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Abstract 

Swedish administrative law has historically shown a lack of compliance with the 

requirements of access to court in accordance with European law and EU law. 

Several measures have been taken to address the deficiencies in the right to a 

court hearing, but in the case of several so-called appeals boards there is still 

some ambiguity in how well these committees live up to the right to access to 

court in accordance with European law and EU law. In this essay, the tradition-

al legal dogmatic method is used to examine whether the current regulation 

regarding appeals from administrative decisions made by Swedish universities, 

colleges and professional colleges to one of the higher education sector's appeal 

boards, The Higher Education Appeals Board of Sweden, is compatible with 

the European law and EU law and obligations Sweden with regard to the right 

to appeal and a court hearing. 

The conclusion of the essay is that the prevailing regulation of The Higher 

Education Appeals Board of Sweden is unlikely to meet some of the require-

ments for special procedural legal security guarantees as laid down in Article 6 

(1) of the ECHR. 
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1 Inledning 

1.1 Ämne 

Svensk högskolesektor och dess myndighetsutövning påverkar hundratusentals 

människor. Varje termin de senaste tio åren har över trehundratusen studenter 

varit registrerade för studier på universitet och högskolor i Sverige,1 och på 

yrkeshögskolorna i Sverige studerade över femtiotusen studenter år 2018.2 Hög-

skolor, yrkeshögskolor och universitet är inte sällan stora myndigheter, vars 

beslut om antagning, anställning, examination, tillgodoräkning med mera kan 

vara av stor betydelse för den enskilda individen. Samtidigt präglas sektorn av 

särskilda bestämmelser vad gäller överklagande och rätt till domstolsprövning, 

såväl som av existensen av flera särskilda överklagandenämnder, såsom Över-

klagandenämnden för studiestöd, HAN och ÖNH.  

 Som första och slutgiltiga överklagandeinstanser, så som exempelvis ÖNH 

är i enlighet med bland annat 12 kap. 4 § HögskF, blir det från de inblandade 

parternas perspektiv av stor vikt att organet kan tillhandahålla en rättssäker 

prövning. Tillräckligt tillfredsställd rätt till överklagan och överklagan och dom-

stolsprövning är ett dock område där svensk rätt inom det förvaltningsrättsliga 

området historiskt sett visat på betydande brister. Rätten till domstolsprövning 

är en mänsklig rättighet som säkras i artikel 6 i EKMR. Den svenska rättstradit-

ionen har dock inte alltid varit tillräcklig för att leva upp till rätten till domstols-

prövning i enlighet med EKMR. Det framkommer inte minst i avgöranden av 

Europadomstolen under 1980-talet, i fall som Sporrong och Lönnroth mot 
Sverige och Fredin (nr 2) mot Sverige, där Sverige i båda fallen fälldes för att 

det inte funnits möjlighet att överklaga beslut tagna av förvaltningsmyndighet-

er.3 

 I en ambition att åtgärda de brister i rätten till domstolsprövning som upp-

märksammats i det svenska rättsväsendet genomförde den svenska lagstiftaren 

ett flertal lagändringar, med syfte att komma tillrätta med det som Warnling 

Conradson beskriver som ett allvarligt systemfel. Ändringarna innefattar för det 

övergripande förvaltningsrättsliga området bland annat tillkomsten av 22 a § 

 
1 UKÄ Statistikdatabas: Högskolan i siffror, Registrerade studenter per studieform 

https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror, hämtad den 5 novem-

ber 2019. 
2 MYH: Faktablad med kortfattad statistik om yrkeshögskolan 2018 

https://www.myh.se/Statistik/, hämtad den 5 januari 2020. 
3 Sporrong och Lönnroth mot Sverige (23.9.1982) och Fredin (nr 2) mot Sverige (23.2.1994). 

https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror/
https://www.myh.se/Statistik/
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FL, nu 40 § FL, som innebär att huvudregeln vid överklagande av förvaltnings-

beslut är allmän förvaltningsdomstol.4 Denna huvudregel är dock enligt 4 § FL 

subsidiär till annan speciallag på området, så som exempelvis i relation till 

HögskL och till annan speciallagstiftning på området. Fråga kvarstår därför, 

vilket också uppmärksammats i doktrinen, om flera av Sveriges överklagande-

nämnder är att anse som domstolar och om de lever upp till rätten till dom-

stolsprövning i enlighet med de europarättsliga och EU-rättsliga kraven.5 I 

denna uppsats ämnas den frågan besvaras vad gäller en av högskolesektorns 

överklagandenämnder, ÖNH. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att reda ut huruvida rådande reglering vad gäller överkla-

gande av förvaltningsbeslut tagna av svenska universitet, högskolor och yrkes-

högskolor till ÖNH är förenlig med de förpliktelser som europarätten och EU-

rätten ställer på Sverige vad gäller rätt till överklagande och domstolsprövning. 

För att uppnå det syftet kommer följande frågeställningar besvaras:  

- Vilka krav ställer europarätten och EU-rätten på svenska domstolar för 

att de ska vara att anse som domstolar och tillhandahålla domstols-

prövning?  

- Vilka förvaltningsbeslut tagna av universitet, högskolor och yrkeshögs-

kolor får överklagas till ÖNH?  

- I vilken utsträckning är kraven som europarätten och EU-rätten ställer 

på domstolar och domstolsprövning tillämpliga på ÖNH? 

- Lever ÖNH upp till de tillämpliga krav som europarätten och EU-

rätten ställer på domstolar och domstolsprövning? 

1.3 Avgränsningar 

Frågeställningarna i uppsatsen tar sikte på frågor om överklagande av förvalt-

ningsbeslut till ÖNH. Närliggande ämnen, såsom exempelvis vilken överkla-

ganderätt som finns i relation till överklagandenämnden för studiestöd, kommer 

ej behandlas. Orsaken till att nämnden inte kommer behandlas är att denna 

nämnd behandlar överklaganden av beslut tagna av CSN, och därmed inte be-

handlar beslut tagna av universitet, högskolor eller yrkeshögskolor. Motsva-

rande gäller för andra förvaltningsbeslut som förvisso gäller studenter eller 

anställda inom högskolesektorn, men som ej beslutats om av ett universitet, 

högskola eller yrkeshögskola. Sådana förvaltningsbeslut kan exempelvis vara de 

 
4 Warnling-Nerep, Förvaltningsbeslut - överklagande, rättsprövning och annan domstolspröv-

ning, 2011, s. 17 och 37. 
5 Warnling-Nerep, Rättsmedel - Om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 107. 



 11 

 

 

 

beslut som tas av myndigheten för yrkeshögskolan i enlighet med förordning 

(2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. 

Förvaltningsbeslut som tas av universitet, högskolor eller yrkeshögskolor 

men som överklagas till annan instans än ÖNH behandlas enbart i den ut-

sträckning som det är nödvändigt för att exempelvis belysa skillnader mellan 

dessa beslut och de som överklagas till ÖNH. Detsamma gäller de förvalt-

ningsbeslut tagna av universitet, högskolor eller yrkeshögskolor till vilka över-

klagandeförbud råder. 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

I uppsatsen kommer den rättsdogmatiska metoden användas för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Den rättsdogmatiska metoden har beskrivits som 

en rekonstruktion av rättssystemet, alternativt en vetenskaplig rekonstruktion 

av rättssystemet.6 Metodens syfte är, enligt Kleineman, att finna ”[…] lösningen 

på ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel på densamma”.7 En 

rättsdogmatisk analys handlar därför om att analysera rättskällelärans bestånds-

delar och från det få fram ett resultat om vilken innebörd en viss rättsregel har i 

ett visst sammanhang.8 En god systematisering av det rättsliga materialet möj-

liggör lösningar på rättsliga problem och förhoppningsvis även en förståelse för 

rätten som en helhet.9 

Avgörande i nyttjandet av den rättsdogmatiska metoden är vilka källor och 

vilket material som kan inkluderas i systematiseringen och analysen av rättssy-

stemet. En sådan analys är det inre perspektivet på samhällsfrågorna, vilket 

Kleineman menar är vad rättsdogmatiken har och är vad som skiljer den från 

samhällsvetenskapen.10 Med det inre perspektivet menas att de inre källorna en 

utgångspunkt, vilka kan sammanfattas till lagstiftning, lagförarbeten, domstols-

praxis och doktrin.11 Det inre perspektivet kontrasteras av Kleineman med ett 

yttre perspektiv, i vilket material så som statistik eller intervjustudier kan inklu-

deras. Att använda sådana källor för att klargöra hur en lagregel i normfallet 

brukar tolkas menar Kleineman inte är aktuellt då dessa källor inte är en del av 

det inre perspektivet och därmed främmande för rättsdogmatiken.12  

 
6 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. 
7 Kleineman, Juridisk metodlära, 2 u., 2018, s. 21. 
8 Kleineman, Juridisk metodlära, 2 u., 2018, s. 26. 
9 Warnling Conradson, Vad är rätt?, 3 u., 2019, s. 17. 
10 Kleineman, Juridisk metodlära, 2 u., 2018, s. 27. Se även Sandgren, Rättsvetenskap för uppsats-

författare, 4 u., 2018, s. 16. 
11 Kleineman, Juridisk metodlära, 2 u., 2018, s. 21. 
12 Kleineman, Juridisk metodlära, 2 u., 2018, s. 29. 
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Warnling Conradson å sin sida menar att lagstiftning, lagförarbeten, dom-

stolspraxis och doktrin förvisso är vanligaste rättskällorna men att de för den 

sakens skull inte är de enda. Rättskälleläran är inte fastställd i lagstiftning, utan 

dess exakta utformning har överlämnats till domstolarna och doktrinen. Av den 

orsaken kan den också variera i utformning mellan rättsområden och se delvis 

olik ut mellan exempelvis förvaltningsrätt och internationella privaträtt.13 I upp-

satsen kommer rättskälleläran användas som utgångspunkt, men även källor 

utanför ordinarie rättskällelära används i de fall då de bidrar med en förståelse 

för rättsläget som ordinarie rättskällor inte det fallet inte kan göra.  

