.

Mot bakgrund lagens innehåll kommer religionsfrihetslagensav
reglering bli överflödig. lagenDen bör därför upphävas.att

19.5 Förslaget till lag Svenska kyrkanom

1-2 §§
De förstatvå paragraferna övergripande beskrivningger en av
Svenska kyrkan trossamfund. Bestämmelserna, vilka försökersom
spegla den självförståelse kyrkan givit uttryck avseddaåt, är attsom
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relationsändring-identitet bevaras efterSvenska kyrkansattgarantera
vilkaför klargöra kravemellertid också tillkomnaDe är att somen.

relationsändringen.kyrkan efterställer Svenskastaten

1 §
§ kyr-första led 2 kap. 1den första paragrafen,Av motsvararvars

evangelisk-lut-medSvenska kyrkan kyrkakolagen, framgår äratt en
ISOO-talet. ankommervarit sedan Dethersk identitet; honnågot som

inne-liksom i dag,sedan Svenska kyrkan själv närmarepå att, ange
i bekännelse och lära.börden kyrkans tro,

Svenskabeskrivningi paragrafen bygger på denandra ledetDet av
kyrkligasammanfattande begrepp för deövergripande ochkyrkan som

32.2 1995:1gjordes 1995 kyrkomöte KLnivåerna, vilken års s.av
Svenska kyrkan organiserad påBestämmelsen vid handen är treattger

kyrkan.trossamfundet Svenskanivåer, vilkaskilda utgörgemensamt
region-Svenska kyrkan församlingar, pålokal nivå framträderPå som

deochnivå kyrkomötetstift och nationellnivå på genomsom
förfördetta väljer inrättaeventuella ytterligare attatt svarasomorgan

nivå-angelägenheter. Destiftens och församlingarnas tregemensamma
denna.och kan inte utträdafasta beståndsdelar i helhetenär urerna

2 §
medfolkkyrkakaraktärI paragrafen Svenska kyrkans öppenanges av

Sven-härmed säkerställarikstäckande verksamhet. Avsikten är attatt
efter relationsändringen kommerska kyrkans uppdrag att vara

handlingochöverräcka evangelium i orddetsamma i dag, dvs. attsom
till hela folket 2KL 1995:1 25.s.

skallSvenska kyrkanVidare den föreslagna lagtexten attanger
demokra-verksamhet i samverkan mellanbedriva rikstäckande enen

denämbete. Härigenomtisk organisation och kyrkans attgaranteras
förankradfolkligtför grundläggande föreningenSvenska kyrkan av

dubblasjälvstyrelse ämbetsförvaltning, den s.k.och prästerlig ansvars-
principorganisatorisklinjen, i framtiden gällakommeräven att som

inom Svenska kyrkan.
2 §i 2 kap.föreslagna paragrafen delvis sin motsvarighetDen har

grunddemokratiskförsta stycket kyrkolagen där det heter "en på
docknyanseringen haruppbyggd riksomfattande verksamhet". Den

påuttryckligen syftargjorts den demokratiska uppbyggnadenatt nu
uppbyggnadendemokratiskaorganisationen. förutsätts denDet att av

begreppetorganisationen får genomslag i verksamheten. Vidare har
tydliggöra"riksomfattande" "rikstäckande" i syftebytts attut mot
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krav kyrkan.på Ingen delstatens landet får ställas utanför kyrkansav
liv eller undandragen den kyrkliga verksamheten. Någon sakligvara
ändring inte avsedd iär någondera fallet.

Eftersom Svenska kyrkan föreslås ha demokratiskt uppbyggden
organisation, framstår det uppenbart valen till de olika besluts-attsom

inom kyrkan skall fria och demokratiska. Någraorganen vara
särskilda bestämmelser de kyrkliga valen torde därför inte krävas,om

det bör uppgift för kyrkanutan själv utformanärmarevara en att
valregler uppfyller denna målsättning. Många dem.m. som av nu--
varande bestämmelserna torde kunna tjäna förebild för densom
kommande inomkyrkliga regleringen valfrågorna. Det förutsätts attav
den nuvarande möjligheten tillämpa proportionellt valsätt vid valatt ett
till och inom Svenska kyrkans beslutande och verkställande inteorgan
ändras med mindre mycketän starka skäl kan anföras för sådanatt en
förändring. Valsättet kommer framgå den inomkyrkliga regle-att av
ringen.

3 §
Genom första stycket i denna paragraf fastslås Svenska kyrkanatt som
trossamfund är rättssubjekt bl.a. kan förvärva rättigheterett eget som
och ikläda sig skyldigheter. Härigenom förstärks och betonas identi-

hos trossamfundet helhet.teten som
Enligt andra stycket skall församlingar och kyrkliga samfälligheter

även i fortsättningen utgöra rättssubjekt. förutsättningEn för attegna
Svenska kyrkan skall kunna bevara sinsägas identitet vid relations-
ändringen den lokalaär självstyrelsen i församlingarna består efteratt
år 2000. Staten bör medverka till detta tillförsäkra dessaattgenom

ställning juridiskaorgan som personer.
För den kyrkliga demokratin på regional nivå böratt trygga stiften

även i framtiden juridiskautgöra Något bärande skäl gåattpersoner.
omvägen samfällighetsbildningaröver finns inte.

4-6 §§
I paragraferna beskrivs Svenska kyrkans organisatoriska struktur. De
innehåller också bestämmelser de övergripande uppgifter och denom
grundläggande kompetens tillkommer de olika kyrkliga nivåerna.som
Vidare framgår det dessa bestämmelser hur beslutsstrukturen iav
Svenska kyrkan uppbyggd.är



247SpecialmotiveringSOU 1997:41

4 §
enheter,grundläggandeSvenska kyrkansparagraf behandlarDenna

för-ställning hosbetonade dennaförsamlingarna. 1995 kyrkomöteårs
därframhöll detvarvid skälsamlingarna, kyrkomötet äratt somsom

32.2 1995:1förvaltas KLevangelium förkunnas och sakramenten s.
omfattarförsamlingenhuvudregelbestämmelsenI attanges som en
kyrkan.Svenskaområde och tillhördem bosatta inom dessärsom
saknasskallförsamlingarna inte längre ha kommunstatus,Eftersom

till folkbokföringen. Begreppettillhörighetenskäl i framtiden knytaatt
inne-folkbokförd. Denvidare begreppet närmarebosatt någotär än
detGenomregleras inomkyrkligt.bosatt fårbörden begreppet attav

verk-rikstäckandeskall bedrivafast Svenska kyrkani 2 § slås att en
skallförsamlingsindelningenden territoriellasamhet, framgår det att
lagstiftadi riksdagenomfatta hela landet. Något behov att en avav

före-utformadkyrkliga indelningen skallhur dennärmare varaange
ligger inte.

stycketandragrundläggande uppgifter framgårFörsamlingens av
kyrko-i kap. § 1i dag ll 4och i huvudsak detmotsvarar angessom

framgårredovisats i avsnitt 11.1skällagen. Av de närmare attsom
grundläg-församlingensförtydliganden föreslås det gällervissa när

för-vadkonkretförsta det i lagengande uppgifter. För det att anges
begreppetsig det andrasamlingen främst skall åt. Förägna att

"mission", vilketevangelisation det vidare begreppetersätts an-av
uppdrag.med kyrkansteologiskt bättre stämma överensses

s.k.föri tredje stycketundantagsbestämmelseEn utrymmeger
försam-icke-territoriellaicke-territoriella församlingar, varigenom de
sedan påankommerlingar finns för närvarande kan bestå. Detsom

skallförsamlingardennaSvenska kyrkan själv besluta typatt om av
icke-territori-i1992:288 medlemskapfinnas i framtiden. Lagen om

ella församlingar skall upphävas.

§5
Svenskainomregionala enhetenParagrafen stiftet denärattanger

omfattar de försam-stiftetkyrkan. bestämmelsen vidareI attanges
terri-innebärlingar belägna inom stiftets område, vilketär att ensom

intehindrartorialprincip skall tillämpas denna nivå. Dettaäven att
stiftsindelning,församlingsindelning ellerSvenska kyrkan ändrar t.ex.

för-flyttaförsamlingar ellerslå flera attatt genomsammangenom
hinderdenstift heller någotsamlingar från till Inte utgörett ett annat.

stift.förändra antaletmot att
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Som stiftets främsta uppgifter har i främjaandra stycket angetts att
och församlingslivet.tillsyn denna del bygger bestämmel-utöva över I

i 23 kap. 2 § kyrkolagen stiftssamfállighet-på det 1 sägssen som om
främjandeuppgifter och det uttalas i 2 kap. § kyrkola-på 5ernas som
biskoparnas och domkapitlens tillsynsansvar. Genom attgen om sam-

manföra uppgifterdessa i paragraf tydliggörs stiftets samladeen an-
inom trossamfundet Svenska kyrkan.svar

l tredje stycket det skall finnas biskop för varje stift.attanges en
Härigenom tydliggörs Svenska Paragrafenkyrkans episkopala struktur.
hindrar forinte stiftet fler biskopar.att utserman

6 §
första fastslåsI stycket kyrkomötet kyrkans högstaSvenskaäratt

beslutande och företrädersåledes trossamfundet Svenska kyr-organ
kan. Att kyrkomötet högsta innebärbeslutande attanges som organ
församlingar stiftoch skall följa de beslut kyrkomötet meddelar.som
I praktiken kommer ikyrkomötets viktigaste uppgifter beståatt att

vad evangelisk-närmare det innebär Svenska kyrkan äratt ettange
lutherskt trossamfund frågor.därmed sammanhängande Ensamt ny
och betydelsefull uppgift för kyrkomötet besluta ochblir ut-att om
veckla det kyrkliga regelsystemet, inomkyrklig normgivning.dvs.

Avsikten med andra stycket regionaladen lokala ochär att trygga
självstyrelsen. Kyrkomötet får inte beslut inom församling-meddela

stiftensoch ansvarsområden. subsidaritetsprincip be-Denarnas som
stämmelsen indirekt för godauttryck skapar dessutom mycketger
förutsättningar för besluten inte kommer fattas högre nivåpå änatt att
nödvändigt.

§7
Paragrafen föreskriver skyldighet för dem tillhör Svenska kyrkansom

betala lokal och regional kyrkoavgift.att
Avgifterna i likhet med den nuvarande församlingsskattenavses -

proportionella inkomsten för den skall betala dessa.motvara som-
Detta kommer framgå den inomkyrkliga regleringen och lagenatt av
1999:000 avgift till registrerat trossamfund.om

8 §
I paragrafen det i första hand församlingen beslutarärattanges som

obligatoriskaden lokala kyrkoavgiften. Paragrafen också möj-om ger
lighet för avgiften i stället beslutas kyrkliga samfällighetdenatt av
vari församlingen ingår. Alternativt kan lokal kyrkoavgift för olika-



249SOU 1997:41 Specialmotiverin g

kyrkligaförsamlingen denändamål beslutas såväl av som av-
samfálligheten.

regio-Andra stycket slår fast det stiftet beslutar denäratt omsom
nala kyrkoavgiften.

