Pingstförsamlingarnas
Vigselrätt
Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd (PVN) har den 4 december 2008 fastställt följande regler
angående vigselrätt. Reglerna gäller från den 1 jan 2009.
Från och med den 1 maj 2009 gäller ny lag som rör äktenskap och vigsel. Äktenskapsbalken och
andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala. Av den anledningen har PVN i beslut
den 17 juni 2009 bekräftat föreliggande riktlinjer.
Trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan beviljades 2012-05-28 av Kammarkollegiet
att förrätta vigslar. Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd upphörde i sin tidigare form men namnet
används för den kommitté som på uppdrag av Trossamfundets styrelse att hanterar
vigselärenden.
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Pingstförsamlingarnas vigselrätt

Vigselrätt
Vigselrätt kan sökas av pastor i en pingstförsamling*.
Församlingen ska stå bakom ansökan. Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd
samordnar, förbereder och prövar ansökningar på Kammarkollegiets
uppdrag.
Att inneha vigselrätten är inte en pastorslegitimation inom Pingströrelsen.
Den är en rätt att efter svensk lag och kristen tradition förrätta vigsel.
Vigselrätt måste sökas och vara klar innan vigsel kan förrättas.
Att inneha vigselrätt innebär inte vigselplikt. Om en innehavare av vigselrätt
är tveksam till att viga ett par ska samråd ske med församlingsledningen
och/eller ledamöter i Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd.
Vigselrätten gäller bara inom Sverige. En vigsel som sker utomlands är
ogiltig.
Den som har vigselrätt har rätt att viga alla som har intyg om att hindersfrihet
för äktenskap finns och är 18 år eller äldre.
Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd, som handlägger frågor kring vigselrätt
är tillsatta enligt ett kungligt brev från 1952. Nämnden fungerar med ansvar
inför staten, för att tillse att vigselrätten hanteras efter lagen.
* Som pingstförsamling räknas i detta fall de församlingar som är medlemmar i Trossamfundet
Pingst - fria församlingar i samverkan.
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Förutsättningar för vigselrätt
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Vigselrätt kan ges till pastorer som är avskilda för tjänst i församling.
Som avskild till tjänst räknas den som uppfyller de kriterier som finns
(se nedan).
Övergår innehavare av vigselrätt till annat kristet samfund med rätt
att ge vigselrätt kan den av Kammarkollegiet givna rätt efter samråd
med berörda parter behållas. Det går dock inte att ha vigselrätt i två
samfund samtidigt.
Lämnar innehavare av vigselrätt sin pastorstjänst får vigselrätten
behållas i tre år, under förutsättning att medlemskap och förtroende
finns i en lokal församling.
Om innehavare av vigselrätt inte längre tillhör någon
pingstförsamling och inte heller övergått till annat kristet samfund
som har rätt att ge vigselrätt dras vigselrätten omedelbart in. Detta
gäller även pensionärer.
Om en innehavare av vigselrätt i samband med vigsel gör sig skyldig
till allvarlig försummelse, som efter utredning kan fastslås, kan
vigselrätten återkallas efter beslut i PVN.
Sekreteraren i Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd förbereder nya
ansökningar om vigselrätt och lämnar beslutsförslag till PVN samt
ansvarar för att ovanstående punkter tillämpas.
Det ankommer på den som har vigselrätt att meddela när
förändringar som påverkar vigselrätt sker. T.ex. att tre år har gått
sedan man lämnade en pastorstjänst.
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Följande kriterier gäller för den som är pastor och
söker vigselrätt
(Som pastor uppfattas den som efter noggrann prövning är avskild för
tjänst. Prövning sker i den lokala församlingen.)
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Personen ska kunna bekräfta en personlig kallelse till tjänst.



En eller flera församlingar ska ha gett förtroende genom kallelse till
tjänst.



Personen ska i praktisk gärning och på ett trovärdigt sätt ha
bekräftat sin kallelse. Här avses framförallt förkunnelse,
evangelisation, undervisning, själavård och ledarskap.



Utbildning ska ha genomgåtts i någon av pingstförsamlingarnas
bibelskolor eller liknande.