Vid bedömning av vilket värde de olika rättskällorna ska tillskrivas menar 

Kleineman att lagstiftning och domstolspraxis har formell auktoritet, medan 

doktrin har betydelse enbart i relation till dess förmåga att övertyga genom dess 

rättsliga argument. Lagförarbetens formella auktoritet är omtvistad, men kan 

tillmätas som minst betydelsen av doktrin.14 Här har HD framför att även i det 

fall då lagförarbete tillskrivs formell auktoritet bör den dock inte nyttjas för att 

tillskriva lagtext en innebörd som är motstridig mot själva texten som riksdagen 

beslutat om.15  

Väl vid en genomförd rättsrekonstruktion slutar den rättsdogmatiska meto-

den inte att vara användbar, utan kan vidare användas exempelvis för att kritisk 

granska rättsregler och praxis.16 Vid nyttjande av exempelvis det som av Klei-

neman beskrivs som kritiskt inriktad rättsdogmatik och rättsdogmatisk analys 

följs rekonstruktionsuppgiften av en möjlighet att granska den lösning som 

uppkommit vid rekonstruktionen av gällande rätt. En kritiskt inriktad gransk-

ning ställer sig frågor om hur den framtagna lösningen och dess effekter ter sig, 

samt om alternativa lösningar hade varit att föredra.17 En rättsdogmatisk analys 

å sin sida tar sikte på att bedöma vilka argument för och emot en viss lösning 

på ett juridiskt problem som kan anses vara tillåtna i relation till exempelvis 

rättskälleläran.18 

Sammanfattningsvis kommer uppsatsen vid besvarande av frågeställningarna 

nyttja den rättsdogmatiska metoden, vid såväl rekonstruktion av rätten som vid 

en efterföljande kritisk granskning och analys av den rättsdogmatiska lösningen. 

1.4.2 Material 

Då den rättsdogmatiska metoden tillmäter rättskällorna avgörande betydelse 

blir dessa också avgörande källmaterial i en uppsats som nyttjar den rättsdog-

matiska metoden. Med utgångspunkt i rättskälleläran kommer därför uppsatsen 

 
13 Warnling Conradson, Vad är rätt?, 3 u., 2019, s. 57-58. 
14 Kleineman, Juridisk metodlära, 2 u., 2018, s. 28. 
15 NJA 1978 s. 581. 
16 Lavin, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, FT 1989, s. 123. 
17 Kleineman, Juridisk metodlära, 2 u., 2018, s. 35. 
18 Kleineman, Juridisk metodlära, 2 u., 2018, s. 36. 
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nyttja sig av lag, förarbete, domstolspraxis och doktrin vid besvarande av de 

juridiska frågeställningarna.  

Vad gäller material kan särskilt nämnas de böcker och publikationer som va-

rit av särskild nytta för uppsatsen och besvarandet av dess frågeställningar. I 

uppsatsens behandling av rätten till domstolsprövning så har den bredd och 
det djup som professor Wiweka Warnling Conradsons publikationer på 
ämnet bidragit med nyttjats flitigt.19 För att skapa tydlighet i det bitvis snå-
riga domstolsbegreppet i EU-rätten och i europarätten har Henrik Matz 
avhandling Begreppet domstol i EU-rätten samt Ulrica Westbergs publikat-
ion Europarättens olika domstolsbergrepp i FT, varit av särskild betydelse.  

1.5 Terminologi 

Institutet överklagan är inom förvaltningsrätten formellt sett uppdelad i två 

delar, förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär, även känt 

som laglighetsprövning i 13 kap. KomL, är som huvudregel förbehållet pröv-

ning av beslut tagna i enlighet med KomL. Förvaltningsbesvär å sin sida fyller 

syftet att möjliggöra en överklagan av beslut tagna av statliga myndigheter.20 

Med bakgrund i att instansordningen för kommunalbesvär alltid är att gå till 

förvaltningsrätten, se 13 kap. 1 § KomL, aktualiseras inte denna form av över-

klagan i relation till ÖNH. Med överklagan kommer därför i denna uppsats 

enbart åsyftas förvaltningsbesvär.  

 I uppsatsen kommer yrkeshögskolor, reglerade av lagen (2009:128) om yr-

keshögskolan, hänvisas till med just begreppet yrkeshögskolor. Vid nyttjandet 

av begreppet högskola åsyftas inte yrkeshögskolor, utan bara de högskolor som 

regleras av antingen HögskL eller lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa 

examina. Begreppet högskolesektorn å sin sida används för att beskriva hela 

sektorn, inklusive universitet, högskolor och yrkeshögskolor. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i fem kapitel. I kapitel 2 presenteras de rättsliga förut-

sättningarna för överklaganderätt och domstolsprövning, med syftet att fungera 

som en rättslig bakgrund för uppsatsen och besvara vilka krav som europarätt-

en och EU-rätten ställer på svenska domstolar för att de ska vara att anse som 

domstolar och tillhandahålla domstolsprövning. Kapitel 2 inkluderar redogörel-

ser för gällande bestämmelser vad gäller rätt till domstolsprövning i enlighet 

 
19 Warnling Conradson är hänvisas till som Warnling-Nerep i fotnoter och källförteckning vid de 

fall då publikationen signerats med det namnet. 
20 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., 2014, s. 149–152. 
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med EKMR och EU-rätten, såväl som regleringen i den svenska rättsordningen 

av överklaganderätt och rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut.  

I kapitel 3 behandlas överklaganderätten av ett förvaltningsbeslut till ÖNH, 

vilket innefattar vilka förvaltningsbeslut tagna av universitet, högskolor och 

yrkeshögskolor som får överklagas till ÖNH. Inkluderat är också en redogö-

relse för universitet, högskolors och yrkeshögskolors rättsliga ställning. Därefter 

följer kapitel 4, i vilket rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut tagna 

av universitet, högskolor och yrkeshögskolor behandlas. I kapitlet besvaras 

såväl vilka krav från europarätten och EU-rätten vad gäller domstolar och dom-

stolsprövning som är tillämpliga på ÖNH och hur väl ÖNH lever upp till dessa 

krav. Slutligen avslutas uppsatsen i kapitel 5, där sammanfattande slutsatser dras 

och förslag på åtgärder av uppmärksammade brister i gällande rätt läggs fram. 
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2 Överklaganderätt och rätt till 
domstolsprövning 

2.1 Rätt till domstolsprövning i enlighet med EKMR  

2.1.1 Europakonventionen och dess ställning i svensk rätt 

Rätten till domstolsprövning är en mänsklig rättighet, vilket framkommer i 

artikel 6 EKMR. Innan redogörelse kan göras för artikel 6 och dess innehåll 

och betydelse för rätten till domstolsprövning bör dock först klargöras vilken 

ställning EKMR har i det svenska rättssystemet.  

Gällandes i Sverige såsom svensk lag i enlighet med SFS 1994:1219 ges 

EKMR särskild ställning i 2 kap. 19 § RF, i vilket det anges att ingen svensk 

lagstiftning eller författning får meddelas i strid med konventionen. EKMR 

saknar dock ställning som grundlag, något som enligt Warnling Conradson 

inneburit att det primära ansvaret för konventionens genomslagskraft i svensk 

rätt har lagts på lagstiftaren.21 Att så är fallet görs tydligt bland annat av att 

domstolar och andra rättstillämpande myndigheter vid konventionens inkorpo-

rering av riksdagen uppmanades att ej lagpröva gentemot konventionen.22  

Att EKMR ej har ställning så som grundlag innebär att det är fullt möjligt 

för svensk lagstiftning och rättsregler att vara i strid mot EKMR, trots att det 

som nämnt framgår av 2 kap. 19 § RF att lag och författning inte får författas i 

strid mot EKMR. Sannolikheten för lagstiftning eller författning som är i strid 

med konventionen minskar dock om en tar hänsyn till att HD och HFD som 

huvudregel sannolikt tillskriver konventionen en särskild vikt vid lagstift-

ningstolkning.23  

 Som medlem i EU har Sverige förpliktigat sig att följa EKMR inom ramen 

för art. 6.2 FEU. Där anges särskilt att EU anslutit sig till EKMR. På grund av 

att EU är anslutet till konventionen bör EKMR via EU-rätten ha företräde 

framför svensk rätt, i likhet med övrig EU-rätt.24 EKMR kan därför beskrivas 

 
21 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., 2008, s. 16. 
22 Cameron, Normkonflikter och EKMR, SvJT 2007, s. 851. 
23 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., 2008, s. 18. 
24 Dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L, 6/64, EU:C:1964:66. Se även Bernitz och Kjell-

gren, Europarättens grunder, 6 u., 2018, s. 157. 
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som dubbelt tillämplig i svensk rätt, via såväl inkorporeringen i svensk rätt en-

ligt SFS 1994:1219 som via EU-rätten.25 

Vad gäller den rätt till domstolsprövning som EKMR tillförsäkrar så är 

första meningen i artikel 6.1 EKMR av avgörande betydelse. Den lyder som 

följer:  

”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller 
av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig 
förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som 
upprättats enligt lag.” 

 

I ljuset av uppsatsens frågeställningar kring överklagande av förvaltningsbeslut 

tagna av universitet, högskolor och yrkeshögskolor till ÖNH blir vissa delar av 

denna artikels första mening av särskild betydelse. Först och främst kan konsta-

teras att betydelsen och vidden av civila rättigheter och skyldigheter blir av av-

görande betydelse för artikelns tillämpning på förvaltningsbeslut tagna av uni-

versitet, högskolor och yrkeshögskolor.26 Därefter kan konstateras att definit-

ionen av en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag är av 

relevans i relation till ÖNH och dess ställning som en domstol. Nedan behand-

las därför först definitionen av civila rättigheter och skyldigheter i enlighet med 

artikel 6 EKMR, följt av domstolsbegreppet enligt samma artikel. 

2.1.2 Artikel 6 – civila rättigheter och skyldigheter 

Inledning 
Vid besvarande av frågan om artikel 6.1 EKMR är tillämpbar på en specifik, ej 

straffrättslig, tvist har Europadomstolen i exempelvis H. mot Belgien och Le 
Compte, Van Leuven och De Meyere mot Belgien satt upp två frågeställningar 

att besvara.27 Frågeställningarna är huruvida 1) det föreligger en dispyt över en 

rättighet eller skyldighet och 2) huruvida denna rättighet eller skyldighet är en 

civil sådan? Vid nedbrytning av den första frågeställning kan en dock konstatera 

att den i realiteten är två frågeställningar, nämligen huruvida det föreligger en 

reell tvist och huruvida den tvisten gäller en rättighet eller skyldighet. Av den 

orsaken kan frågeställningarna delas upp på följande vis: 

 

1) Föreligger en reell tvist? 

2) Gäller tvisten en rättighet eller skyldighet? 

3) Är rättigheten eller skyldigheten en civil rättighet eller skyldighet?28   

 
25 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., 2008, s. 20. 
26 Då sådana förvaltningsbeslut ej behandlar prövning av brott avstås definitionen av brott i 

artikel 6 från att behandlas inom ramen för denna uppsats.  
27 H. mot Belgien (30.11.1987) och Le Compte, Van Leuven och De Meyere mot Belgien 

(23.6.1981). 
28 Se även Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 162. 



 17 

 

 

 

 

Nedan redogörs för förutsättningarna för de tre frågeställningarna. 