9 §
i 13 ochden kyrkliga egendomen har behandlats avsnittFrågan om

Kammarkollegietsmotiveringen till denna paragraf härstammar från
betänkande kyrkliga SOU 1997:47.Den egendomen,

denMed detta stadgande följer det i fortsättningen endast äratt
lagfásti lagen Svenska kyrkan haregendom ettsomsom anges om

ändamål. ändamål i denna lag kan bara ändrasDet genomsom anges
Ändamålet konstitutio-särskiltändring lagen. åtnjuter således ettav

Övriga bestämmelser i lagennellt skydd. ändamål, enligt omsom
införande lagen kyrkan vid upphävandetSvenska består avav om

lagkyrkolagen 1992:300, ändras det i dennapå sätt angessom
kyrkanpermutation fall, Svenskaeller, i vissa attgenom genom
Sven-utnyttjar sina möjligheter fatta beslut med stöd lagenatt omav

ska kyrkan.

Första stycket

omfattar ägoslagenEgendomen definieras prästlönetill ochgångarsom
prästlönetill-prästlönefastigheter prästlönefonder. Med begreppetoch

givnatill speciella, historisktgångar bevaras också anknytning det
vidareändamålet. i lagen angivna ändamålet emellertidDet någotär

och framgår paragrafens andra stycke.av
Ändamålet förbidra till de ekonomiska förutsättningarnaär att

Svenska förkunnelse. i 41 kap.kyrkans stadgandetDetta motsvarar
9 § grundläggandeförsta stycket kyrkolagen och anknyter till kyrkans
uppgift.

ii 41Att det speciella ändamål för denna egendom dag angessom
kap. 1 § 1 och 23 § kyrkolagen inte har tagits med har kommenterats
utförligt i speciella ändamål komp-den allmänna motiveringen. Detta

bidra tillletteras egendomen dessutom också har till ändamålatt attav
detutjämningen. Prästlönetillgångarna inte till endast försålundaär

tillräckligtspeciella ändamålet. Vid detta förhållande har det ansetts
ända-i lagen Svenska in det övergripandekyrkan endastatt taom

målet.
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Andra stycket

Lagen egendomen skall bevaras för sitt ändamål, vilketattanger
innebär endast avkastningen får disponeras för ändamålet. Någotatt
försäljningsförbud inte. Egendomen får fritt Försälj-omsättas.avses
ningsmedel från fast egendom måste emellertid, precis i dag,som
fonderas eller återinvesteras. får inte förbrukas.De

Egendomen skall förvaltas Svenska kyrkan. möjliggörDetta attav
kyrkomötet beslutar förvaltningen. Egendomens historiskaom
stiftelsekaraktär förändras inte, stiftelselagen 1994: 1220 gällermen
bara såvitt kap. övrigtl 4 I egendomen undantagen frånäravser
stiftelselagens tillämpning. Ett förtydligande detta har tagits in iom
övergångslagstiftningen.

Regeringen bemyndigas besluta tillsyn egendomens föreatt om av
valtning. Detta medger regeringen också kan meddela särskildaatt
föreskrifter hur tillsynen skall till.gåom

Tredje stycket

Något särskilt förvaltningsmål vad i kap.41motsvararsom som anges
9 § andra stycket kyrkolagen har inte tagits i Svenskalagen om
kyrkan. har förutsättsDet kyrkan själv för huvudpunkternaatt svarar
i sin förvaltningspolicy. stället harI det angivits prästlönetillgång-att

skall placerade på godtagbart Stadgandet harsätt.ettarna vara an-
till reformens förutsättningar och anknutits till vad gällerpassats som

enligt 2 kap. § stiftelselagen.4

10-11 §§
dessaI bestämmelser behandlas del Svenska kyrkansrätten att ta av

handlingar.

10 §
Paragrafen innehåller hänvisning till sekretesslagen detdären anges

principen allmänna handlingars offentlighet i fortsätt-att ävenom
ningen skall tillämplig i fråga Svenska kyrkan, dock endastvara om
med avseende på de i sekretesslagen angivna verksamheterna.
Principen allmänna handlingars offentlighet bör enligt vårom upp-
fattning gälla inom sådana områden där Svenska kyrkan ålagts upp-
gifter tillgodoser allmänna samhälleliga intressen.som
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I §
ideSvenska kyrkanhandlingar hos änBeträffande andra avsessom

be-ochbehovutgångspunkt intestatlig10 finns det från samma
i dettabärande skälsaknasinsyn. Deträttigande skapa attattav

övrigaannorlundaSvenska kyrkan änbehandlahänseende trossam-
önskemålframförts starkadockkyrkligt håll har attfund. Från om

kyrkligaför denSvenska kyrkani lagengarantier skapas attom
be-öppenhet. Enskall präglasframdelesverksamheten även av

demokra-förskulle underlättainriktning kunnastämmelse med sådan
kyrkanSvenskavägledande inomförbligrundläggande idéertins att
dettatillgodosedärförStaten börrelationsändringen.efteräven

sker detlämpligen på så sättfrån Svenska kyrkan. Dettaönskemål att
offentlighetsprincip.inomkyrkligt regleradskapas en

delhar och rätti förslagetEnligt första stycket att ta avvar en
en" markeras"var ochuttryckethandlingar. GenomSvenska kyrkans

kyrkotill-inte beror påhandlingarkyrkansfå delrätten att taatt av
hand-Svenska kyrkansliknande. Medmedborgarskap ellerhörighet,

upptagningarbildi skrift ellerframställningarlingar samt somavses
teknisktmeduppfattas endastavlyssnas ellerkan läsas, på sättannat

tryckfrihets-ihandlingarhjälpmedel, dvs. typ avsessomavsamma
befogatdet dockvissa områden kanförordningen. Inom attvara

församlingsvårdandedeni frågainskränka denna rättighet, t.ex. om
kyrkansi frågasekretesslagen ochjfr kap. 33 §verksamheten 7 om

meningen.andrahärtill föreskrivs imöjlighetekonomiska intresse. En
det äröppenheten närmöjlighet begränsaföreskrivs vidareDär atten

särskild anledning.påkallat någonav annan
offentlig-regleradeinomkyrkligtbegränsningarna i deninteFör att

be-stycketföreskriver andrabli diskretionära,hetsprincipen skall att
kyrkomötet.angivnagränsningarna skall avvara noga

12 §
debildasarkivSvenska kyrkansparagraf föreskriverDenna att av
de§ dvs.i 11verksamhetenhandlingar från den kyrkliga som avses -

offentlighets-regleradeinomkyrkligthandlingar omfattas densom av
principi sättprincipen arkivet skall hanteras påoch somatt samma-

till-säkerställatillkommen förmyndighetsarkiv. Bestämmelsen är att
Detoffentlighetsprincipen.regleradeinomkyrkligtlämpningen denav

prin-sådantarkiven på sättåligger Svenska kyrkan hantera attettatt
fulltcipen kan få genomslag.

10 §ihandlingarkyrkansBeträffande de Svenska som avsesav
1990:782.i arkivlagengäller bestämmelser
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13 §
Genom bestämmelsen i första stycket meningenförsta detges
möjlighet överklaga negativa beslut avseende begäran enligt §11att

få del Svenska kyrkans handlingar. utformadDen påatt ärta ettav
sådant det skall framgå ickesätt kyrkotillhöriga skall haävenatt att
rätt överklaga. förFormerna överklagandet beslutas kyrkomötet.att av
Bestämmelsen avsedd exklusivtär reglera möjligheterna klagaatt att
på negativa beslut, dvs. det skall inte klaga till statlig domstol.gå att

Av bestämmelsen framgår vidare andra beslut inom Sven-ävenatt
ska kyrkan huvudregel skall kunna överklagas. Syftet med be-som
stämmelsen skapa förutsättningarär för grundläggandeatt att
demokratiska värderingar får genomslag inom Svenska kyrkan också
i framtiden. inomkyrkligtEtt överprövningssystem nämligen deger
kyrkotillhöriga möjlighet få beslut fattasprövat iståratt om som
överensstämmelse med det inomkyrkliga regelsystemet och lagen om
Svenska kyrkan. framstårDet självklart det i huvud-närmast attsom
sak de tillhör Svenskaär kyrkan har överklaga fattaderätt attsom som
beslut. enlighetI med reformens utgångspunkter, Svenskaatten av
kyrkan själv skall reglera sina angelägenheter, föreskrivs över-att
klagande får ske i den utsträckning kyrkomötet bestämmer.

Av andra stycket framgår Svenska kyrkan skall inrättaatt ett
särskilt för inom kyrkan överklaganden. Genomprövaatt ytterstorgan

förekomsten detta i lagen Svenska kyrkanatt av organ anges om
markeras dess oberoende ställning. Formuleringen utesluter inte möj-
ligheten först låta överklagade beslut mellaninstans,prövasatt av en

regionalpå nivå.t.ex.
Av allmänna rättsgrundsatser torde följa såväl den tillhöratt som

Svenska kyrkan den vill tillhöra Svenska kyrkan, alltidsom som
kan begära prövning i allmän domstol tillhörighetsfrågan i likhetav
med vad gäller för medlemmar och medlemsapplikanter i andrasom
associationer. Likaså följer allmänna regler beslut, vilka till-attav
kommit i formellt felaktig ordning kan klandras vid allmän domstol.
Om allmän domstol ändrar eller upphäver felaktigt beslut, börett
ändringen rimligen gälla i förhållande till alla tillhör Svenskasom
kyrkan. Huruvida andra beslut inom Svenskaäven kyrkan kan kland-

vid domstol fråga.är öppenras en

14 §
Paragrafen föreskriver skyldighet för Svenska kyrkan lämnaatten
uppgifter motsvarande de uppgifter skall registreras för andrasom
trossamfund till det statliga registret denavseende rättsliganya
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formen. Till registret skall Svenska kyrkan dessutom lämna uppgifter
den kyrkliga indelningen. finns fleraDet anledningar till dennaom

skyldighet. förstaFör det behöver känna till den kyrkligastaten
indelningen för kunna uppbära avgifter för begravningsverksam-att
heten från inte finnsdem tillhör Svenska kyrkan. det andraFörsom
det statligt behov till indelningen statistikändamål.känna förett attav

främsta anledningen affärs-Den dock skapa ordning och reda iär att
livet och samhället i stort.

19.6 Förslaget till lag införandeom av

lagen 1999:000 Svenska kyrkanom

l §
Enligt principbeslutet Svenskaändrade relationer mellan ochstatenom
kyrkan skall reformen träda i kraft januari Paragrafenden 1 2000. är
utformad i enlighet med det.

2 §
bestämmelsenI antal lagar behöver sambandupphävas iettanges som

med relationsändringen.