Kunskap om tystnadsrätt/plikt samt orientering om
pingstförsamlingarnas gemensamma verksamhet ska ha inhämtas.



För att kunna få vigselrätt fordras två års församlingstjänst samt
deltagande i den av Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd anordnade
vigselförrättarkursen. Har den som söker vigselrätt tidigare
genomgått liknade utbildning i annat kristet samfunds regi räknas
den som likvärdig.
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Angående vigsel


Att vigselrätten hanteras efter gällande förordningar ansvarar den
som tillerkänts vigselrätt och den lokala församlingen där
innehavaren tillhör.



Pingstförsamlingarnas Vigselnämnds sekreterare och ledamöter
finns tillgängliga för råd i samband med vigslar.



Vigsel förrättas mellan en man och en kvinna.



Vigselrätten för pastor inom pingströrelsen innebär enligt lag att
även personer som inte tillhör pingstförsamlingar får vigas.



En pastor kan inte förrätta en borgerlig vigsel, utan endast efter
kristen tradition.



Det finns även möjlighet att viga utländska medborgare. Det är av
vikt att aktuella bestämmelser då inhämtas.



Vigsel ska dokumenteras hos den församling som
vigselrättsinnehavaren tillhör.

När det gäller genomförande av en vigselgudstjänst rekommenderar vi
Gudstjänstboken. En handbok för församlingens gudstjänstliv.
Bokens syfte är att stimulera och uppmuntra (inte att reglera) församlingens
gudstjänstliv.
Boken är framtagen och rekommenderad av fyra frikyrkosamfund:
Evangeliska Frikyrkan, Pingst – fria församlingar i samverkan, Svenska
Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet.
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Ansökningshandling för vigselrätt
Till Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd

Namn: ______________________________________________________________________

Personnummer:________________________________________________________________

Telefonnummer:________________________________________________________________

Adress:________________________________________________________________________

Avskild pastor i (församling ): _______________________________________________________

Adress (Församling):______________________________________________________________

Avskildes som pastor för första gången (tid och församling):
______________________________________________________________________________

Deltagit i vigselförrättarkurs (datum):_________________________________________________

Kommer att delta i vigselförrättarkurs (datum):__________________________________________

Har tidigare deltagit i kurs om att förrätta vigsel i annat samfund (datum, plats och samfund): ______
________________________________________________________________________________

Vilka församlingar har du varit avskild pastor i:___________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vilka bibelskolor/teologiska utbildningar har du gått:____________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Följande handlingar skall bifogas ansökan:
Stadgar för församlingen
Personbevis
Protokollsutdrag, som visar hur församlingens styrelse är sammansatt
Protokollsutdrag, som visar hur församlingens firma tecknas
Protokollsutdrag som visar att

______________________________________________________________________
avskiljts som pastor.

______________________________________ den ________________________________

__________________________________ (Sökandes namn)

___________________________________ (Namnförtydligande)

__________________________________ (Ordförandes/ Föreståndares namn)

___________________________________ (Namnförtydligande)
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Pingstförsamlingarnas
Vigselnämnd
Pingst
141 99 Stockholm
Tfn 08-619 25 43 Fax 08-619 25 59

VIGSELBEVIS
För

_________________________________________
och

_________________________________________

för vilka intyg om hindersprövning utfärdats den ___________av

Lokala Skattemyndigheten i ___________________________ kommun.

Har denna dag blivit vigda enligt gällande lag.

___________________________den___________________

_______________________________
pastor
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Förslag till program vid vigsel
1.
Ingångsmarsch
(orgel, trumpet eller dylikt)
(Församlingen står upp)
2.
Solosång, trumpetsolo, körsång eller liknande
(I överenskommelse med brudparet)
(Församlingen sitter)
3.
Unison församlingssång
4.
VIGSELAKTEN
(Börjar eller avslutas med tal till brudparet)
(Församlingen står upp vid löftesgivande och ringväxling)
(I slutet av akten överlämnas vigselbeviset)
5.
Unison församlingssång
6.
Solosång eller liknande
7.
Utgångsmarsch
(Församlingen står upp)
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