 

En reell tvist 
En reell tvist förutsätter först och främst tvistande parter. Part kan utgöras av 

fysisk eller juridisk person, alternativt en myndighet. Utifrån sammanställning 

av Europadomstolens praxis menar Danelius att en reell tvist även ska vara 

seriös, d.v.s. ”genuine and of a serious nature”.29 Rättsligt anspråk som uppen-

bart saknar grund kan ej anses vara en reell tvist som skyddas av rätten till dom-

stolsprövning i enlighet med artikel 6.1 EKMR.  

Ett rättsfall som särskilt kan noteras i ljuset av inriktningen på uppsatsen är 

Van Marle m.fl. mot Nederländerna.30 Klagandena hade där gjort gällande att de 

var berättigade till domstolsprövning i enlighet med artikel 6.1 EKMR angå-

ende deras auktorisation som revisorer.31 Europadomstolen fann dock att en 

bedömning av huruvida de uppfyllde kompetenskraven påminner om bedöm-

ningen av en universitetsexamen, vilket normalt inte prövas av domstol.32 Av 

den orsaken kunde ingen reell tvist anses ha förelegat och därmed inte heller 

något brott mot artikel 6.1 EKMR då frågan inte prövades i en domstol.33 

 

En rättighet eller skyldighet 
Vid besvarande av frågan om tvisten gäller en rättighet eller skyldighet kan kon-

stateras att Europadomstolen har gjort tydligt att artikel 6.1 inte i sig själv rym-

mer några garantier eller något materiellt innehåll för begreppet civila rättigheter 

och skyldigheter. Den som hävdar tillämpbarhet av artikel 6.1 EKMR med 

hänvisning till en prövning av en civil rättighet eller skyldighet behöver därför 

ha stöd för att en sådan civil rättighet eller skyldighet är erkänd av den nation-

ella lagstiftningen. Att så är fallet framkommer i exempelvis H. mot Belgien och 

W. mot Förenade kungariket.34 Danelius menar att artikel 6 därför är en proces-

suell bestämmelse som inte har som syfte att skapa nya materiella rättigheter.35 

 

En civil rättighet eller skyldighet 
Vad gäller definitionen av en civil rättighet eller skyldighet kan det ur ett 

svenskt juridiskt perspektiv vara lätt att med en rent språklig tolkning av be-

greppet civila rättigheter och skyldigheter dra den felaktiga slutsatsen att artikel 

6 EKMR behandlar civilrättsliga spörsmål och ej förvaltningsrättsliga. Då be-

greppet har sin bakgrund i engelskans ”civil rights” kan en dock inte sluta sig till 

 
29 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 162. 
30 Van Marle m.fl. mot Nederländerna (26.6.1986). 
31 Se även Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 166. 
32 Van Marle m.fl. mot Nederländerna (26.6.1986), p. 36. 
33 Van Marle m.fl. mot Nederländerna (26.6.1986), p. 37. 
34 H. mot Belgien (30.11.1987), p. 40 och W. mot Förenade kungariket (8.7.1987), p. 73. 
35 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 162. Se även Warnling-Nerep, 

Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., 2008, s. 72. 
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att det är så begreppet ska tolkas. Det engelska rättsväsendet saknar nämligen 

en distinktion mellan civilrätt och förvaltningsrätt, och begreppet ”civil rights” 

är snarare att likna med medborgerliga rättigheter.36 Detta klargörs i fallet Ring-
eisen mot Österrike, där Europadomstolen fann att artikel 6.1 inte enbart är 

tillämplig på tvister där båda parter är privatpersoner, utan att artikeln täcker 

”[…] all proceedings the result is which is decisive for private rights and obli-

gations”.37 

 Om det utifrån Europadomstolens avgöranden är relativt lätt att bedöma 

vad civila rättigheter och skyldigheter inte är, såsom exempelvis ett begrepp 

som motsvaras av civilrätt i svensk rätt eller annan motsvarande nationell defi-

nition, är det desto svårare att definiera vad begreppet faktiskt omfattar. Euro-

padomstolen har inte haft för avsikt att ge en exakt abstrakt definition av be-

greppet, vilket framgår tydligt i H. mot Belgien. Där anförde Europadomstolen 
att ”[a]s in previous cases, the Court does not consider that it has in the present 

proceedings to give an abstract definition of the concept of ‘civil rights and 

obligations’.”38 Viss vägledning går dock att finna i König mot Tyskland, där 

Europadomstolen anförde att konceptet civila rättigheter och skyldigheter för-

visso är autonomt, men att huruvida en rättighet är att anse som civil måste 

avgöras med referens till det substantiva innehållet och effekterna av rättigheten 

i den berörda nationella lagstiftningen.39 I samma fall redogör Europadomstolen 

även för att domstolen vid en sådan bedömning måste ta hänsyn till konvent-

ionens ändamål och syfte, ett syfte som Hane definierar som ”[…] att garantera 

enskilda vissa rättigheter gentemot staterna […]”,40 såväl som till konventions-

staternas nationella rättssystem. 

Vägledning kan också tas av de mer generella kriterier som Europadomsto-

len satt upp för begreppet civila rättigheter och skyldigheter. Dessa är få, men 

av Ringeisen mot Österrike följer att formuleringen ”prövningen av hans civila 

rättigheter och skyldigheter” i artikel 6.1 EKMR omfattar förfaranden som 

direkt påverkar privata rättigheter eller skyldigheter.41 Danelius menar att vid en 

prövning av sådan påverkan ska hänsyn inte tas till effekter som är ”avlägsna 

eller osäkra”, utan enbart om den direkt påverkar privata rättigheter.42 En sådan 

direkt påverkan kan med fördel jämföras med med sådana beslut som i den 

svenska förvaltningsrätten kategoriseras som beslut med direkt effekt respektive 

 
36 Hane, Rätten till domstolsprövning – en översikt av europakonventionens artikel 6, FT 1989 s. 

19. 
37 Ringeisen mot Österrike (16.7.1971). 
38 H. mot Belgien (30.11.1987). 
39 König mot Tyskland (28.6.1978). Se även Hane, Rätten till domstolsprövning – en översikt av 

europakonventionens artikel 6, FT 1989 s. 19–20. 
40 Hane, Rätten till domstolsprövning – en översikt av europakonventionens artikel 6, FT 1989 s. 

19. 
41 Ringeisen mot Österrike (16.7.1971), p. 94. 
42 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 167. 
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beslut med indirekt effekt.43 Fullständigt identisk begreppsinnebörd kan inte 

antas föreligga, men överlag kan konstateras att ett beslut med indirekt effekt 

angående någons privata rättigheter eller skyldigheter sannolikt inte skulle täck-

as av definitionen av civila rättigheter och skyldigheter i enlighet med artikel 6.1 

EKMR. 

Om dessa mer öppna definitioner inte är tillräckliga för att definiera begrep-

pet i det enskilda aktualiserade fallet kan ytterligare vägledning tas från gransk-

ning av när Europadomstolen bedömt att en civil rättighet eller skyldighet har 

eller inte har förelegat. Mer allomfattande summeringar av relevanta avgöran-

den finns att finna inom doktrinen, men för uppsatsens syften är det tillräckligt 

att redogöra för vilka tvister som typiskt sett anses vara eller inte vara civilrätts-

liga.44 Dessa summeras av Warnling Conradson som; 

 

1) civilrättsliga tvister, 

2) tillstånd & förbud att förvärva, nyttja och behålla egendom, 

3) rätt att bedriva viss verksamhet & erhålla och behålla tillstånd, 

4) skadestånd och andra krav på ersättning, 

5) rättegångskostnader & verkställighet samt 

6) blandade civila rättigheter.45 

 

Till denna summering kan en även tillföras arbetsrättsliga tvister, som passar väl 

inom kategorin civilrättsliga tvister men som inte uttryckligen nämns i Warnling 

Conradsons redogörelse för begreppet. Sedan Europadomstolens dom i Pelleg-
rin mot Frankrike råder det tydlighet om att de flesta offentliganställningar 

omfattas av rätten till domstolsprövning i enlighet med artikel 6.1.46 

Sammanfattningsvis skulle civila rättigheter och skyldigheter i artikel 6.1 

EKMR därför kunna beskrivas som ett autonomt begrepp vars fullständiga 

definition inte angivits, varvid en prövning måste göras i varje enskilt fall. En 

sådan prövning ska ta hänsyn till konventionens syfte att garantera enskildas 

rättigheter gentemot konventionsstaterna samt med en komparativ genomlys-

ning av konventionsstaternas rättssystem identifiera en minsta möjlig näm-

nare.47 Hänsyn kan även tas till huruvida ett beslut påverkat privata rättigheter 

eller skyldigheter, samt huruvida beslutet haft direkt eller indirekt effekt. Vid 

bedömning om särskilda beslut, såsom exempelvis förvaltningsbeslut tagna av 

universitet, högskolor och yrkeshögskolor, kan anses falla inom definitionen av 

 
43 Se avsnitt 2.3.2. 
44 För vidare läsning, se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 166–174 

och Hane, Rätten till domstolsprövning – en översikt av europakonventionens artikel 6, FT 1989 

s. 27. 
45 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., 2008, s. 95–106. 
46 Pellegrin mot Frankrike (8.12.1999). Se även Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 

5 u., 2015, s. 168–169. 
47 Hane, Rätten till domstolsprövning – en översikt av europakonventionens artikel 6, FT 1989 s. 

19–20. 
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civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 EKMR kan vägledning tas 

av huruvida beslutet liknar någon av de typfall av tvister som typiskt sett har 

bedömts röra civila rättigheter eller skyldigheter.  

2.1.3 Artikel 6 EKMR och domstolsbegreppet  

Inledning 
Om ett förvaltningsbeslut taget av ett universitet, en högskola eller en yrkes-

högskola lever upp till kraven på en prövning av en civil rättighet eller skyldig-

het enligt artikel 6 EKMR i enlighet med vad som redogjorts för ovan i avsnitt 

2.1.2 så föreligger en rätt till domstolsprövning. I detta avsnitt behandlas denna 

”access to court”, tillträde till domstol, som artikel 6 EKMR under vissa förut-

sättningar garanterar enskilda.  