3 §
I likhet med vad föreslås för övriga registrerade trossamfund, ärsom
det för Svenska kyrkans del befogatäven med bestämmelse somen
klargör vad händer med rättigheter och i sambandskyldighetersom
med relationsändringen och bytet rättslig form. bestämmelsenAvav
framgår för förpliktelser Svenskaåvilar någonatt ansvaret som av
kyrkans församlingar videller kyrkliga samfalligheter följer med dessa
bytet rättslig form. Efter relationsändringen gäller förpliktelsernaav
i motsvarande församling, kyrkliga samfällighet eller stift. Detsamma
gäller för rättigheter. Vad åsyftas ochcivilrättsliga rättigheterärsom
skyldigheter.

4 §
De ärenden finns hos uppräknadede i paragrafennågotsom av

i deras egenskap statlig myndighet vid relationsändringen,organen av
skall överlämnas till Svenska kyrkan för fortsatt handläggning.
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§5
Enligt bestämmelsen har kyrkomötet, vid sammanträden under år
1999, de befogenheter följer hinderden lagen utansom av nya av
bestämmelserna i kyrkolagen. förutsättning de beslutEn är att som
fattas efter januari 2000. Avsikten medhar avseende på tiden den 1
bestämmelsen kyrkomötet skall kunna fatta alla de beslutär att som
krävs för reformen skall kunna genomföras.att

6 §
Paragrafen föreskriver skyldigheten uppgifter till detlämnaatt att
statliga fullgöras oktoberregistret skall första den 1gången senast
1999. Syftet möjliggöra för församlingar, kyrkliga samfällig-är att
heter stift fatta nödvändiga beslut genomförandeoch för reformensatt
redan 1999.under år

19.7 iFörslaget till lag ändringom

rättegångsbalken

36 kap.
5 §
Ändringsförslagen i behandlats i avsnittdenna bestämmelse har 17.

Förändringarna betingade förslaget tystnadspliktsbrottär att av-av
seende själavårdssekretessen skall kriminali-den s.k. inte längre vara

Ändringenför Svenska kyrkans innebär dessutompräster.serat ett
förtydligande vittnesförbudet omfattning isåväl i frågaav somom
fråga dess utsträckning i tiden.om

föreslagna i medförDe ändringarna femte stycket att trossam-
fundens intar ställning befriadeoch de motsvarandepräster ärsom
från plikten vittna fråga sådant erfarit vid vissai deatt om spe-som
ciella motsvarandesamtal. Med eller medprästtyper av person
ställning endast de har erforderlig utbildning och kompetensavses som
och tjänsten sitt egentliga yrke kall. Medeller prästutövar avsessom
i detta sammanhang givetvis också motsvarande befatt-biskop eller
ningshavare.

När det gäller vittnesförbudets omfattning, det liksomföreslås att
i dag skall omfatta uppgifter Vidare skallerfarit vid bikt.prästensom
vittnesförbudet omfatta uppgifter erfarits vid enskild själavård.som
Som anförts i den allmänna motiveringen den i bestämmelsen ihar
dag begagnade "själavårdande samtal" medfört mängdtermen en av-
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gränsningsproblem i olika rättsliga enskild själa-sammanhang. Med
vård vi själavårdande samtal sker under avskildhet i ettmenar som
personligt mellan och enskild eller fleramöte prästen en person

med problem de tillsammans vill bearbetaett gemensamtpersoner som
Äveninför prästen. brevväxling betrakta enskild själavård.är att som

Andra meningen tillkommen för förtydliga vittnesförbudetsär att
utsträckning i tiden. Genom den förslagna lydelsen det klartstår att
vittnesförbudet fortsätter för biktgälla det erfarit underprästsom en
eller enskild själavård ellerefter det lämnat sin tjänstäven prästenatt
sitt uppdrag, till följd pensionering.t.ex. av

19.8 Förslaget till lag ändring iom

sekretesslagen 1980: 100

l kap.
8 §
En utgångspunkterna för reformen efter rela-Svenska kyrkanär attav
tionsändringen inte längre skall del det allmänna. Para-utgöra en av
grafen har ändrats i enlighet härmed.

8 §a
Av bestämmelsens första framgår offentlighetsprincipstycke denatt

gäller för myndigheter i allmänhet också skall gälla för Svenskasom
kyrkan och dess organisatoriska delar inom vissa angivnasärskilt
områden. Det sig sådana områden där Svenska kyrkan ålagtsrör om
uppgifter tillgodoser allmänna samhälleliga intressen.som

Enligt punkt skalll de handlingar härrör från den verksamhetsom
Svenska kyrkans organisatoriska ochdelar församlingarsom -

kyrkliga samfälligheter bedriver enligt begravningslagen omfattas av-
offentlighetsprincipen. innebär det i kommer skeDetta sak inte attatt
någon förändring i jämförelse med dagens förhållanden. 2Punkt ger
vid handen handlingar hänförliga till hur den statliga ersättningatt som
Svenska kyrkan föreslås få i betänkandet kulturhistoriskt värde-Den
fulla egendomen och de kyrkliga arkiven SOU 1997:43 fördelas och
används, skall omfattas offentlighetsprincipen till den del vår-av som
den sker med statliga medel.

I bestämmelsens andra stycke Svenska kyrkan dessochattanges
organisatoriska delar skall jämställas myndighet tillämpningenmed vid

sekretesslagen. Härigenom skapas full mellanöverensstämmelseav
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vad gäller för Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar ochsom
vad gäller för andra anförtrotts förvaltningsuppgifter,som organ som
i fraga del allmänna handlingar och bestämmelsernarätten att taom av

sekretess.om

§11
Mot bakgrund förslaget den lagreglerade tystnadsplikten förattav
Svenska kyrkans skall bestämmelseupphävas bör dennapräster även
upphävas.

7 kap.
15 §
reformenI det förutsatt tillhörigheten till Svenska kyrkan skallär att

hanteras inomkyrklig reglering. bakgrund skallMot dennagenom
denna bestämmelse upphävas.

33 §
Beträffande Svenska kyrkans forsamlingsvárdande verksamhet gäller
för närvarande sekretess enligt denna bestämmelse. Regleringen är

följd Svenska kyrkan till det allmänna, varförräknasytterst atten av
hinder har förelegat inomkyrklig reglering föreskrivaatt genom
sekretess för den berörda personalen. SvenskaEfter 2000 kommerår
kyrkan inte längre del det allmänna, varför det blirutgöraatt en av
möjligt med inomkyrkliga Sekretessregler området. Bestämmelsenpå
skall därför upphävas.

14 kap.
2-3 §§
Ändringarna i dessa paragrafer följd förslaget kap. 33 §7är atten av
skall upphävas.

15 kap.
§7

De ändringar skett i denna paragraf i sak förvaltnings-innebär attsom
lagens regler överklagande i de aktuella fallen skall tillämpasom
också beslut har fattatspå Svenska kyrkan eller dessnågonsom av av
organisatoriska delar. Bestämmelsen fråga de handlingargäller i om

blir allmänna enligt första stycket i 81 kap.som a
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16 kap.
1 §
Eftersom det föreslås den lagreglerade för Svenskatystnadspliktenatt
kyrkans skallpräster upphöra, skall hänvisningen i punkt också7 upp-
hävas.

Ikraftträdande

Ändringarna föreslås träda krafti den januari punkt 21 2000. Av
framgår äldre bestämmelser fortfarande uppgiftergäller i frågaatt om
i allmänna handlingar tillkommit fore ikraftträdandet. Vadsom som
åsyftas dels allmännaär handlingar förvaras kyrkan,hos Svenskasom
dels allmänna handlingar finns hos myndigheter utanför Svenskasom
kyrkan. Till den del sekretess gäller för be-sådana handlingar detär
fogat sekretessen består.att

19.9 Förslaget till lag ändring iom

arkivlagen 1990:782

1 §
Denna ändring följdär Svenska skallkyrkan inte längreatten av

del det allmänna.utgöra en av

2 §
Ändringen i denna paragraf dels följd Svenska kyrkan inteär atten av
längre skall del det allmänna,utgöra dels följd den före-en av en av
slagna bestämmelsen i kap. 81 Till den del handlingar hosa som
Svenska kyrkan eller någon dess organisatoriska delar omfattasav av
principen allmänna handlingars offentlighet, bör dessa ocksåom om-
fattas arkivlagens bestämmelser.av

53-17-0371
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19.10 Förslaget till lag ändring iom

äktenskapsbalken 1987:320

4kap.
4§
Bestämmelsen reglerar skyldigheten för och församling tillpräst ståatt

r förfogande ñr kyrklig vigsel. Den bör upphävas, eftersom efterstaten
relationsändringen inte längre bör reglera sådana frågor. Vigselrätten
berörs inte förslaget.av

Förslagen19.11 till lagar ändring i lagenom

1992:1528 offentlig upphandlingom

och i lagen 1994:615 ingripandeom

otillbörligt beteende avseendemot

offentlig upphandling

föreslagnaDe ändringarna i dessa lagar beror Svenskapå kyrkanatt
efter relationsändringen inte längre skall del det allmän-utgöra en av
na.

19.12 Förslaget till lag ändring i lagenom

1995:743 aviseringsregisterom

För närvarande har Svenska kyrkan del det allmännasom en av
möjlighet använda sig aviseringsregistret, i form s.k.att av av
bruttoavisering och terminalåtkomst, för bl.a. uppdatera kyrkobok-att
föringen. Kyrkans möjlighet bedriva rikstäckande verksamhetatt en
skulle försvårasavsevärt dessa möjligheter gick förlorade vid rela-om
tionsändringen. Förslaget bygger på Svenska kyrkan fortsätt-ävenatt
ningsvis skall ha tillgång till aviseringsregistret.

2 §
Förändringen i denna paragraf innebär regeringen fär beslutaatt att
även myndighet fårän använda aviseringsregistret påannan samma
sätt myndighet. Avsikten Svenska kyrkanär skall fåsom atten
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tillgång till aviseringsregistret efter beslut regeringen. Om andra änav
Svenska kyrkan skall få tillgång till registret regering-får bedömas av
en.

