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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
vissa undantag från prästerskapets privilegier 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det på kyrko
mötets förslag att en lag stiftas om vissa 
undantag från prästerskapets privilegier. Enligt 
prästerskapets privilegier kan en kyrkoherde, 
kaplan eller kantor i dagens läge inte över
flyttas till en annan tjänst utan sitt samtycke. 
Enligt den föreslagna lagen kan det stadgas i 
kyrkolagen att en kyrkoherde, kaplan eller 

kantor, vars tjänst dras in på grund av att 
församlingsindelningen ändras, kan överflyttas 
till en annan tjänst. 

Propositionen har samband med en propo
sition med förslag till kyrkolag, som avlåts 
separat till riksdagen. Lagen bör träda i kraft 
senast samma dag som kyrkolagen, som före
slås träda i kraft den l januari 1994. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och de föreslagna 
ändringarna 

När en församling dras in genom att hela 
dess område och alla medlemmar överförs till 
en eller flera andra församlingar, leder detta till 
att tjänsterna i den indragna församlingen dras 
in. En dylik ändring kan dock inte utan 
kyrkoherdens, kaplanens eller kantorns sam
tycke träda i kraft förrän dessa tjänster nästa 
gång förklaras lediga. Detta beror på präster
skapets privilegier av 1723 och försäkran till 
prästeståndet av 1789, som föreskriver privile
gier som till denna del alltjämt är i kraft. 

På grund av detta kan det uppstå svårigheter 
för församlingarnas verksamhet och förvalt
ning. Församlingsförbund bör kunna bildas 
även om alla ovan nämnda tjänster inte är 
lediga eller tjänsteinnehavarna inte samtycker 
till att deras tjänster dras in och att de överförs 
till andra tjänster. 

För att missförhållandet skall kunna avhjäl
pas föreslås att det skall stiftas en lag enligt 
vilken avikelser från prästerskapets privilegier 
kan göras så att det i kyrkolagen stadgas om 
överföring av ovan nämnda tjänsteinnehavare 
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till andra tjänster i samband med ändringar i 
församlingsindelningen. I 13 kap. 3 § i den nya 
kyrkolag som kyrkomötet föreslår har tagits in 
ett stadgande om överföring av dessa tjänste
innehavare. 

2. Propositionens organisatoriska 
och ekonomiska verkningar 

Propositionen har inga omedelbara eko
nomiska verkningar. Den möjliggör en smidi
gare sammanslagning av församlingar och öv
riga ändringar i församlingsindelningen. På 
detta sätt kan församlingar bilda enheter där de 
ekonomiska tillgångarna kan användas så 
ändamålsenligt som möjligt. Reformen kan 
således med tiden innebära kostnadsinbespa
ringar i församlingarna. 

3. Beredningen av propositionen 

Lagförslaget har beretts i samband med 
totalreformen av kyrkolagen av kommitten för 
revision av kyrkolagen som har avgivit sitt 
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betänkande till kyrkomötet den 16 juni 1988 
(Finlands ev.luth. kyrkas Centralförvaltning, 
serie A 1988:2/1-2). 

4. Ikraftträdande 

Lagen bör träda i kraft antingen före eller 
åtminstone samtidigt som den nya kyrkolag 
som kyrkomötet föreslagit. 

5. Lagstiftning 

Lagförslaget bör behandlas i den ordning 
som gäller stiftande av grundlag, emedan 67 § 
3 room. riksdagsordningen stadgas att i fråga 
om ståndsprivilegier gäller vad som i 67 § 
stadgas om grundlag. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om vissa undantag från prästerskapets privilegier 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 §riksdagsordningen föreskriver, 
stadgas som följer: 

l§ 
Utan hinder av vad som med stöd av 

prästerskapets privilegier av den 16 oktober 
1723 och försäkran till prästeståndet av den 2 
mars 1789 gäller som privilegium, kan i kyr
kolag stadgas att en ordinarie kyrkoherde, 
kaplan och kantor, vars tjänst indras på grund 
av ändringar i församlingsindelningen, kan 
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överflyttas till en präst- eller kantorstjänst i den 
församling som utvidgas eller grundas eller i 
någon annan församling som berörs av änd
ringarna. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 199 . 
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