Vid en redogörelse för rätten till domstolsprövning menar Warnling Con-

radson att denna delas upp i två delar, 1) vilka krav som ställs på innehållet och 

utformningen av domstolsprövningen samt 2) vilka kriterier som ska uppnås 

för att ett organ ska kunna anses vara en domstol i enlighet med konventionen 

och artikel 6 EKMR.48 I sin genomgång av europarättens olika domstolsbe-

grepp delar Westberg å sin sida inte upp begreppen, utan menar att i definition-

en av en domstol i enlighet med EKMR ryms fem kriterier. En domstol är i 

enlighet med den uppdelningen ett organ som ”[…] (1) är upprättat enligt lag, 

(2) har en oberoende ställning (inbegripet ett krav på ”power of decision”), (3) 

intar en opartisk ställning, (4) utövar verksamhet av rättskipningskaraktär samt 

(5) tillhandahåller tillräckliga processuella rättssäkerhetsgarantier”.49 I Westbergs 

fem kriterier för vad som utgör en domstol inbegrips sådana kriterier som 

skulle kunna anföras utgöra utformning av domstolsprövning, såsom exempel-

vis kravet på tillräckliga processuella rättssäkerhetsgarantier. Eftersom även 

andra domstolsbegrepp som behandlas i uppsatsen, såsom domstolsbegreppet i 

artikel 267 FEUF,50 med fördel kan delas upp i kriterier som i stor utsträckning 

motsvarar de kriterier som Westberg ställt upp kommer dessa kriterier använ-

das vid skildring av domstolsbegreppet och utformning av domstolsprövning i 

enlighet med artikel 6 EKMR.  

 

Domstolsbegreppet i artikel 6 – ett autonomt begrepp 
Vad gäller krav och kriterier på en domstol kan konstateras att den nationella 

benämningen saknar avgörande betydelse, då begreppet domstol likt hela kon-

ventionen ska tolkas autonomt.51 Det innebär också att EU-rättens definition av 

en domstol, såsom den exempelvis fastställts i relation till artikel 267 FEUF i 

 
48 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., 2008, s. 60. 
49 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 464. 
50 Se avsnitt 2.2.2. 
51 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., 2008, s. 60 och 69. Se 

även avsnitt 2.1.2 ovan. 
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rättsfall så som bland annat Gabalfrisa m.fl.52 och Abrahamsson och Anderson 
mot Fogelqvist53, inte är av relevans. Att EU-rätten å sin sida är ansluten till och 

bunden av EKMR (se ovan i avsnitt 2.1.1), har ingen effekt på denna begrepps-

liga autonomi.  

Att den nationella benämningen saknar avgörande betydelse får också effek-

ten att organ som i den nationella lagstiftningen ej klassificeras som domstolar 

kan anses som domstolar i konventionens mening. Rätten till domstolsprövning 

är avhängig huruvida det skett en prövning av en persons civila rättigheter eller 

skyldigheter, alternativt att någon står anklagad för brott. Det innebär också att 

kraven på att leva upp till kriterierna för en domstol kan ställas på organ som 

prövar dessa oavsett om organet benämns som en domstol i den nationella 

rätten. Att så är fallet framgår i bland annat Le Compte, Van Leuven och De 
Meyere mot Belgien och H. mot Belgien, där en medicinsk besvärsnämnd re-

spektive en disciplinnämnd för advokater bedöms ej tillfredsställa kraven på 

domstol som ställs i artikel 6.1 EKMR.54  

 

Upprättat enligt lag 
Av lydelsen i artikel 6.1 EKMR följer att ett kriterium för domstolsbegreppet är 

att domstolen ska vara upprättad i lag. Avsikten med denna reglering är att 

”[…] förhindra att extraordinära domstolar upprättas för att döma i särskilda 

mål […]”.55 Kravet på upprättelse i lag i artikel 6.1 EKMR kan därmed beskri-

vas som ett skydd av domstolarnas självständighet gentemot den exekutiva 

makten.56 Av praxis från Europadomstolen följer att begreppet upprättat i lag, 

“established by law” i den engelska versionen, inte enbart omfattar själva upp-

rättandet. I avgöranden så som Sokurenko och Strygun mot Ukraina och Po-
sokhov mot Ryssland har Europadomstolen fastställt att frasen upprättad i lag 

omfattar en skyldighet för domstolsorganet att följa de regler som styr det.57 Av 

den orsaken omfattar prövningen om ett organ är upprättat i lag även en pröv-

ning av, som Westberg uttrycker det, ”[…] huruvida reglerna kring domstolens 

jurisdiktion, sammansättning, samt domarnas medverkan i målet respekterats i 

det enskilda fallet”.58 

 

 

 

 
52 Dom av den 21 mars 2000, Gabalfrisa m.fl., C-110/98-C-147/98, EU:C:2000:145. 
53 Dom av den 6 juli 2000, Abrahamsson och Andersson mot Fogelqvist, C-407/98, 

EU:C:2000:367. 
54 Le Compte, Van Leuven och De Meyere mot Belgien (23.6.1981) och H. mot Belgien 

(30.11.1987). Se även Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., 2008, 

s. 60. 
55 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 236. 
56 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 465. 
57 Sokurenko och Strygun mot Ukraina (20.7.2006) och Posokhov mot Ryssland (4.3.2003). 
58 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 465. 
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Oberoende ställning 
Vad gäller kravet på att ett organ, för att vara en domstol i enlighet med artikel 

6.1 EKMR, ska vara oberoende kan först konstateras vad organet ska vara obe-

roende till. I exempelvis avgörandena Ringeisen mot Österrike och Demicoli 
mot Malta framgår Europadomstolens praxis i frågan, vilket är att organet ska 

vara oberoende till såväl den verkställande makten som parterna i målet.59 

Europadomstolen prövar detta i relation till såväl den organisatoriska aspekten 

som i det enskilda fallet, vilket innebär att även det organ som på pappret kan 

anses ha oberoende ställning kan falla på att oberoendet inte var tillfredsställt i 

praktiken.60 

Exempel på vad som kan villkora den oberoende ställningen går att finna i 

Europadomstolens praxis. Bland dessa exempel går särskilt att nämna instrukt-

ioner och anvisningar från statsmakten61 och avsaknad av regler som syftar till 

att motverka press mot organets dömande medlemmar62. Av Europadomsto-

lens praxis framkommer också att organet ska ha så kallad ”power of decision”, 

vilket innebär att organets beslut inte ska kunna åsidosättas av annat än andra 

judiciella organ.63 

Noterat särskilt av Westberg är att Europadomstolen i sin praxis inte ställt 

några krav på att det ska förekomma regler som förhindrar återkallande av le-

damöter i organet.64 Det har istället bedömts att avsaknaden av sådana bestäm-

melser kan vägas upp av att det i den nationella rättsordningen finns andra be-

stämmelser som säkrar oberoendet hos ledamöterna.65  

 

Opartisk ställning 
Vid en bedömning av huruvida ett organ ska anses opartiskt i enlighet med 

artikel 6.1 EKMR kan vägledning tas av Europadomstolens praxis. I bland 

annat avgörandena Piersack mot Belgien och Harabin mot Slovakien har Euro-

padomstolen anfört att ett organs opartiska ställning kan prövas på subjektiva 

och objektiva kriterier.66 Westberg beskriver dessa två tillvägagångssätt som det 

subjektiva och det objektiva testet, vars syfte är att försäkra både att organet 

och medlemmarna är opartiska och att inga omständigheter föreligger som 

orsakar objektivt motiverade farhågor angående opartiskheten hos organet.67 

 
59 Ringeisen mot Österrike (16.7.1971), p. 95 och Demicoli mot Malta (27.8.1991), p. 37.  
60 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 467. 
61 Campbell och Fell mot Förenade kungariket (28.6.1984), p. 79 och Sacilor-Lormines mot 

Frankrike (9.11.2006), p. 67. 
62 Campbell och Fell mot Förenade kungariket (28.6.1984), p. 78, och Dauti mot Albanien 

(3.2.2009), p. 53. 
63 Van de Hurk mot Nederländerna (19.4.1994), p. 45. 
64 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 467. Se även Campbell och Fell 

mot Storbritannien (28.6.1984). 
65 Engel m.fl. mot Nederländerna, p. 68. Se även Westberg, Europarättens olika domstolsbe-

grepp, ERT 2014, s. 467–468. 
66 Piersack mot Belgien (1.10.1982), p. 30 och Harabin mot Slovakien (20.11.2012), p. 131. 
67 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 469. 
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Det subjektiva testet som Europadomstolen genomför beskrevs av Europa-

domstolen i Piersack mot Belgien som strävan att ”[…] ascertain the personal 

conviction of a given judge in a given case”.68 Det subjektiva testet kan därmed 

beskrivas som en prövning om huruvida en ledamot är jävig, och därmed obe-

hörig att döma.69 Europadomstolen har dock anfört att enbart det subjektiva 

testet inte är tillräckligt. Då det som står på spel är trovärdigheten som domsto-

lar behöver visa i ett demokratiskt samhälle bör varje domare mot vilken det 

finns en  ”[…] legitimate reason to fear a lack of impartiality […]” avsäga sig 

målet.70 

Det objektiva testet prövar såväl den sökandens uppfattning av situationen 

som organets organisation, struktur och funktioner.71 Det objektiva testet fyller 

därmed funktionen att försäkra att såväl organisationen av organet och dess 

reglering förhindrar att domare som kan vara partiska eller ha intressekonflikter 

i enskilda mål också dömer i dessa mål.72 Europadomstolen har därmed beskri-

vit det objektiva testet som en prövning om huruvida en domare har ”[…] offe-

red sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt […]”.73 

 

Verksamhet av rättsskipningskaraktär 
För att ett organ ska anse som en domstol ska det utöva verksamhet av rätt-

skipningskaraktär. Rättskipning har i fallen Demicoli mot Malta och H. mot 
Belgien definierats som “[…] determining matters within its competence on the 

basis of rules of law and after proceedings conducted in a prescribed manner 

[…]”.74 Av det följer att verksamhet av rättskipningskaraktär kan definieras som 

att ett organ utifrån lag och andra rättsregler avgör ärenden inom dess kompe-

tens med ett tillvägagångssätt som motsvarar aktuella processbestämmelser.75 

 

Tillräckliga processuella rättssäkerhetsgarantier 
Av lydelsen av artikel 6.1 EKMR följer att den som har civila rättigheter eller 

skyldigheter till prövning ska vara berättigad en rättvis och offentlig rättegång 

inom skälig tid. Dessa tre kriterier utgör processuella rättssäkerhetsgarantier och 

reglerar därmed innehållet och utformningen av domstolsprövningen. 

Vad gäller kravet på en rättvis rättegång är det ett begrepp som i Europa-

domstolens praxis visat sig ha en omfattande innebörd. Bland de mest bety-

dande processuella principer som säkras inom ramen för kravet på rättvis rätte-

gång kan nämnas kraven på en kontradiktorisk process, principen om parternas 

 
68 Piersack mot Belgien (1.10.1982), p. 30. 
69 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 469. 
70 Piersack mot Belgien (1.10.1982), p. 30 (a). Se även Harabin mot Slovakien (20.11.2012), p. 