4 §
Eftersom lagen medlemskap i icke-territoriella församlingarom
föreslås upphävd, bör punkt 11 upphävas.även

6 §
föreslagna tilläggetDet i andra stycket innebär fårregeringenatt

föreskriva terminalåtkomst för myndighet. Regeringenänom annan
kommer således kunna föreskriva Svenska skall hakyrkanatt att
terminalåtkomst till aviseringsregistret. Om andra Svenska kyrkanän
skall ha terminalâtkomst får bedömas regeringen.av





Kommittédirektiv

Ändrade relationer mellan ochstaten

kyrkanSvenska m.m.

regcringssanimztntråidevid decemberden 2l l995Beslut

Sammanfattning uppdragetav

principbeslttt har fattats ändrade relationerlitt mellan statenom
Svenska kyrkanoch 1995/9630. bet. l995/96:prop. KUl2,

rskr. l995/9öz84. Med anledning härav behöver antalett
delfrågor utredas och for detta ändamål skall följande ut-
redningar tillsättas och särskilda uppdrag ges:

utredning ochkonstitutionella andra rättsliga frågor,om-
särskilt uppdrag till Riksskatteverket formernautreda föratt-
statlig uppbörd kyrkozivgilt.av
utredning bcgravningsverkszunlietett.om-
särskilt uppdrag till Kammarkollegiet utreda den kyrkligaatt-
egendomen vid relationsändring.en
utredning värden kulturhistoriskt värdefull kyrkligom av-
egendom och kyrkoarkiven. samt
utredning personallrågorna vid ändring relationer-om en av-

och statligt stöd till trossamfttnd.na om
Utredningar-na skall ha regeringens principproposition och

riksdagens beslut rclzttionsändringen utgångspunkt förom som
sitt arbete. särskiltEtt heredningsorgan skall inrättas för att
underlätta insyn och samordning i tttredningsarbetet. Samverkan
skall också ske mellan och Svenska kyrkans utrednings-statens
arbeten.

detl statliga tttredningsarbetet skall de kostnaderprövas som
förslagen med sig och hur dessa skall finansieras. En
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statsñnansielltförutsättning skall därvidgrundläggande vara en
neutral lösning.

Utgångspunkter

I995/96:80.efter förslag regeringenRiksdagen har prop.av
prineipbeslutrskr. 1995/96284 fattatbet. 1995/96:KU l ett om

detkyrkan.mellan och Svenska lrelationerändrade staten
utgångspunkternaredovisas några de väsentligasteföljande av

för detta beslut.

demokratiskaDen proceszven

förvarit föremål såi modern tidreform harIngen annan
tidlångingående överväganden under såomfattande och som

Svenska kyrkan.ochändrade relationer mellanfrågan statenom
successivtgjorts harställningstagandeprincipiellaDet nusom

bådeidemokratisk beslutsprocessfram undermognat somen
motsvarigheter. Denomfattning, och längd hardjup stora

etthundra-deSverige genomgått underomvandling senastesom
sekulariseringen ochindustrialiseringen.femtio följdåren till av

statskyrkosyste-förändratinvandringen har i grunden synen
met.

förändrat .sam/zü/ILEtt

hafttraditionelltkyrkliga verksamheten harDen sett stor
Undersamhällsutvecklingen.viktig ibetydelse varit deloch en
haroch vi fattökattakten i förändringarnadecennier harsenare

blivit mångkulturellt ochalltmersvenska samhälletdetattse
integreringeit.internationellaled i denmångreligiöst ettsom

denharkyrkan inte längremedfört Svenskahar bl.a.Detta att
Svenska kyrkantidigare.den har haftsjälvklara position som

fanns ideförutsättningarfår verka under andra än ensomnu
framträdande.tydlig ochmyndighetsprägeltid då kyrkans var

stigandeoch deninternationaliseringökadeSverigesGenom
mellanrelationernasamhälle har ocksåi vårtvärdepluralismen

påtagliga tillväxtenförändrats.trossamfunden Det ärmest av
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den romersk-katolska kyrkan och dc ortodoxa kyrkorna, det
ökade inslaget icke-kristna trosbekännare förändringar-samtav

svenskai den frikyrkorörelsen. Särskilt tydliga blir föränd-na
inom vissa delar storstadsområdenaringarna där invandrarnaav
betydande andel befolkningen. finnsDet anledningutgör en av

förhållandedetta består och tillhörigheten tillanta att att
Svenska kyrkan del håll blir relativt låg medan andraen
håll fortsättningsvis Iiög andel invånarna kommeräven atten av

kyrkan.tillhöra Svenska SvenskaFör kyrkan, invandrarsam-
frikyrkornafunden och ställer detta krav ökad anpassningen

förhållandena.till de förändrade Samverkan mellan trossam-
funden också breddats dethar och ekumeniska arbetet intensi-

fördjupatsfierats och under årtionden.senare
här i dragDen skisserade utvecklingen ligger bakomgrova

behovet ändra stat-kyrkarelationerna i riktningatt mot attav
Svenska kyrkan och övriga trossamfund blir merjämställda än
för närvarande.

Beredningen .vIut-kyrkcgñzlgatzav

Sedan 1950-talet har frågan ändrade relationer mellan statenom
och Svenska kyrkan övervägts antal statliga utredningarettav

både politisk och teknisk karaktär. Vissa reformerav mera mera
inom kyrkan delvis betydelse har också genomförts,storav
särskilt under 1980-talet, någon grundläggande ändringmen av
relationerna har inte kommit till stånd. Kyrkoberedningen
redovisade emellertid under i sitt slutbetänkandevåren l994
Staten och trossamfunden förslagSOU 1994:42 till framtida
relationer mellan Svenska kyrkan och övrigastaten, trossam-
fund.

Förslagen från Kyrkoberedningen gick sedan ut en
mycket bred och härefterremiss vidtog under våren 1995
partiledaröverläggningar i överläggningarnaVidämnet.
framkom det det fanns betydande parlamentarisk majori-att en

för förändring slzit-kyrkarelationerna. Vidaretet fördesen av
särskilda överläggningar mellan regeringen och Centerpartiet
vilka resulterade i i denna fråga. Regeringenen samsyn
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relationerändradeprincipförslaghärefter sittredovisade om
kyrkomöte.till l995 årskyrkanSvenskaochmellan staten

sittöverläggningarna. lolikadesiggrundadeFörslaget
skrivelsenstill kännaregeringenkyrkomötetyttrande attgav

dem.preciseratkyrkolagsutskottetandrasågrundelement, som
tillkan liggadärmedochbehovkyrkansSvenskatillgodoser

medfattadesbeslutKyrkomötetsreformarbetet.förgrund
majoritet.mycket stor

Ändrade mellanrelationerl995/96:80proposition statenl
sitt förslagriksdagenregeringenföreladekyrkanSvenskaoch

relationsändringen.medarbetetfortsattariktlinjer för dettill
december l995. Avden 8förslagetgodkändeRiksdagen

utrednings-statligtfortsattdet behövsriktlinjerna framgår ettatt
rättsliga frågor,andrakonstitutionella ochi frågaarbete om

kyrkligadenbegravningsverksamheten.kyrkoavgift,uppbörd av
ochegendomvärdefullkulturhistorisktvårdenegendomen, av

stöd tillstatligtochpersonalfrågorkyrkoarkiven trossam-samt
underlättaförockså vidtasbehöverSärskilda åtgärderfund. att

Litredningarna.mellansamordningi ochinsyn
SvenskaochmellanskeSamverkan skall vidare statens

utredningsarbetetinomkyrkligautredningsarbeten. Detkyrkans
beslutför kyrkomötetsunderlagtill framsyftar ettettatt ta om

centralstyrelseSvenska kyrkanskyrkligt regelsystem.framtida
kyrkomötet.införarbeteför dettaövergripandehar det ansvaret

skallledningsgruppundersärskilda utredningsgrupperFyra en
kyrkliga sidan.denutredningarnagöra

följande gälla.skallutredningsarbetetdet statligaFör

frågorrättsligaandrakonstitutionella ochUtredning om

regleringenrättsligaDen

SvenskaochmellanPrincipbeslutet ändrade relationer statenom
Svenskakonstitutionell regleringförutsätterkyrkan aven ny

beslutetdet iliggerkyrkans förhållanden. Dessutom att
samtligafrågaövergripande reglering igenomföra omen mera

denfrågortrossamfund. angränsandeDessa och rörsom
särskilditrossamfund bör hanterasrättsliga regleringen enav



utredning med den inriktning framgår det följande.som av
fråga Svenska kyrkansl förhållanden finns det särskildaom

hur föreskrifterregler skall meddelas. nämligen i övergångs-om
bestämmelserna till regeringsformen. frågal andra trossam-om
fund intefinns några särskilda regler normgivningen.om
Föreskrifter sådana trossamfund får meddelas i enlighet medom
regeringsformens allmänna bestämmelser. Det blir då närmast
fråga föreskrifter enskildas personliga och ekonomiskaom om
förhållanden inbördes 8 kap. 2 § regeringsformen.

Enligt principbeslutet relationsändringen skall noringiv-om
ningsreglema i övergångsbcstämmelserna till regeringsformen
upphävas och i stället bör det i 8 kap. regeringsformen tas
regler normgivning angående Svenska kyrkan och andraom
trossamfund. Tanken sådanattär grundlagsbestämmelseen
sedan skall grunden för denutgöra särskilda lagstiftning som
kan behövas för framför allt Svenska kyrkans förhållanden. Det
skall alltså skapas kategori föreskrifter normgivning,en ny om
nämligen föreskrifter trossamfund. Utredningen skall, medom
ledning vad kyrkomötet uttalat i frågan ZKL l995zl 5.27,av
lämna förslag till hur sådan grundlagsbestämmelse bören
utformas. Dessutom skall frågan handlingars offentlighet iom
Svenska kyrkan utredas med inriktning offentlighetsprin-att
cipen skall tillämpas i fortsättningen.även dettal sammanhang
behöver också Kyrkoberedningens förslag till lag tystnads-om
plikt inom Svenska kyrkan bedömas. Detsamma gäller frågan

det finns behov sekretess vid denett uppbördshjälpom av som
skall lämna kyrkan.staten

Slutligen skall utredningen göra sammanställning huren av
ändringen relationerna påverkar det statliga regelsystemetav

vadutöver särskilt i dessa direktiv.tas Utredningensom upp
skall också behovetöverväga forfattningsändringar beträffan-av
de de icke-territoriella församlingarna och föreslå ändringar i
detta hänseende.