131. 
71 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 469. 
72 Harabin mot Slovakien (20.11.2012), p. 132. 
73 Kyprianou mot Cypern (15.12.2005), p. 118. 
74 Demicoli mot Malta (27.8.1991), p. 39 och H. mot Belgien (30.11.1987), p. 50. 
75 Se även Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 470. 
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likställdhet och garanti om att part ska bli hörd av domstolen och få möjlighet 

att framföra sin sak.76 Utöver dessa processuella principer ska också noteras att 

huruvida en rättvis rättegång har förelegat i det enskilda fallet ska bedömas 

utifrån rättegången i sin helhet, vilket Europadomstolen gjort gällande i bland 

annat Dikme mot Turkiet.77 

Av Europadomstolens praxis framkommer att begreppet offentlig rättegång 

tar sikte på rättegångens offentlighet såväl som existensen av en muntlig för-

handling. I Miller mot Sverige anförde Europadomstolen vilka omständigheter 

som kunde tala för och emot att en muntlig förhandling ska hållas. Bland om-

ständigheterna som talar för en muntlig förhandling är om domstolen där förfa-

randet hålls är första och sista instans.78 Mindre strikta krav på en muntlig för-

handling kan dock ställas på högre instanser om muntlig förhandling redan 

skett i lägre instans.79 

Vad gäller beräknandet av huruvida en rättegång skett inom skälig tid kan 

konstateras att Europadomstolen i sin praxis ställt upp ett flertal faktorer att ta 

hänsyn till vid en sådan beräkning.80 För civila tvister ska bland annat hänsyn tas 

till det aktualiserade målets komplexitet, parternas agerande under förfarandet 

samt hur handläggningen har gått tillväga. Europadomstolen har vanligtvis 

bedömt frågan om rättegång skett inom skälig tid genom en helhetsbedöm-

ning.81 

2.2 Rätt till domstolsprövning i enlighet med EU-rätten 

2.2.1 Inledning 

Jämte att rätten till domstolsprövning fastställts som en mänsklig rättighet i 

artikel 6 EKMR (se ovan i avsnitt 2.1) säkras rätten till domstolsprövning även i 

EU-rätten. Att så är fallet framkommer bland annat i Rättighetsstadgan, där det 

i artikel 47 andra stycket anges att ”[v]ar och en har rätt att inom skälig tid få sin 

sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opar-

tisk domstol som har inrättats enligt lag”. Innan en redogörelse av innebörden 

 
76 Georgiadis mot Grekland (29.5.1997), Karakasis mot Grekland (17.10.2000), Yiarenios mot 

Grekland (19.02.2004) och Sajtos mot Grekland (21.3.2002). Se även Danelius, Mänskliga rättig-

heter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 259–260. 
77 Dikme mot Turkiet (11.7.2000). 
78 Miller mot Sverige (08.2.2005), p. 29. 
79 Miller mot Sverige(08.2.2005), p. 30. 
80 Dessa kriterier skiljer sig något mellan civila tvister och brottmål. I denna uppsats behandlas 

enbart kriterierna för civila tvister. För vidare läsning rekommenderas Danelius, Mänskliga rättig-

heter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 320–327. 
81 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 323. 
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av artikel 47 i rättighetsstadgan görs är det dock lämpligt med en kort summe-

ring av vad rättighetsstadgan är och vad den omfattar.  

Rättighetsstadgan beskrivs av Bernitz och Kjellgren som ”en tidsenlig och 

ambitiös katalog över unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter”.82 Av 

artikel 6.1 FEU framgår att rättighetsstadgan ges samma rättsliga värde som 

fördragen, varvid rättighetsstadgan är en del av primärrätten. I ingressen till 

stadgan framgår att den bekräftar de rättigheter som medlemsstaterna sedan 

innan förbundit sig att följa genom egna författningar, internationella förpliktel-

ser, EKMR, unionen och Europarådets sociala stadgor samt rättspraxis från 

EU-domstolen och Europadomstolen.  

 Rättighetsstadgans tillämpningsområde definieras i artikel 51. Där anges att 

stadgans bestämmelser är gällande på unionens institutioner, samt på medlems-

staterna när dessa tillämpar unionsrätten. I artikel 51.2 tydliggörs också att stad-

gan inte utgör en utvidgning av unionsrättens tillämpningsområde. I den till 

rättighetsstadgan följande förarbetet publicerat i EUT anges att artikel 51 är en 

kodifiering av vad som redan angetts i EU-domstolens praxis,83 nämligen att 

medlemsstaterna är ”[…] a bundna av de krav som följer av kraven på skydd 

för grundläggande rättigheter i gemenskapens rättsordning när de genomför 

gemenskapsrättsliga bestämmelser […]”.84 Det kan alltså konstateras att artikel 

47 i rättighetsstadgan är fullt tillämplig i svensk rätt under förutsättning att 

denna svenska rätt är ett genomförande av EU-rätten. 

Med konstaterandet att EU:s rättighetsstadga under vissa förutsättningar kan 

vara av relevans för uppsatsens frågeställningar följer att definitionen av en 

domstol i enlighet med EU-rätten blir av relevans. Försvårande för en genom-

gång av domstolsbegreppet i EU-rätten är dock att det sedan rättighetsstadgans 

tillkomst finns två parallella domstolsbegrepp. Det äldre följer av artikel 267 

FEUF och har framkommit för att besvara vilka organ som utgör en domstol 

som kan begära förhandsavgörande hos EU-domstolen. Det nyare tillkomna 

domstolsbegreppet är anknutet till 47 artikel i rättighetsstadgan och fyller där-

med syftet att säkra enskildas rättssäkra domstolsprövning. I följande två avsnitt 

redogörs för de två domstolsbegreppen. 

2.2.2 Artikel 267 och domstolsbegreppet 

De strukturella och funktionella kriterierna 
Hos de, i skrivande stund, 28 medlemsstaterna i EU finns en bredd av domsto-

lar, nämnder, kommittéer vars eventuella ställning som domstolar i EU-rätten 

kan te sig oklar.85 Ett sätt att få klarhet i vilka kriterier som ställs på en domstol i 

 
82 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, 6 u., 2018, s. 145. 
83 Praxis som framkommer i exempelvis dom av den 13 april 2000, Kjell Karlsson m.fl., C-

292/97, EU:C:2000:202. 
84 EUT 2007/C 303/02 av 14.12.2007 s. 33. 
85 Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 17. 
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enlighet med EU-rätten är att ta avstamp i artikel 267 FEUF. Artikel 267 FEUF 

reglerar EU-domstolens behörighet att meddela förhandsavgöranden, såväl som 

domstolar rätt och skyldighet att begära förhandsavgöranden av EU-domstolen. 

Processen med förhandsavgöranden har av Matz beskrivits som att EU-

domstolen och de nationella domstolarna genom regleringen i artikel 267 sam-

arbetar för att säkerställa en enhetlig tolkning av EU-rätten.86  

En sakprövningsförutsättning för att EU-domstolen ska kunna pröva en be-

gäran om förhandsavgörande är att den part som begär förhandsprövning är en 

domstol.87 EU-domstolen beskriver det på följande sätt i avgörandet Reina: 

”[…] artikel 177 i EEG-fördraget88 ger domstolen behörighet att meddela för-
handsavgörande i gemenskapsrättsliga frågor som en domstol i en medlemsstat 
har fört vidare till den. Enligt denna bestämmelse är det domstolens sak att, för 
att klargöra sin egen behörighet, undersöka om en fråga har hänskjutits till den 
av en domstol i en medlemsstat.”89 

 

Eftersom EU-domstolen har att pröva om det organ som hänskjutit en fråga 

för förhandsavgörande är en domstol har också EU-domstolen prövat frågan 

om vad som utgör en domstol enligt artikel 267 FEUF ett stort antal gånger. 

Enligt Matz kan bland annat följande slutsatser dras av den praxis som EU-

domstolen stiftat över åren. 

Domstolsbegreppet i enlighet med artikel 267 är ett rent EU-rättsligt be-

grepp, vilket även går att beskriva som ett autonomt begrepp. Med andra ord 

gör EU-domstolen sin tolkning av begreppet oberoende av nationella definit-

ioner och nationell systematik.90 Att så är fallet konstaterades i bland annat fallet 

Corbiau.91 En konsekvens är att även organ som inte anses vara domstolar i en 

nationell rättsordning kan anses vara det i unionsrättslig mening.92 En sådan 

förvaltningsmyndighet som, trots att den inte benämns som en domstol i den 

svenska rättsordningen, har erkänts som en domstol i enlighet med artikel 267 

FEUF är ÖNH, vilket framgick i fallet Abrahamsson och Anderson mot Fo-
gelqvist..93    

 
86 Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 34. Se även Johansson, 

Artikel 234 EG - en del av det svenska rättssystemet, SvJT 2007, s. 216. 
87 Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 50. 
88 Notera att artikel 177 i EEG-fördraget idag motsvaras av artikel 267 FEUF. 
89 Dom av den 14 januari 1982, Francesco Reina och Letizia Reina mot Landeskreditbank Baden-

Württemberg, 65/81, EU:C:1982:6. 
90 Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 58–59. 
91 Dom av den 30 mars 1993. Pierre Corbiau mot Administration des contributions, C-24/92, 

EU:C:1993:118. 
92 Dom av den 30 juni 1966, G. Vaassen-Göbbels, änka mot ledningen för Beambtenfonds voor 

het Mijnbedrijf, 61/65, EU:C:1966:39, och dom av den 6 oktober 1981, C. Broekmeulen mot 

Huisarts Registratie Commissie, 246/80, EU:C:1981:218. Se även Matz, Begreppet domstol i EU-

rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 60. 
93 Dom av den 6 juli 2000, Abrahamsson och Andersson mot Fogelqvist, C-407/98, 

EU:C:2000:367. 
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Vid EU-domstolens definition av det rent EU-rättsliga begreppet menar 

Matz att praxis visar på att organ som ska bedömas som domstolar eller ej be-

döms utifrån både en strukturell och en funktionell synvinkel.94 Begreppen 

strukturella och funktionella kriterier härrör från fallet Radiotelevisione, i vilket 

EU-domstolen anfört att huruvida ett organ är behörigt att framställa begäran 

är avhängigt på strukturella och funktionella kriterier.95 Med strukturella krite-

rier avses sex kriterier, som Matz summerar till: 

 

• offentlighetskritieriet, 

• varaktikhetskriteriet, 

• jurisdiktionskriteriet, 

• inter partes-kriteriet, 

• rättsregelskriteriet och 

• oberoendekriteriet.96 

 

Med annat språk, som från exempelvis domarna Gabalfrisa m.fl. och Abra-
hamsson och Anderson mot Fogelqvist, kan dessa kriterier beskrivas som 

huruvida organet 1) är upprättat i lag, 2) är stadigvarande, 3) om dess jurisdikt-

ion är av tvingande art, 4), om förfarandet i organet är kontradiktoriskt, 5) om 

organet tillämpar rättsregler samt huruvida det 6) har en oberoende ställning.97 

Av fallet Dorsch Consult framkommer att det fjärde av dessa kriterier, att förfa-

randet ska vara kontradiktoriskt, ej är ett absolut kriterium. Vissa andra möjliga 

kriterier har också avfärdats i EU-domstolens praxis. I relation till uppsatsens 

inriktning kan här särskilt nämnas att det i Abrahamsson och Andersson mot 
Fogelqvist framkommer att ingen avgörande betydelse ska tillmätas varken 

huruvida organet är en förvaltningsmyndighet eller om dess beslut kan överkla-

gas eller inte.98 

Med det funktionella kriteriet för domstolsbegreppet avses ett ytterligare 

sjunde kriterium. Det kriteriet är att ett organ enbart får förelägga en tvist till 

förhandsavgörande hos EU-domstolen om organet har en rättskipande eller 

dömande funktion.99 Innefattat i kravet på rättskipning finns även ett hinder för 

 
94 Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 80. 
95 Dom av den 26 november 1999, Radiotelevisione italiana Spa (RAI), 440/98, EU:C:1999:590. 

Se även Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 68.  
96 Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 68. 
97 Dom av den 21 mars 2000, Gabalfrisa m.fl., C-110/98-C-147/98, EU:C:2000:145 och dom av 

den 6 juli 2000, Abrahamsson och Andersson mot Fogelqvist, C-407/98, EU:C:2000:367. 
98 Dom av den 6 juli 2000, Abrahamsson och Andersson mot Fogelqvist, C-407/98, 

EU:C:2000:367. 
99 Dom av den 18 juni 1980, Jules Borker, 138/80, EU:C:1980:162 och Dom av den 12 novem-

ber 1998, Victoria Film A/S., 134/97, EU:C:1998:535. Se även Matz, Begreppet domstol i EU-

rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 69. 
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domstolar att begära förhandsavgörande från EU-domstolen i rättsfrågor som 

saknar koppling till aktualiserad tvist. 

Under förutsättning att ett organ lever upp till de strukturella kriterierna så-

väl som det funktionella kriteriet, och därmed i enlighet med praxis knuten till 

artikel 267 FEUF är att anse som en domstol, så har detta domstolsorgan alltid 

rätt att begära förhandsavgörande från EU-domstolen.100 

 

Bristande uppfyllande av artikel 267 samt svenska förhållanden 
Eftersom artikel 267 FEUF reglerar domstolar rätt och skyldighet att begära 

förhandsavgöranden av EU-domstolen är effekten av att ej uppfylla de struktu-

rella och funktionella kriterierna att en domstol ej kan begära förhandsavgö-

rande från EU-domstolen. Om ett medlemslands organ eller domstol som be-

gär förhandsavgörande ej uppfyller de strukturella och funktionella kriterierna 

innebär det dock inte att medlemslandet gjort sig skyldig till ett fördragsbrott.101  

 Ett exempel på ett svenskt organ som bedömts ej leva upp till de strukturella 

och funktionella kriterierna är Skatterättsnämnden. I fallet Victoria Film begär-

de Skatterättsnämnden förhandsavgörande av EU-domstolen i en fråga där 

Skatterättsnämnden i sin tur hade att utfärda ett förhandsbesked i fråga om 

mervärdesskatteplikt för bolaget Victoria Film A/S. EU-domstolen fann dock 

att Skatterättsnämnden in huvudsak fullgör förvaltningsuppgifter, varpå nämn-

den ej levde upp till kravet på att en domstol ska fälla avgöranden av rättskip-

ningskaraktär.102 Skatterättsnämnden ansågs med andra ord inte leva upp till det 

funktionella kriteriet. 

 Då bristande uppfyllande av artikel 267 FEUF inte har någon direkt effekt 

på rätten till domstolsprövning i enlighet med EU-rätten kan en slutsats i relat-

ion till en av uppsatsens frågeställningar dras. Vad gäller frågeställningen om 

huruvida ÖNH lever upp till bland annat de krav som EU-rätten ställer på 

domstolar och domstolsprövning får konstateras att ÖNH i enlighet med Ab-
rahamsson och Anderson mot Fogelqvist är att anse som en domstol i enlighet 

med artikel 267 FEUF. Att så är fallet visar sig dock inte ha någon direkt inver-

kan på varken huruvida ÖNH ska eller anses leva upp till EU-rättens krav på 

domstolsprövning. Rätt till domstolsprövning i enlighet behandlas nämligen 

istället av rättighetsstadgan. 

2.2.3 Rättighetsstadgan och domstolsbegreppet   

I och med rättighetsstadgans tillskrivna status som primärrätt år 2009 tillkom 

ett nytt domstolsbegrepp, vilket kom att hamna parallellt med den definition av 

en domstol som vuxit fram i praxis i relation till artikel 267 FEUF.103 Andra 

 
100 Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 71. 
101 Matz, Begreppet domstol i EU-rätten, (ak. avh.), Uppsala, 2010, s. 74. 
102 Dom av den 12 november 1998, Victoria Film A/S., 134/97, EU:C:1998:535, p. 15–16.  
103 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 461. 
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stycket i artikel 47 rättighetsstadgan garanterar att var och en har rätt att få sin 

sak prövad av en domstol upprättad enligt lag. Däri stadgas också att domstolen 

ska vara oavhängig och opartisk. Vidare följer av paragrafens lydelse att rätte-

gången ska ske öppet och rättvist inom skälig tid. Dessa krav kan sägas utgöra 

kriterier för domstolsbegreppet i enlighet med rättighetsstadgan, men för till-

räcklig förståelse i deras innebörd krävs mer än enbart den språkliga lydelsen. 

Andra stycket i artikel 47 rättighetsstadgan är näratill identisk i sin lydelse 

med artikel 6.1 EKMR, vilket är avsiktligt.104 I den utsträckning som en artikel i 

rättighetsstadgans lydelse motsvarar lydelser i EKMR ska den artikeln också 

tolkas och tillämpas på det sätt som skett av Europadomstolen.105 För att förstå 

andra stycket i artikel 47 fodras därför en förståelse för artikel 6.1 EKMR såväl 

som analys av eventuella skillnader i lydelser artiklarna emellan.106 En betydande 

distinktion är att artikel 47 i rättighetsstadgan saknar det krav som artikel 6.1 

EKMR ställer på förekomsten av antingen en prövning av en persons civila 

rättigheter eller en anklagelse om brott. Detta är en kodifiering av den praxis 

som fastställts i "Les Verts" mot Europaparlamentet.107 Rätten till domstols-

prövning i enlighet med andra stycket i artikel 47 är därmed vidare i sin tillämp-

barhet än artikel 6.1 EKMR, eftersom den saknar krav på en prövning av civil 

rättighet eller anklagelse om brott. Ytterligare en distinktion finns i EKMR:s 

och rättighetsstadgans respektive tillämpningsområden. Som konstaterat ovan i 

avsnitt 2.1.1 är rättighetsstadgan tillämpbar på medlemsstaterna enbart när de 

aktualiserade rättsliga regleringarna är ett resultat av genomförande av EU-

rätten. Denna begränsning gör att tillämpningen artikel 47 ur det perspektivet är 

snävare i sitt tillämpningsområde än artikel 6.1 EKMR, som saknar sådana be-

gräsningar. 

Med ovan anförda skillnader i lydelser och tillämpningsområden för artikel 

6.1 EKMR och andra stycket i artikel 47 i rättighetsstadgan kan konstateras att 

inga av distinktioner finns mellan dessa i själva definitionen av vad som utgör 

en domstol. Fråga kvarstår dock hur artikel 47 skiljer sig från artikel 267 FEUF. 

En tydlig skillnad går att finna i konsekvenserna i bristande uppfyllande av arti-

kel 47 i rättighetsstadgan.  

 

Bristande uppfyllande av artikel 47 
Eftersom domstolsbegreppet i rättighetsstadgan är en del av stadgans rättig-

hetsskydd för individer, inte en definition för att avgöra vilka organ inom med-

lemsstaterna som ska kunna nyttja institutet förhandsavgörande i enlighet med 

artikel 267 FEUF, skiljer sig också konsekvenserna av bristande uppfyllande av 

 
104 EUT 2007/C 303/02 av 14.12.2007 s. 31. 
105 Lindh, Några synpunkter om unionens anslutning till konventionen om de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna ur EU-domstolens perspektiv, ERT 2013, s. 194. 
106 För en mer utförlig redogörelse för artikel 6.1 EKMR, se avsnitt 2.1 ovan. 
107 EUT 2007/C 303/02 av 14.12.2007 s. 31. Se även dom av den 23 april 1986, Parti Ecologiste 

Les Verts mot parlamentet, 294/83, EU:C:1986:166. 
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begreppet domstol mellan artikel 47 i rättighetsstadgan och artikel 267 FEUF. 

Om ett organ i en medlemsstat ej lever upp till kriterierna för domstolsbegrep-

pet och detta innebär att rätten till domstolsprövning i enlighet med artikel 47 i 

rättighetsstadgan ej har uppfyllts så får det konsekvensen att enskildas rättighet-

er åsidosatts.108 Det utfallet får konstateras skilja sig betydligt från det fall att ett 

organ ej anses uppfylla artikel 267 FEUF, då ett ett organ som ej uppfyller kra-

ven uppställda i praxis vad gälle artikel 267 FEUF enbart nekas rätten att begära 

förhandsavgörande från EU-domstolen.109 

2.3 Svensk reglering av överklaganderätt och rätt till 
domstolsprövning 

2.3.1 Domstolsbegreppet och rätt till domstolsprövning 

De grundläggande bestämmelserna om domstolar i den svenska rättsordningen 

finns i RF. Där framgår bland annat att domstolar finns för rättskipning110 och 

att de såväl som förvaltningsmyndigheter i enlighet med 1 kap. 9 § RF har en 

skyldighet att beakta allas likhet inför lagen111 samt iaktta saklighet och opar-

tiskhet.  

2 kap. 9 § RF anger vissa tillfällen då rätt till domstolsprövning ska finnas för 

den enskilde. Den rätten föreligger enligt paragrafen ifall en myndighet som ej 

är en domstol har berövat någon friheten på grund av brott eller misstanke om 

brott, alternativt om någon blivit omhändertagen tvångsvis. Oavsett vilken av 

dessa kriterier som uppfylls ska en sådan domstolsprövning i sådant fall ske 

skyndsamt. Av 2 kap. 9 § 2 st. RF framkommer att prövning i domstol likställs 

med prövning i nämnd, under förutsättning att 1) nämndens sammansättning är 

bestämd i lag och 2) nämndens ordförande är eller har varit ordinarie domare.  

2 kap. 11 § 1 st. RF anger begränsningar för hur domstol får upprättas. Av 

paragrafen följer att det är förbjudet att inrätta domstol för begången gärning, 

viss tvist eller visst mål. Vidare stadgas att i 11 kap. 1 § 2 st. RF att domstolar 

som inte är allmänna domstolar eller förvaltningsdomstolar ska inrättas i lag.  