I0-l7-037l
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kyrkanSvenskalagEn om

begränsadvissÄven detbehövsrelationsändringvid enen
skall detprincipbeslutetEnligtSvenska kyrkan.lagstiftning om

Svenska Utredningenskyrkan.särskild lagskapas omen
ibestämmelsernautformaområdedetta äruppgift enatt

sådan lag.
viktigtprincipielltdetinnehålla ärendastskallLagen som

karaktär. DetgrundläggandekyrkansSvenskauttryckeroch som
basbestämmelservissafinnasskalli lagendet ominnebär att
organisation. Lagenkyrkansidentitet ochkyrkansSvenska om

kyrkanSvenskaklartregel sägerinnehålla att sombör somen
förvärvakanbl.a.rättssubjekttrossamfund är egetett som

finnasdetbörVidareskyldigheter.sigiklädaochrättigheter
regionala nivåndenlokalasåväl denbestämmelser somom

stiften. lagenbör iDetochförsamlingarnadvs.kyrkan,inom
samfálligheter,kyrkligaochFörsamlingarfast egnaslås somatt

ochterritoriellaundantagmed vissa ärjuridiska personer,
folkbokfördaochkyrkanSvenska ärtillhöromfattar dem som

kommunstatusFörsamlingarnasförsamling.respektiveinom
dettakonsekvensernarättsligadeochupphöradockskall av

desådantutformas sätt attbörLagreglerna ettskall beaktas.
detillkommerkompetensgrundläggandedenuppgifter och som

därvidutgångspunkt kanEnklarläggs.nivåernakyrkligaolika
delendeniuttryckharkyrkomöteårsvad 1995 gettvara
före-skallkyrkanSvenskaff. Lagen32l995zl2KL oms.

betalakyrkantillhörför dem attskyldigheten enskriva som
finnasocksåkankyrkoavgift. Detbeslutadregionaltlokalt och

kyrkligadenreglergrundläggandenågrabehov omett av
egendomen.

tillförslagregeringensyttrandesittihar överKyrkomötet
tagitkyrkanSvenskaochmellanrelationerändrade uppstaten

ellerkyrkoavgiftkallasuppbörden börkyrkligadenfrågan om
bådadeochför emotlängreEfterkyrkoskatt. ett resonemang

statsrättsligidettillframkyrkomötet attkommeralternativen
tillhördemavgift förobligatoriskfrågamening somär enom

bör kunnaemellertid statenKyrkomötet attkyrkan. anser
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lagstadgade kyrkoavgiften med kyrkorättsligdenacceptera att
hänsyn till den viktbetecknas kyrkoskatt. Medmotivering

uppbördens benämning eftertillmätt frågankyrkomötet om
utredningen denna fråga.relationsändringen bör överväga även
de kyrkliga valen kommer framöverBestämmelser attom

inomkyrklig reglering. Utredningeninom förhanteras ramen en
emellertid Svenska kyrkan börskall lagenöverväga om om

innehålla någon grundläggande bestämmelse dessa val.om
utredningsarbetet skall gränsdragningen mellan innehålletl

i lagen Svenska kyrkan och inomkyrklig regleringom en
Därvid bör utredningen särskilt beakta behovetprövas.närmare

kunna utforma inomkyrklig reglering alltföratt utanav en en
långtgående bindning deni statliga regleringen och det principi-
ellt angelägna i lagen inte blir alltför omfattande.att

ändrade relationernaDe mellan och Svenska kyrkanstaten
skall gälla fr.o.m. den januaril 2000. Kyrkomötet måste innan
dess kunna besluta det inomkyrkliga regelverket. Dettaom nya
kommer kräva vissa tillfälliga Övergångsbestämmelseratt

kyrkomötetsavseende beslutskompetens. Enligt den tidsplan
Svenska kyrkans centralstyrelse gjort för det inomkyrkligasom

utredningsarbetet behöver kyrkomötet fatta sitt beslut detom
regelverket under våren 1999. för det skall finnasDetta attnya

tillräckligt med tid för information och utbildning deom nya
förhållandena innan dessa börjar gälla. utredningsarbetetl skall
bl.a. denna bakgrund behovet framoch läggasprövasmot av
förslag till de särskilda Övergångsbestämmelser kan krävassom
i samband med reformens genomförande.

En lag trossamfundom

En ordning för förhållandet mellan och Svenskastatenny
kyrkan syftar bl.a. till likvärdig behandling Svenskaen mer av
kyrkan och de andra trossamfunden. viktigt iEtt dessasteg
strävanden alla trossamfund möjlighet i formelltär att attge en
och rättsligt hänseende uppträda just trossamfund. skallDetsom
kunna ske det skapas särskild rättslig form förattgenom en
trossamfund i enlighet med förslag i Kyrkoberedningens
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behovetsindärutvecklarBeredningenslutbetänkande. syn
innehållaskullebl.a.trossamfundsärskild lag somomenav

Medförhållandenrättsligatrossamfundensreglervissa om
remiss-vadbeaktandemedochförslagetutgångspunkt i det av

utredningenskalldelendeniuttryckinstanserna gav
syfteinnehålla ilag bör attsådanvad gebelysaytterligare en

förhållandenlikvärdigaoch såarbetsförutsättningar somgoda
tillförslagutarbetatrossamfund ettfor olika samtmöjligt

lagtext.

formernautredaRiksskatteverket atttilluppdragSärskilt
kyrkoavgiftuppbördstatligför av

kvrkoavgifrblirjrrärsamlingsskatlNuvarande

kyrkanSvenskainomsamfálligheterkyrkligaochFörsamlingar
sinförskattkommunerkyrkliga rätt taatt utegenskapihar av

kyrkansSvenskanivå.regionalochlokalverksamhet
huvudsakligenfinansierasriksplanet genomverksamhet

deninkomstkälla ärfkyrkofonden, "mstabidrag varsur
enligt 42skall pastoratenkyrkoavgiften. Dennaallmänna av

varje medfondenbetala tillår0992:300kyrkolagen13 §kap.
respektiveberäknasavgiftenochskattekrona16 öre per

skatteunderlag.pastorats
skall ersättasförsamlingsskattennuvarande enavDen

kyrkan.Svenskatillhörför demkyrkoavgiftobligatorisk som
tillsammanskyrkanförkostnadsfritt uttasskallKyrkoavgiften

inteinkomstskatten. Den somoch sättmed somsamma
någonbetalaskyldigskall inte attkyrkanSvenskatillhör vara

kyrkan.tillavgift

kyrkoavgiftenUppbörd av

kyrkansSvenskamedsamrådefterskallRiksskatteverket
kyrko-uppbördenhurtillförslagframläggacentralstyrelse av

uppdragetskatt. luppbördförifogaskanavgift systemet av
och hurbetalninguteblivenfråganutredavidareingår att om

vidhanterasskallbeloppobetalda samtinbetalningkrav av
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vilken tidpunkt och vilket uppburna avgifter skallsätt
redovisas och betalas till kyrkan.

Slutligen skall uppmärksammas den indelningenkyrkligaatt
efter relationsändringen i princip blir inomkyrklig fråga ochen
hur detta påverkar uppbördshjälpen.

.lm/ru Imssulz;fi/lidt uppbörd

Även andra fund Svenska kyrkan skall efter beslutäntrossam av
regeringen kunna hjälp med avgiftsuppbörd skatte-genom
myndigheternas försorg. Riksskatteverket skall utreda de
tekniska förutsiittningarnzi för sådant stöd och lämnaett ett
prineipförslag för hur detta skall kunna utformas och kost-
naderna härför. Om andra trossamfund Svenska kyrkanän
erbjuds uppbördshjälp. har det viktigt de medlemmaransetts att

sä önskar skal-l betala sin avgift sätt änsom annat genom
skattemyndigheternas försorg. Det har hl.a. ifrågasätts inteom
trossamfunden inhämtaär varje medlems med-tvungna att
givande innan uppgifter lämnas till skattemyndigheterna som
underlag för uppbörden. Riksskatteverket skall dennaöverväga
fråga och dess kostnadsaspekter föreslå hur kansamt man
tillgodose behovet sekretess vid hjälp med uppbörd till andraav
trossamfund Svenska kyrkan.än

Förslagen från Riksskatteverket skall statsñnansielltvara
iteutrala.

Lag/ex

Riksskatteverket skall lägga fram förslag till de lagändringar
uppbördshjälpen kan kräva.som

Utredning begravningsverksamhetenom

A och /IzII.s&#39;iIIningcirns var

Det råder allmän enighet samhället har grundläggandeatt ettom
för begravningsverksamheten. Samhälletsansvar ansvar avser

varje medborgare religiös uppfattning.oavsett
Svenska kyrkan har i dag hand den helt övervägandeom
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dessaFlertaletbegravningsplatserna.delen de allmänna avav
Ävenkyrkotomt.belägnakyrkogårdar, dvs. gravplatserär en
börSvenska kyrkanochrelationer mellanvid ändrade staten

allmännaframtidadeför såväl de befintligaansvaret som
Samtidigt bör dekyrkan.ligga Svenskabegravningsplatserna

borgerligt kommunallösningar medmöjligheter till lokala en
detbörkvar. Likasåfinns i daghuvudman ävenvarasom

enskilda begravnings-möjligt anordnafortsättningsvis attvara
platser.

tillgångtrosbekännarebereda icke-kristnaförAnsvaret att
stiftssamfällig-i dag hosbegravningsplatser liggertill särskilda

liggainte längreframtiden bör dettaheterna. l ettansvar
kyrkligt organ.

Uppdraget

skallbegravningsverksamhetenden framtidaUtredningen om
och rättsligaekonomiskapraktiska,analysera denärmare

begravningsverksam-försådan ordningkonsekvenserna av en
viktigtsärskilthar Dethetens organisation ärangetts.nusom

huvudmannaskap.uppgifter följerklargöra vilka ettatt som av
i begreppetinnefattasskalldvs. vad närmare ansessom
utformaocksåskallUtredningenbegravningsverksamhet. ett

lagstiftning behövs.förslag till den som

inansierings/iågorF

huvudsakligeni dagBegravningsverksamheten finansieras
relationerPrincipbeslutetförsamlingsskatten. om nyagenom

skattskyldighetenSvenska kyrkan innebärmellan och attstaten
skyldig-obligatoriskdet skall införasupphör samtidigt ensom

Principbeslutetkyrkan.avgift för dem tillhörhet betalaatt som
tillhörbegravningsverksamheten för demförutsätter att som

kyrkoav-obligatoriskafinansieras denSvenska kyrkan skall via
ochRiksskatteverketgiften. skall efter samråd medUtredningen

ekonomiska ochdeSvenska kyrkans centralstyrelse överväga
ordning.sådanpraktiska frågor kan uppstå med ensom

Svenskainte tillhörfrågan hur deDärefter återstår somom



kyrkan skall betala den del kostnaderna för begravnings-av
verksamheten faller dem. kanHär tänka sig olikasom man
modeller inom för lokalt baserat Utgångs-ettramen system.
punkten skall finna enkel och praktisktatt hanterbarvara en
ordning inte strider den kommunala likställighetsprin-motsom
cipen samtidigt den måste godtagbar från religions-som vara
frihetssynpunkt.

En lösning kan församlingarna efteratt särkostnads-vara
redovisning för begravningsverksainheten fastställer avgift,en

lokal avgift fastställsatt respektiveen annan borgerligen av
kommun, det efteräven särkostnadsredovisning från försam-
lingarna. Att kostnaden i den allmänna kommunalatas upp
budgeten bör däremot uteslutas. Utredningen skall närmare

deöverväga modeller kan komma i fråga och därvid belysasom
de administrativa och ekonomiska konsekvenserna.

l dag finns frivilligt clearingsystemett i huvudsaksom
innebär folkbokfördatt ien kanperson som ettvar pastorat
begravas i särskild kostnadett förannat utan dödsboet, varvid

sinsemellan utjämnarpastoraten kostnaderna. Det finansiella
utredningensystem föreslår för begravningsverksamhetensom

skall också kunna inrymma obligatorisk riksomfattandeen
begravningsclearing mellan de olika huvudmän.typerna av
Begravningsclearingen bör också omfatta begravningar
judiska och muslimska begravningsplatser. Utredningen skall
analysera behovet lagstiftning och utarbeta eventuellaav
lagförslag.