Av 2 kap. 11 § 2 st. RF framkommer att rättegång ska genomföras rättvist, 

inom skälig tid samt att förhandlingen ska vara offentlig. Här kan noteras att 

kraven på en rättvis rättegång med offentlig rättegång som genomförs inom 

skälig tid rent språkligt motsvarar de krav som ställs på offentlighet, rättvis 

 
108 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 463. 
109 Se avsnitt 2.2.2. 
110 1 kap 8 § RF. 
111 Allas likhet inför lagen ska ej ska beblandas med en skyldighet till likhet i lagen. Av förarbetet, 

prop. 1976/76:209 s. 38 framkommer att särbehandling mellan grupper i lagstiftning kan vara 

”inte bara godtagbar utan också önskvärd eller nödvändig”. Se även Lerwall, Offentligrättsliga 

principer, 3 u., 2017, s. 198. 



 31 

 

 

 

rättegång och rättegång inom skälig tid i artikel 6.1 EKMR och i artikel 47 rät-

tegångsstadgan. Detta innebär dock inte att paragraferna är direkt kopplade till 

varandra, och ska tolkas identiskt. Av förarbetet framkommer att avsikten för-

visso varit att ta vägledning från artikel 6 EKMR vad gäller det språkliga inne-

hållet i paragrafen, men att paragrafen som sådan har en ”självständig betydelse 

i förhållande till konventionen”.112 Vad gäller offentlighetskriteriet i RF kan 

konstateras att det, precis som offentlighetskriteriet i artikel 6.1 EKMR och i 

artikel 47 rättighetsstadgan, kan inskränkas under vissa förutsättningar.113 

Domstolar garanteras självständighet att döma i enskilda fall utan beslut från 

myndigheter och riksdag i 11 kap. 3 § RF. I Sverige garanteras också förvalt-

ningsmyndigheter motsvarande självständighet att besluta i ett ärende om myn-

dighetsutövning mot enskild eller vid tillämpning av lag, vilket framkommer av 

12 kap. 2 § RF.  

Slutligen kan konstateras att särskild grundlagsstadgad reglering finns vad 

gäller domares utnämning och rättsställning, vilket fastställs i 11 kap. 6–7 §§ 

RF. Av dessa paragrafer framkommer att ordinarie domare utses av regeringen, 

samt att domare får skiljas från sin tjänst enbart i undantagsfall. Skiljande från 

domartjänsten kan ske endast om hen ”genom brott eller grovt eller upprepat 

åsidosättande av skyldigheterna visat sig uppenbart olämplig att inneha uppdra-

get”,114 alternativt om hen uppnått pensionsålder eller enligt lag ska avgå på 

grund av förlust av arbetsförmåga.  

2.3.2 Förvaltningsbeslut 

Vid besvarande av frågeställningar gällande rätten att överklaga och domstols-

pröva förvaltningsbeslut är det relevant att i korthet redogöra för vad ett för-

valtningsbeslut är. I detta avsnitt summeras i korthet definitionen av ett förvalt-

ningsbeslut, hur det förhåller sig till begreppet myndighetsutövning samt på 

vilken juridisk grund svenska universitet, högskolor och yrkeshögskolor kan 

myndighetsutöva och ta förvaltningsbeslut.  

Då rätt att överklaga kan föreligga enbart i relation till ett beslut115 är det av 

betydelse att ha klarhet i vad som utgör ett beslut och inte. Ett förvaltningsbe-

slut definieras av Strömberg och Lundell som ”[…] ett uttalande av en myndig-

het, avsett att verka bestämmande för antingen förvaltningsorganens eller en-

skildas handlande”.116 I RÅ 2004 ref. 8 anför HFD en liknande definition när 

den menade att ”Kännetecknande för ett förvaltningsbeslut är att det innefattar 

ett uttalande varigenom en myndighet vill påverka andra förvaltningsorgans 

eller enskildas handlande”. Eftersom ett förvaltningsbeslut ska bestå av ett utta-

 
112  Prop. 2009/10:80, s. 159–160. 
113 2 kap 20 § 4 p. RF. 
114 11 kap 7 § 1 p. RF. 
115 Ragnemalm, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, ak. avh. Lund, 1970, s. 27. 
116 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 27 u., 2018, s. 60.  
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lande kan förvaltningsverksamhet som består av faktiska handlingar, såsom 

exempelvis byggandet av vägar eller i högskolans fall genomförandet av en 

föreläsning, aldrig bli förvaltningsbeslut i sig.117 

Det finns ett betydande antal olika distinktioner som går att göra mellan 

olika former av förvaltningsbeslut, ofta genom olika motsatta former av beslut. 

Dessa inkluderar bland annat formlösa och formbundna beslut, vilka definieras 

av huruvida de har tydliga lagdefinitioner eller ej samt om de nedtecknats, och 

interna och externa beslut, definierade av huruvida mottagaren är inom eller 

utanför myndigheten som fattar beslutet.118 En betydande distinktion är den 

mellan bindande förvaltningsbeslut och andra uttalanden. Bindande förvalt-

ningsbeslut är beslut vars avsikt är att ”[…] ensidigt bestämma adressatens eller 

adressaternas rättigheter eller skyldigheter och som också enligt gällande rätts-

regler har den avsedda effekten”. Andra uttalanden kan vara förslag och yttran-

den som saknar rättsverkan. När det i lag hänvisas till beslut som är att anse 

som myndighetsutövning är det bindande beslut som avses.119  

Eftersom ett besluts syfte är att verka bestämmande gentemot adressaten för 

beslutet argumenterar Ragnemalm för att en av de viktigaste distinktionerna 

mellan olika beslut avgörs av hur besluten påverkar reella förhållanden. Ur 

denna distinktion kan förvaltningsbeslut delas upp i två kategorier, de som 

innehåller direkta handlingsmönster och de som innehåller indirekta hand-

lingsmönster, även angivna som beslut som har direkt respektive indirekt ef-
fekt.120 Med beslut som har direkt effekt avses beslut som har en tydlig koppling 

mellan beslutet och en specifik handling. Ragnemalm exemplifierar dessa beslut 

med förelägganden att vidta viss handling, förbud att vidta handling eller till-

stånd till detsamma. Mer koncist kan beslut med direkt effekt beskrivas som 

”[…] direkta anvisningar om visst handlande”.121 En distinktion som går att 

göra mellan olika former av beslut med direkt effekt är distinktionen mellan 

gynnande och betungande beslut. Bland det gynnande besluten kan nämnas 

tillstånd, befrielse från lagstadgad förpliktelse och beviljande av penningbi-

drag.122 Bland de betungande besluten å sin sida finner en påbud för enskild att 

vidta viss handling, förbud mot viss handling, åläggande att tåla visst ingrepp i 

exempelvis enskilds frihet samt åläggande av helt ny förpliktelse.123  

I motsats till beslut med direkt effekt finns beslut med indirekt effekt. Dessa 

beslut kännetecknas av att det ofta är svårt att se sambandet mellan beslutet och 

dess slutgiltiga resultatet.124 Ett sådant beslut kan exemplifieras av betygssätt-

ning, som i sig inte ger direkta anvisningar om visst handlande men som kan få 

 
117 Ragnemalm, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, ak. avh. Lund, 1970, s. 28–29. 
118 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., 2014, s. 22. 
119 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 27 u., 2018, s. 62. 
120 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., 2014, s. 23. 
121 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., 2014, s. 24–26. 
122 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 27 u., 2018, s. 63. 
123 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 27 u., 2018, s. 64. 
124 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., 2014, s. 26. 
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betydelse på studentens framtida handlande vid en eventuell framtida begäran 

av examensbevis. Det fenomenet kan även beskrivas som att ett förhandsbe-

sked ges, vilket kan få rättsverkan, positiv rättskraft, på ett senare meddelat 

beslut.125 Att beslut kan innehålla indirekta handlingsmönster och enbart ha 

indirekt effekt får effekten att beslut som initialt kan te sig sakna faktiskt inne-

håll och ej påverkar handlande är beslut på grund av den positiva rättskraften 

och att besluten därmed kan ligga grund till andra beslut.126 

Enligt 11 kap. 4 § 2 st. RF kan förvaltningsutövning och myndighetsutöv-

ning delegeras till juridiska personer eller enskilda individer. Innefattar uppgif-

ten myndighetsutövning ska dock överlämnandet ske genom lag. Med myndig-

hetsutövning åsyftas i 11 kap. 4 § 2 st. RF utövning av befogenhet att bestämma 

om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jäm-

förbart förfarande.127 Därav följer att förvaltningsbeslut som lever upp till dessa 

kriterier ska tas antingen av en myndighet eller av en juridisk eller faktiskt per-

son som fått förvaltningsutövningen delegerad till sig i lag.  

Det kan också, vid en redogörelse av legaldefinitionerna för begreppen för-

valtningsbeslut och myndighetsbeslut, konstateras att begreppet myndighetsut-

övning sedan introduktionen av nya FL inte längre förekommer i FL. Det till 

trots är begreppet fortsatt juridiskt relevant, då det bland annat kommer till 

uttryck i RF såsom redogjorts för ovan. 

2.3.3 Överklagan 

I svensk förvaltningsrätt är FL en central lagstiftning. I enlighet med 1 § FL 

tillämpas lagen på handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och 

handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. Lagen är dock subsidiär 

till annan lagstiftning, något som framkommer i 4 § FL. I relation till lagar 

såsom HögskL och andra motsvarande specialbestämmelser som aktualiseras 

vid besvarande av uppsatsens frågeställningar är därför paragraferna om över-

klagande i FL gällande enbart i den mån ingen annan lag eller förordning inne-

håller bestämmelse som stadgar något annat. 