Särskilt uppdrag till Kammarkollegiet utredaatt den
kyrkliga egendomen vid relationsändringen

De olika slagen egendomav

Den kyrkliga egendomen brukar från rättsliga utgångspunkter
delas i kyrkokommunal egendom, förenings- och stiftelse-
egendom specialregleradsamt egendom. Den sistnämnda
egendomen underkastadär särskilda rättsregler till skydd för
intresset tillgångarna bevarasatt och används för de ändamål

de ursprungligen varit avsedda för.som Ser i stället till deman
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delastjäna,egendomen attkyrkligadenändamål avsersom
åförvaltningsformögenhetenkyrkliga enadeniegendomen
Tillandra.denåfinansförmögenhetenkyrkligadenochsidan
sittegendomhänförsförvaltningsförmögenheten genomsom

någoninteverksamhetenkyrkliga gerdentjänarändamål men
sådanhänförsfinansförmögenhetenTillavkastning.direkt
förinneharkyrkan attochmedelavkastaregendom somsom

verksamhet.sinfinansiera
specialregleradedenbeträffandeÃganderättsförhållandena

problemdettamedanoklaragångermångaegendomen är
special-denFöregendom.övrigförgällerintegenerellt sett

kyrkolagenireglernadelenfinnsegendomen störrereglerade av
kommunalrättsligavanligagälleregendomenövrigadenföroch

denmedochFrånregler.stiftelserättsligaochförenings-eller
förvaltningenpastoratsvisatidigareden avharl995januaril

utsträck-iegendomenspecialreglerade stordenmerparten av
förenklingarmedförtharReformenstiftsvis.sammanförtsning

äganderättsför-ändringnågoneffektiviseringar avoch men
avsikten.varithellerinteoch harskettinteharhållandena

stiftelsemodellellerLagstiftnings-

mellanrelationsändringefterskallegendomenkyrkliga enDen
Vidförfogande.kyrkanstillståkyrkan enSvenskaochstaten

egendomenspecialregleradedenfrämstdetrelationsändring är
gälleregendomenövrigadenFörberöras.kommersom att
hellerinteregelmässigtråderdetochregleringsärskildingen

Övergångsvis vissadockkanäganderätten.tvekannågon om
ochegendomenförsamlingskommunalaför denbehövasregler

stiftelseegen-ochförenings-förperrnutationslagstiftningviss
domen.

möjlighetegendomen ärspecialregleradedenBeträffande en
nybildadetilltillgångarnaförarelationsändringen övervidatt
Enegendomen.förvaltaroch annanbåde ägerstiftelser som

utredningsarbetet,ivara huvudaltemativskallmöjlighet, ettsom
grundläggandeinnebärlagstiftningsmodell attsomär en

i lagenegendomenkyrkliga omtasdenföreskrifter om
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Svenska kyrkan och kyrkomötet grundval dessa regleratt av
får utfärda förvaltningen.bestämmelsernärmare om

Äldre rättsinstilut

framställning tillKammarkollegiet har i regeringen den 18en
föreslagit vissa äldre rättsinstitutseptember 1989 att m.m.

avvecklas. kan leda till det uppkommerFörslagen bådeatt
rättsliga och ekonomiska konsekvenser för Svenska kyrkan.
Framställningen har remissbehandlats och därvid i allt väsentligt
bemötts positivt. avveckling har sedanFrågan varit föremålom
för överväganden inom regeringskansliet. fram-närmare Av
ställningen och remissyttrandena framgår underlaget föratt ett
eventuellt avvecklingsbeslut behöver kompletteras i skilda
hänseenden. Frågan avveckling de äldre rättsinstitutenom en av
bör vidare i sammanhang. Detta kan lämpligenprövas störreett
ske i utredningsarbetet den kyrkliga egendomen vidom
förändrade relationer mellan och Svenska kyrkan.staten

Uppdraget

Kammarkollegiet skall i möjligaste mån undersöka den kyrkliga
egendomens och omfattning kartlägga hur desamtursprung
olika slagen egendom berörs relationsändringen. Vidareav av
skall kollegiet föreslå hur den kyrkliga egendomen efter
ändringen relationerna skall stå till kyrkans förfogande enligtav
stiftelse- och lagstiftningsmodellerna. skattemässiga konse-De
kvenserna varje modell bör särskilt redovisas.av

Kollegiet skall också det finns behovöverväga attom av
skapa statlig tillsyn kyrkligaden egendomen inteöver atten
används för främmande ändamål och hur revisionen skall ske.
Förslag hur de äldre rättsinstituten skall avvecklas och vilkaom
övergångslösningar erfordras vid sådan avveckling börsom en
också läggas fram. Eventuella problem det gäller dennär
kyrkliga egendomen vid tillövergången de relationerna börnya
uppmärksammas.
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kyrkligvärdefullkulturhistorisktvårdenUtredning avom
kyrkoarkivenochegendom

allmänhetKulturarvet i

vårvårdaochskyddaangelägenhetnationell attviktigDet är en
generationer. Ansvarettidigarefrånkulturmiljö,svenska ett arv

ochkommunerenskilda,bådealladelaskulturarvetfor av -
aktsam-ochhänsynvisaskyldighetallmän attDet ärstaten. en
kultur-tillsynhar överLänsstyrelsernakulturmiljön.het mot

Riksantikvarieämbetetmedanlänrespektiveinommiljövården
Förövergripande ansvaretdetharhistoriskaoch museerstatens

landet.hela
i vårtplatscentralintarkulturminnenkyrkansSvenska en

landsändarallaivisarKyrkobyggnaderna ettkulturarv.
fram-ochkyrkanshur statenssamhällshistoriensynligt sätt -

kyrkligadeReglernavarandra.isammanvävda omärväxt
kapitel i lagensärskiltidärförskydd ettkulturminnenas tas upp

föreskrifterfinnsHärkulturminnen om1988:950 m.m.om
kyrkligakyrkotomter,kyrkobyggnader,ivärdenkulturhistoriska

korthetiinnebärSkyddet attbegravningsplatser.ochinventarier
underhållas såoch attvårdasskallkulturminnenakyrkligade

minskas.intevärdekulturhistoriskaderas
kultur-kyrkligadeunderhålletochvårdenför avAnsvaret

kyrkligaochförsamlingarkyrkansSvenskaminnena vilar
meddettaförkostnadernabetalashandforstasamfålligheter. l
ochunderhållkostnadskrävandeTillförsamlingsskatten.

bidragkankyrkorvärdefullakulturhistoriskt urrestaurering av
domkyrkoräldrerestaureringtillochbeviljaskyrkofonden av

utgå.statsbidragvisstkan

Utgångspunkter

utredningsarbetetforgällaskallutgångspunkter omFöljande
egendomen.värdefullakulturhistorisktden

kulturminnenakyrkligadeförskyddKulturminneslagens-
mellanrelationer statenändradevidbehållasskall även

kyrkan.Svenskaoch



l5

Relationsändringcn i sig skall inte leda till försämradel
förutsättningar för vård och underhåll kyrkans kultur-av
historiska värden framtiden.i
Svenska kyrkan skall framdeles sina försam-även genom
lingar och samfälligheter ha för kyrkobyggnadernasansvaret
vård och förvaltning, liksom för de kyrkliga inventarierna
och de övriga kyrkliga kulturminnen skyddassom genom
kulturminneslagen.
Bevarandet de kyrkliga kulturminnena angelägenhetärav en
för hela samhället och folket.svenska Det inte rimligtär att
den totala kostnaden för detta allmänintresse bärs endast av
dem tillhör Svenska kyrkan. Kyrkan skall därför kunnasom

viss ersättning för underhållet de kyrkliga kulturvär-av
dena.
l den utsträckning ersättning lämnas skall den led iettvara

ömsesidigt åtagandeett och Svenska kyrkanstatenav att
bevara de kulturhistoriska värdena inom kyrkan. Detta bör
komma till uttryck långsiktig överenskommelsegenom en
mellan och kyrkan.staten
Svenska kyrkans sammanlagda kyrkoavgift skalluttag av
minskas i totalt omfattning den statligasamma ersätt-som
ningen för de kyrkliga kulturminnena uppgår till.
Ersättningen skall utformas så den tillatt uppmuntrar ett
rationellt och effektivt underhåll med beaktande deav
kulturhistoriska kraven. omfattningenNär och utformningen

ersättningen bestäms skall beakta detav statliga stödman
för kulturminnesvård redan finns.som

Uppdraget den kulturhistoriskt värdefulla egendomenom

Utredningen skall från dessa utgångspunkter framta ett
underlag för prövning vad skälig storlekär denav som
statliga ersättningen för vård och underhåll de kyrkligaav
kulturvärdena. Vidare skall utredningen föreslå vilka principer,
villkor och former bör gälla för statlig ersättningsom en av
detta slag. Utredningen skall också lägga fram förslag hurom
den i det föregående skisserade avräkningen mellan den statliga
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till. Förslagetbörkyrkoavgiftenochersättningen närmare
kyrkansrubbarintegivetvis rättsåutformas attskall att man

sitt avgiftsuttag.bestämmasjälvständigt
de förslagoch beaktadelutredningenskallarbetesittl ta av

statligadenområdeinom dettaframläggaskommer att avsom
kyrkobygg-och 1993 års1994:09Kulturarvsutredningen Ku

centralstyrelse.Svenska kyrkanstillsattnadsutredning, av
statsfinansiellt neutrala.skallutredningenfrånFörslagen vara

yrkoarkivenK

kyrkligaoch andrakyrkobyggnaderliksomKyrkoarkiven utgör
fastslås ocksåDetnationelladel vårtkulturminnen arv.aven

nationelladetdelarkiven1990:782 äri arkivlagen att aven
både statliga.gällerföreskrifterArkivlagenskulturarvet.

beslutandeochmyndigheterskyrkokommunalaochkommunala
arkivlagentilli sinhänvisarKyrkolagenarkiv. turförsamlingars

arkiv.samfalligheterskyrkligaochförsamlingarsdet gällernär
devårdas såochordnadehållas attskall bevaras,Arkiven

behovethandlingar.del allmännatillgodoser rätten avatt ta av
till-förvaltningenochrättskipningenfor samtinformation

behov.forskningensgodoser
arkivfrågorförförvaltningsmyndighetcentralRiksarkivet är

till-vårda.bevara.arkivhanteringgodfrämjaskall samtoch en
Riksarkivetarkivmaterial. ärlevandegöraochhandahålla

Vadstena.Uppsala.landsarkivensjuför dechefsmyndighet
Östersund.Härnösand. ärGöteborg.Lund,Visby, som

distrikt.sinainomarkivmyndigheter
verk-myndighetsvidareframgårarkivlagenAv att om en

försinteverksamhet annatoch dess över ettsamhet upphör
tillöverlämnasarkivmyndighetensskallstatligt enorgan

denellerregeringenintemånaderarkivmyndighet inom tre om
någotföreskriverbestämmer annat.regeringenmyndighet

historisktomfattandearkivenkyrkligaDe ettrepresenterar
olikatvåhuvudsakimedeltiden. Deimed ärmaterial rötter av

kyrkokommunaladeochkyrkobokföringsarkivennämligenslag,
löpandedeocksåingårkyrkobokföringsarkivenarkiven. l
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folkboktöringsregistren fram till den julil l99l. Då deövertog
lokala skattemyndigheterna för folkbokföringen frånansvaret

införpastorsämbetena. folkboklöringsreformen beslutade
regeringen den april26 l990 kyrkobokföringsarkiven skulleatt
föras från pastorsämbetena till landsarkiven. Material framöver
till omkring inlevererat.l895 Materialet efter ligger1895är nu
kvar hos församlingarna beräknas tillDet uppgå 20 000 -.
25 000 hyllmeter. Mikroñlmning pågår för leverans till lands-
arkiven. Enligt beslut regeringen den september5 l99l börav
överföringen och mikrofilmningen färdig inom högst år.20vara
Arbetet beräknas avslutat omkring år 2010.vara

Svenska kyrkans arkivmaterial efter den juli l99l tilll är
del ADB-fört. Omfattningen har inte Dettastor mätts upp.

material innehåller b|.a. kyrkans löpande medlemsregister och
det skall också sikt inlevereras till landsarkiven.

De kyrkokommunala arkiven beräknas omfatta 25 000 -
30 000 hyllmeter. Material fram till omkring år in-1900 är
levererat till landsarkiven det materialet börävenmen yngre

Övrigalevereras dit. handlingar i kyrkoarkiven gäller den
frivilliga församlingsverksamheten, föreningar, donationer m.m.

Uppdraget beträffande de kyrkliga arkiven

När det gäller de kyrkliga arkiven bör utredningen undersöka
vilka problem kan uppstå i samband med relationsändring-som

och föreslå lösningar dessa. Utgångspunkten för över-en
vägandena bör därvid möjligheterna delatt att tavara av
arkivmaterialet inte skall försämras eller fördyras för allmän-
heten, rättskipningen och förvaltningen eller forskningen.

Utredning personalfrågorna vid ändring relatio-om en av
och statligt stöd till trossamfundnerna om

Biskopar och präster

Svenska kyrkan har cirka 25 000 anställda. omkringvarav
3 200 prästtjänster med statligt reglerade anställningsvillkor.

Prästtjänsterna inrättade antingen i eller i stifts-är pastoraten
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tjänstdet finnasstift skallvarjelsamfálligheterna. somen
biträdan-ärkebiskopenvid sidanstift harUppsalabiskop; enav

kyrkoherde. ltjänstskall haVarjede biskop. pastorat somen
kyrkoherdar.det domprostarna ärdomkyrkopastoraten är som

komministertjänster ochfinnasocksådetkanI pastoraten
kontrakts-stiftsadjunkt,tjänsterharstiftssamfälligheterna som

pastorsadjunkt.ochadjunkt
förvaltningsmyndigheterstatligaBiskoparna utgör egna

haranställningar. Prästernastatligaoch harregeringenunder
Anställnings-kommuner.kyrkligaitjänsterregleradestatligt
förordningenochkyrkolagenbl.a.framgårvillkoren av

Avtal förprästtjänsterochbiskops- samt1993:997 avom
biskoparnagällerdetoch ävenAKTkyrkliga tjänster när --

vissaföravlöningsförmånerregeringsbeslutAvtal omomav
ochföreträderArbetsgivarverketm.fl. pastoratentjänsterhögre

fastställandegällerdet prästernasstiftssamfallighetema när av
avseendenvissaockså iVerketavlöningsförmåner ärm.m.

biskoparna.förarbetsgivarföreträdare
fullmakts-daghar icirka 900ochbiskopar prästerSamtliga

anställningar. Försinafråninteoch kantjänster sägas upp
sådantfjärdedel hardrygtinnebär detdel ettattprästernas en

skydd.
statligadetenligtpensionsrättharochBiskoparna prästerna

hosför arbetstagarePensionsplan statenpensionsavtalet PA-9l
, Administra-kyrkofonden.betalasPensionsförmånernam.fl. ur

pensionsverk.ochlöne-Statensskötstionen av

Övriga anställda

haranställdaSvenska kyrkansdelenojämförligtDen största av
samfällig-ochförsamlingarireglerade tjänsterkyrkokommunalt

församlings-kyrkomusiker.hörTill dennaheter. stora grupp
kyrkokamrerer,kanslichefer,förskollärare,diakoner,sekreterare,

kyrkogårdsarbetare,kyrkogårdsföreståndare,kyrkvaktmästare,
stiftskonsulenter,stiftsskogvaktare,stiftsjägmästare,stiftsjurister,

ochförsamlings-kyrkansSvenskam.fl.kontorspersonal
fastställan-i frågaarbetsgivarenföreträderpastoratsförbund om
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förde avlöningsförmziner dessa anställda. harDeav min.
pensionsrätt kommunala pensionsavtaletenligt det PA-KL.
Administrationen kommunernas pensionsanstaltsköts KPA.av
Kostnaderna för pensionsförmånerna respektivebetalas av

eller stiftssamlällighet. vissa fall utgår kostnadsbidraglpastorat
enligt särskildafrån regeringsbeslut.staten

Bestämmelserna den kyrkomusikaliska verksamheten iom
Svenska kyrkan finns i 37 kap. kyrkolagen. Tjänster som
kyrkomusiker domkyrkoorganist. organist och kantor.är

Kyrkomusikertjänsterna fördes från kyrko-statlig tillöver
kommunal reglering den juli Samtidigt blevl I990. pastoraten
huvudmän för den kyrkomusikaliska verksamheten. kyrko-De
musiker vid hade tjänster tillsatta med fullmaktövergångensoin
eller konstitutorial och därför inte kunde blevsägassom upp
enligt övergångsbestämmelserna till lagen kyrko-198918 om
musiken i Svenska kyrkan skyldiga sin tjänstutövaatt genom

fortsätta sitt arbeteatt pastoratet.
dag finnsl det bara organister har fullmaktstjänst.tre som

Härtill kommer IO skolkantorer har kombineradl lärar- ochsom
kyrkomusikertiänst tillsatt med konstitutorial. För sådanen
kombinerad tjänst det den borgerliga kommunenär ärsom
arbetsgivare och betalar hela lönen. Pastoratet sedanersätter
kommunen för den kyrkomusikaliska delen lönekostnaden.av

Uppdraget belrzjiffcnzdc persoliu/ffågurrni

Utredningen bör föreslå vilka åtgärder behöver vidtassom
beträffande den kyrkliga personalen i samband med relatio-att

ändras mellan och Svenska kyrkan. Utredningenstatennerna
bör därvid bl.a. beakta föreskrifterna skydd för arbetstagaresom
rättigheter vid övergång verksamhet i lagen l982:80av om
anställningsskydd och lageni 1976:580 medbestämmandeom
i arbetslivet.

Frågor hänger med fullmaktshavarnas speciellasom samman
ställning behöver särskilt analyseras förslagoch till lösning
utarbetas. Likaså behöver utredningen särskilt uppmärksamma
och fråganöverväga relationsändringens inverkan gjordaom
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därvidskall deUtgångspunktenpensionsutFästelser. attvara
minskas.ellerfår försvagasinteutFästelsernagjorda

trosxvanzfirnr/till andra.Stöd

andra trossamfundstatsbidrag utgått tillharSedan år l97l än
statsbidragFörordningen 1989:27 lEnligtSvenska kyrkan. om

kan statsbidragSvenska kyrkantrossamfundtill andra än
verksamhetsbidrag, lokaler tillverksamhetFör religiöslämnas

teologiska seminarierlokalbidrag ochverksamhetreligiös
får beviljas deStatsbidragutbildningsbidrag. trossam-m.m.

Vid bedömningeni Förordningen.regeringenfund angettsom
statsbidrag har hänsyntrossamfund skall kunnaettomav

dess karaktär,och tillomfattningverksamhetensbåde tilltagits
för-villkor iuppfyller deverksamhetendvs. som angesom

stödja verksam-allmänt intresseoch detordningen är attettom
heten.

trossamfundandra Svenskabörlikställighetsskäl änävenAv
statligt stöduppbördshjälp ellerfå sätt.kyrkan kunna annat
prövning regeringen iefterutgåstöd börStatligt avsom nu

vilka motivUtredningen skallenskilt fall. övervägavarje som
kyrkan.trossamfund Svenskastöd till andrastatligt änfinns För

vilkautredningen föreslåmotiv skallutgångspunkt i dessaMed
trossamfund och i vilkastatligt stöd tillförställaskrav börsom

skall kunna utgå.stödetstatligaformer det

Skattefågor

Svenska kyrkansfrågorprincippropositionen nämnsl att om
Litrednings-i det fortsattaFörhållanden fårskattemässiga tas upp

ochStiftelse-uppmärksammats ihararbetet. Detta även
Översyn Skattereg-slutbetänkandeFöreningsskattekommirténs av

Vid1995:63.ideella Föreningar SOUochlerna För stiftelser
kunnatkommittén inteförslag harsinautformningen taav

mellanrelationernaFörändringar ieventuellatillhänsynnågon
därförUtredningen börkyrkan.och Svenska övervägastaten

i Svenskaändringmotiverar någonrelationsändringenom
trossamfunds skattestatus.eller någotkyrkans annat



neutral lösning.statsfinansielllEn

kostnaderdeskallutredningsarbetetdet statliga prövasl som
Därvidfinansieras.dessa skallmed sig och hurförFörslagen

frånskatteadministrationsersättningdenbeaktasskall även
beslutat prop.riksdagenkyrkliga kommuner omsom

rskr.I994/95:FiUl9,I994/95:l50, bet.I994/95:l00, prop.
förutsättning skallgrundläggandeEn1994/952417, vara en

efter samrådskallneutral lösning. Utredningenstatsfinansiellt
till hur denförslaglägga framutredningarmed övriga samman-

finansieringen skall ske.lagda

bedrivandeUtredningsarbetets

insynsbehovochSamordnings-

omfattande utred-Föregående behövsdetframgåttSom ettav
slutföra föreslagnadelfrågor för denolikaningsarbete i att

och Svenska kyrkan.mellan Inomrelationsändringen staten
minst likasamtidigtkyrkan behöverSvenska göra ettman

för ändrademotsvarande slag dearbeteomfattande attav
ochgenomföras. Både den statligarelationerna skall kunna

hållastarkt intressesidan finnsden kyrkliga attett sammanav
samord-utredningsarbetet.fortsatta Dettasamordna detoch

respektiveutredandet inomgäller inte baraningsbehov staten
utredningsarbetetockså det samladekyrkan oavsettutan

vidare starkt intressebåda sidor finnshuvudman. Från attett av
utrednings-förslagbredast möjliga förankra depå sätt som

goda möjlig-till. uppnå detta måstearbetet leder fram För att
arbetet ochkontinuerligt få insyn iskapasheter attatt succes-

ocksåSådana möjligheterpåverka förslagen.kunnasivt ger
fortsatt livlig debatt stat-kyrka-förutsättningar förgoda omen

förslagen bredförankring idärmedfrågan och enen av
demokratisk beslutsprocess.

för fortsattagodkända riktlinjerna detEnligt de riksdagenav
Svenskarelationer mellan ochmed ändradearbetet staten

ividtas för underlätta insynbör särskilda åtgärderkyrkan att
mellan de här aktuella utredningarna.samordning Sam-och
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också ske mellan och kyrkans utrednings-verkan bör statens
arbeten.

beredningsorgansärskiltEtt

särskilt berednings-Utifrån riktlinjer godkänts skallde ettsom
med uppgiftinom Civildepartementet samlatinrättas attorgan

i stat-kyrkafrågan. utredningarfölja utredningsarbetet De och
direktiv skall fortlöpandeomfattas dessamyndigheter avsom

uppdrag till dettasinarapportera organ.om
skall kontinuerligt hålla sig informeratBeredningsorganet

arbetas fram utredningarna och myndig-de förslag avsomom
informera sig det inomkyrkligaVidare skallheterna. organet om

Tillsammans med Svenska kyrkansutredningsarbetet.
skall bidra till den nödvändiga samord-centralstyrelse organet
statliga det kyrkliganingen det och utredningsarbetet.av

Slutligen skall sprida information det fortsattaorganet om
relationer mellanutredningsarbetet med ändrade ochstaten

Svenska kyrkan.
samtliga riksdagspartier företräddaskalll organet vara

Ävenliksom bred representation från Svenska kyrkan. andraen
kyrkan och de berörda fackligatrossamfund Svenskaän

iorganisationerna finnas representerade Dettaskall organet.
juni Ordförande iskall sitt arbete den 30 1998.avsluta senast

och chefen för Civildepartementet.skall statsrådetorganet vara

Generella direktiv

beaktaenligt dessa direktiv skallUtredningar och myndigheter
direktiven till samtliga utredare och kommittéer prövaattom

regional-offentliga åtaganden dir. redovisningl994z23, om av
jämställdhetenpolitiska konsekvenser dir.l992:50 och om

dir.mellan könen 1994:124.



Redovisning uppdragenav

LJtredningarna och myndigheterna skall redovisa sina slutliga
förslag den 31 1997.senast mars

Civildepartementet
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relationsändringenhurSammanställning av

regelsystemetstatligadetpåverkar

ändringensammanställning hurkortföljandedetI avavenges
statligapåverkar detkyrkanoch Svenskamellanrelationerna staten

direktiven. Detisärskiltvadregelsystemet utöver tas somuppsom
ändras.kan behövade lagarkort genomgångärpresenteras somaven
behand-dignitet laglägreförfattningar änandraFörordningar och av

ilas inte genomgången.
ålderdomlig bestäm-§26 kap. 3innehåller iByggningabalken en

därförkanochtillämpas inte längrei stad.prästgård Dennamelse om
upphävas.

bl.a.20 kap. 2mutbrott,bestämmelserbrottsbalkensI angesom
samfällig-kyrkligförsamling ochhosarbetstagaredessa omfattaratt

behövaeventuellttillämpningsområde kanBestämmelsernashet.
ändras.

grundläggande be-§ finns den1928.3 70 1kommunalskattelagenI
bestäm-församlingsskatt. Dennabetalaskyldighetstämmelsen attom

melse bör utgå.
tidendanskasedan denförekommeroch HallandSkåneI en

församlingskyrkorstill vissabesittningsrättständigsärskild form av
städ-ochlandgilleerläggs avgift,besittningsrättdennafastigheter. För

avgäl-avlösning1938:159lagentill församlingskyrkan. Ija, avom
kyrkohemmanenhalländskakalladeförsáldader de till skatte sdfrån

fall kani vissalandgillenhur dessafinns bestämmelser av-m.m.om
församling.vederbörandeersättning tillbetalning visslösas avgenom

med reform.sambandändras ilag kan behövaDenna en
i 3 § be-innehålleroch gávoskattarvsskatt1941:416Lagen om

ocharvsskattbefriade frånrättssubjektstämmelser vilka ärsomom
religions-itrossamfundbl.a.talasgåvoskatt. Här avsessomom
börupphävd, ävenföreslås blilagdennafrihetslagen. Eftersom senare

1941 lag ändras.års
indel-ecklesiastikkommunal ochändring1970:991 ilagenI om

gränsjus-bestämmelserfastighetsbildningmedsambandning i omges
fastighetsbildning,församlingarbl.a.teringar mellan t.ex. enom en
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fastighetsreglering, berör mellan församlingar. Eftersomgränsen två
församlingsindelningen föreslås bli inomkyrklig fråga bör bestäm-en
melserna ändras.

Förvaltningsprocesslagen 1971:291 innehåller i 37 § hänvis-en
ning till kyrkolagen. hänvisningDenna bör utgå.

3I kap. 2 § skadeståndslagen 1972:207 finns bestämmelser om
och kommunernas för bl.a. förmögenhetsskadastatens ansvar ren som

vållats vid myndighetsutövning. Bestämmelsen omfattar också försam-
lingar och kyrkliga samfälligheter. Den bör ändras.

I vallagen 1972:620 används församlingen sättett attsom
definiera valkretsar vid val till kommunfullmäktige. förslag tillEtt ny
vallag behandlas för närvarande i riksdagen prop. 1996/97:70. Det
kan finnas skäl den kyrkliga indelningenöverväga skallatt om
användas i vallagstiftningen.

Lagen 1974:174 identitetsbeteckning för juridiskaom personer
mfl. organisationsnummer kan fastställas bl.a. för försam-attanger
lingar och kyrkliga samfälligheter. Denna bestämmelse bör justeras i

Ävensamband med reformen. för den rättsliga formen registreratnya
trossamfund blir frågan identitetsbeteckning aktuell.om

lagenI 1975:1132 förvärv hyresfastighet finns i 2 §om av m.m.
bestämmelser vissa fall då förvärvstillstånd inte vidbehövs köpom av
hyresfastighet. Bland dessa fall de, då fastigheten efter medgi-anges
vande regeringen förvärvas för kyrkligt ändamål. behovNågotav av
detta undantag torde inte föreligga efter reformen.

3I § lagen 1975:1339 Justitiekanslerns tillsyn Jus-attom anges
titiekanslern har tillsyn bl.a. den med uppdragöver tjänst ellervars
följer myndighetsutövning. Som undantag från denna regel gäller att

Äventillsynen inte omfattar bl.a. kyrkomötets ledamöter. fortsätt-
ningsvis bör Justitiekanslern ha tillsyn de inom Svenskaöver personer
kyrkan och övriga trossamfund myndighet däremotutövarsom men
inte kyrkomötet.över

Bolqöringslagen 1976:125 innehåller bestämmelseen som anger
bl.a. församlingar och kyrkliga samfälligheter inte bokförings-att är

skyldiga enligt lagen. Bestämmelsen bör ändras.
Lagen 1976:633 kungörande lagar och andra författningarom av

innehåller bestämmelser kungörandet kyrkliga författningar iom av
Svenska kyrkans författningssamling. Dessa bestämmelser ibör utgå
samband med reformen.

Fastighetstaxeringslagen 1979:1 I 52 i 2 kap. § bland2anger spe-
cialbyggnader som undantagna från skattepliktär bl.a. prästgård som

i kyrkolagen byggnad tillhör kommun ellersamtavses som annan
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menighet och används för förvaltning. såledesFör närvarande ärsom
förutom prästgårdar också Svenska kyrkans förvaltningsbyggnader
undantagna från skatteplikt. bestämmelseDenna behöver justeras i
samband med reform. 3I kap. § byggnader och4 att tomt-en anges
mark tillhör bl.a. kyrkor och ideella föreningar undantagnaärsom

Ävenfrån skatteplikt enligt lagen. denna bestämmelse kan behöva
justeras bestämmelsenså gäller också för registrerat trossamfund.att

kan iDet sammanhanget påpekas fastighetstaxeringslagen endastatt
taxering fastigheter, dvs. beslut dessas värde från skatte-avser av om

synpunkt. Frågan skatt för inkomst respektivefastighetom av
fastighetsskatt behandlas för juridiska i statlig in-lagenpersoner om
komstskatt och lagen statlig fastighetsskatt.om

Lagen 1994:1720 civilt försvar innehåller bestämmelserom om
olika kyrkliga medverkan i beredskapsplaneringen. sambandlorgans
med relationsändringen bör det hur olika trossamfund kanövervägas
delta i det civila försvaret och vilket Svenska skallkyrkanansvar som
ha.

Förvaltningslagen 1986:223 innehåller i 31 § hänvisning tillen
kyrkolagen. Denna behöver justeras vid reform.en

0988:97Lagen förfarandet hos kommunerna, förvaltnings-om
myndigheterna och domstolarna under krig eller krigyfara inne-m.m.
håller bl.a. bestämmelser de kyrkliga kommunernas ställning ochom
arbetsformer under krig och krigsfara. dessaI delar bör lagen upp-
hävas i samband med reformen.

Enligt lagen 1988:1555 landgille och stödja för för-vissaom
samlingskyrkors fastigheter Lunds ochi Göteborgs stift fastställs land-
gille och städja, ersättning för ständig besittningsrätt tillutgörsom
vissa fastigheter, stiftens egendomsnämnder med möjlighet attav
överklaga nämndernas tillbeslut Kammarkollegiet. Eftersom egen-
domsnämnderna inte föreslås bli lagreglerade fortsättningsvis, bör

1988även års lag ändras.
Folkbolqöringslagen 1991:481 varje skall folk-attanger person

bokföras i territoriell församling. Eftersom indel-den kyrkligaen
ningen blir inomkyrklig fråga bör bestämmelsen ändras.en

Lagen 1991:482 införande folkbokföringslagen 1991:481om av
bl.a. skall för vården de kyrkobokförings-att pastoranger svara av

handlingar har bildats före den 1 juli 1991. Eftersom pastorsom som
begrepp bortfaller i lagstiftningen i och med reformen, bör ansvaret
överföras till Svenska kyrkan, varvid det ankommer på kyrkomötet att

bestämmelser.närmarege
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Lagen 1992:889 den omciella statistiken omfattar deävenom
kyrkliga kommunerna. Förslagsvis upphävs dessa bestämmelser,
varvid Svenska kyrkan själv får ordna den statistikproduktion man an-

erforderlig.ser
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