I 40–48 §§ FL regleras överklagande. Av 40 § FL framgår att huvudregeln 

vid överklagande av förvaltningsbeslut är att de överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol. De beslut som får överklagas är de som kan antas påverka nå-

gons situation på ett inte obetydligt sätt, vilket framkommer av 41 § FL. Para-

grafen är en kodifiering av praxis, ett sådant tydliggörande om vilka beslut som 

gick att överklaga var inte reglerat i den äldre förvaltningslagen.128 Ett rättsfall 

 
125 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., 2014, s. 27–28. 
126 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., 2014. s. 31. Se även Strömberg & 

Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 27 u., 2018, s. 63. 
127 Prop. 1975/76:209, s. 165. 
128 Prop. 2016/17:180. Se även Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 27 u., 2018, s. 274 

och Lavin, Förvaltningsprocessrätt, 3 u., 2018, s. 51.  
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som gör uttryck för den nu kodifierade praxisen är RÅ 2004 ref. 8, i vilket HFD 

anför att ”[…] endast beslut som har - eller åtminstone är ägnade att få - en 

påvisbar effekt tillerkänns överklagbarhet”. Sådan effekt menar HFD kan upp-

stå exempelvis om rättsordningen har anvisat särskilda medel som garanterar 

beslutets avsedda effekt och gör det exibelt, eller om beslutet medför sådan 

positiv rättskraft att beslutet läggs till grund för senare beslut. Beslut som är 

tagna i initialt stadium, beredningsstadium eller verkställighetsstadium brukar 

som regel ej falla under de kriterier som HFD satt upp, och är därmed som 

huvudregel ej överklagbara.129 I viss speciallagstiftning kan särskilt anges vilka 

beslut som går att överklaga. Enligt Lavin kan sådana bestämmelser antingen 

ses som uttömmande, varvid en kan sluta sig till att de gäller istället för vad som 

angivits av FL, eller ej uttömmande.130 Som redogjorts för i avsnitt 2.1 kan 

överklaganderätt även föreligga i relation till EKMR, vilket gäller även om ett 

överklagandeförbud föreligger inom den svenska rätten. Att så är fallet görs 

tydligt i bland annat HFD 2018 ref. 46, där HFD funnit att överklaganderätt av 

beslut kring skyddsjakt förelåg på grund av aktualiserandet av en civil rättighet i 

enlighet med artikel 6.1 EKMR. 

Om ett beslut är överklagbart tillkommer rätten att överklaga den som beslu-

tet angår, om det gått hen emot, i enlighet med 42 § FL. Formkrav för överkla-

gande av förvaltningsbeslut regleras i 43 § FL. Där framkommer att ett överkla-

gande ska vara skriftligt, vara riktat till korrekt överinstans samt inges till be-

slutsmyndigheten som meddelat beslutet. En överklagan ska, trots att den ska 

ställas till en överinstans, inkomma till den myndighet som meddelat beslutet, 

vilket framkommer av 43 § FL och 6 a § FPL. Före 1984 var huvudregeln att en 

överklagan skulle ställas till behörig prövningsinstans, men med syfte att möj-

liggöra självrättelse hos förvaltningsmyndigheterna ändrades detta av 1986 års 

FL.131 Innehållsmässigt ska överklagandet enligt 43 § 2 st. FL ange vilket beslut 

som överklagas och hur parten önskar att beslutet ändras.  

Vid ordinarie överklagan av förvaltningsbeslut aktualiseras ytterligare form-

krav för överklagan i 3–4 §§ FPL. Vad gäller FPL ska särskilt noteras att FPL i 

enlighet med 1 § FPL är tillämpbar enbart vid rättsskipning inom HFD, kam-

marrätt och förvaltningsrätt, ej på andra domstolar eller domstolsliknande 

nämnder, såsom exempelvis ÖNH. Formkraven på överklagan som regleras i 

FPL är därmed ej tillämpliga på överklaganden av beslut till ÖNH.  

Vad gäller krav på exakthet i språkbruket vid ett överklagande fastställer 

HFD i RÅ 2002 ref. 29 att eftersom en ”[…] enskild klagande som regel får 

föra sin talan i förvaltningsprocessen på egen hand utan någon juridisk hjälp, 

kan inte några högre krav ställas på det språkliga innehållet i en klagoskrift”.  

 
129 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, 3 u., 2018, s. 52. 
130 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, 3 u., 2018, s. 52. 
131 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., 2014, s. 153. 
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2.4 Sammanfattande synpunkter 

Av ovan redogörelse för reglering av rätt till överklagan och domstolsprövning i 

EKMR, EU-rätt och svensk rätt kan några slutsatser dras. Av artikel 6.1 EKMR 

kan konstateras att rätt till domstolsprövning föreligger när en prövning sker 

som gäller en rättighet eller skyldighet som säkras i den nationella rätten och 

som är att anse som en civil rättighet eller skyldighet. Med civil rättighet eller 

skyldighet avses ett autonomt begrepp vars fullständiga definition inte angivits, 

men som i breda ordalag kan anses aktualiserats ifall ett beslut med direkt effekt 

påverkat privata rättigheter eller skyldigheter. 

Rätt till domstolsprövning föreligger också i relation till artikel 47 rättighets-

stadgan, en artikel som i sitt innehåll motsvarar artikel 6.1 EKMR. Vad som 

omfattas av artikel 47 rättighetsstadgan skiljer sig dock mot artikel 6.1 EKMR, 

då rättighetsstadgans rättigheter aktualiseras om den rättighet som prövas har 

uppkommit i det nationella rättsväsendet som ett resultat av realiserande av 

EU-rätten.  

Av praxis från EU-domstolen framkommer att ÖNH lever upp till kraven 

som ställs på en domstol i enlighet med artikel 267 FEUF. Att artikel definierar 

ett av EU-rättens domstolsbegrepp saknar dock betydelse för frågeställningen 

om ÖNH:s uppfyllande av EU-rättens krav på domstolsprövning. Det beror på 

att artikeln är av betydelse för institutet förhandsavgörande och inte kan anses 

ha någon direkt betydelse för rätt till överklagan eller domstolsprövning i enlig-

het med EU-rätten.  

 Vad gäller den svenska rättsordningen kan särskilt uppmärksammas att det 

faktum att FL:s bestämmelser är subsidiära, inklusive bestämmelser som anger 

förvaltningsrätt som ordinarie överklagandeinstans, får effekten att beslut kan 

överklagas till ÖNH enbart när det är särskilt reglerat. Att FPL inte tillämpas på 

ÖNH får den faktiska konsekvensen att processuella bestämmelser i FL blir av 

desto större betydelse för ÖNH. Det kan också noteras att många av de kraven 

som ställs på en domstol i EU-rätten och EKMR också motsvaras av bestäm-

melser i RF, men att flera av dessa bestämmelser i RF är tillämpbara enbart på 

domstolar, ej på myndigheter och domstolsliknande organ. Att så är fallet stär-

ker betydelsen av huruvida ÖNH är att anse som en domstol i svensk rätt.  
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3 Överklaganderätt för förvaltningsbeslut tagna 
av universitet, högskolor och yrkeshögskolor 

3.1 Universitet, högskolors och yrkeshögskolors rättsliga 
ställning 

Inledning 
Vid behandling av rättsfrågor rörande universitet, högskolor och yrkeshögsko-

lor är det av vikt att klargöra vilka olika organisatoriska former av universitet, 

högskolor och yrkeshögskolor som finns. En sådan distinktion är av relevans då 

dessa har betydelse för vilka lagar och rättsregler som är tillämpbara på dem.  

   

Universitet och högskolor 
Svenska universitet och högskolor kan delas upp i två huvudsakliga kategorier, 

statliga lärosäten och enskilda utbildningsanordnare. Enskilda utbildningsan-

ordnare, vilka också kan benämnas som lärosäten med enskild huvudman, kan i 

sin tur delas upp i kategorierna privatägda lärosäten och, sedan 1994, stiftelse-

högskolor.132 

En betydande juridisk skillnad mellan statliga lärosäten och enskilda utbild-

ningsanordnare är vilken huvudsaklig lagstiftning som är tillämplig på deras 

verksamhet som högskola eller universitet. Vad gäller de statliga lärosätena 

tillämpas HögskL, i enlighet med 1 kap. 1 § HögskL. Av en e contrario-läsning 

av paragrafen framgår att lagen ej är tillämplig på enskilda utbildningsanord-

nare. Dessa är istället hänvisade lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa 

examina, i vilken det anges i 1 § att den enskilda part som anordnar utbildning 

enbart får utge de examen som angivs i HögskL, samt att den part som vill få 

tillstånd att utfärda examina behöver uppfylla kraven som uppställs i 2 § lagen 

(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. I 2 § lagen (1993:792) om 

tillstånd att utfärda vissa examina fordras att utbildningen ska vila på vetenskap-

lig och konstnärlig grund samt att den lever upp till de krav som ställs på ut-

bildning i 1 kap. HögskL. Detta innebär att såväl privatägda lärosäten och stif-

telsehögskolor har krav på sig att leva upp till 1 kap. HögskL vad gäller krav 

som där ställs på utbildningen. Den ambition som regeringen inledningsvis 

 
132 Prop. 1992/93:231, s. 19. 
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hade i 1993 års högskolereform, i vilken det bland annat anges att HögskL och 

HögskF ej skulle gälla stiftelsehögskolorna, är därmed inte fullt ut uppfylld.133 

 Enskilda utbildningsanordnare är ej en del av staten. De är istället juridiska 

personer, med egen rättskapacitet. Detta inkluderar även stiftelsehögskolorna, 

vars stiftare är staten,134 då de i enlighet med 4 § SL kan förvärva rättigheter och 

ikläda sig skyldigheter. Av denna paragraf följer att stiftelsehögskolor har egen 

rättskapacitet, då förmågan att förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter är 

en förutsättning för egen rättskapacitet. I egenskap av att vara egna juridiska 

personer är lärosätena med enskild huvudman ej heller bundna av FL. Det 

framgår e contrario av 1 § FL, i vilken anges att lagen är tillämplig på förvalt-

ningsmyndigheternas ärendehandläggning och domstolarnas handläggning av 

förvaltningsärenden.  

 

Yrkeshögskolan 
Yrkeshögskolan definieras i 2 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan som alla 

utbildningar som 1) lever upp till de krav som ställs i 7 § lagen (2009:128) om 

yrkeshögskolan, 2) inte omfattas av utbildningar enligt HögskL samt 3) inte kan 

leda till en examen i enlighet med lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa 

examina. Av 7 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan framkommer att särskild 

myndighet beslutar om vilka utbildningar som ingår i yrkeshögskolan, och av 2 

§ 1 p. förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkes-

högskolan framkommer att ansvarig myndighet är MYH. En stor bredd av 

aktörer kan tillåtas bli utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan, inklusive 

statliga lärosäten, myndigheter, kommuner och fysiska och juridiska personer.135 

Det är därmed möjligt att såväl statliga lärosäten som enskilda utbildningsan-

ordnare för universitet eller högskolor att också agera som utbildningsanord-

nare i enlighet med bestämmelserna om yrkeshögskolan.  

De rättsliga effekterna av huruvida en utbildningsanordnare inom yrkeshög-

skolan är statlig eller en privat aktör motsvarar de rättsliga effekterna som re-

dogjorts för ovan för universitet och högskolor. Statliga yrkeshögskolor saknar 

likt statliga lärosäten egen rättskapacitet, men de är bundna av FL. Privata yr-

keshögskolor har därmed egen rättskapacitet samtidigt som de ej är bundna att 

följa FL. Till skillnad mot hur den rättsliga skillnaden ser ut mellan privata läro-

säten och enskilda utbildningsanordnare för universitet och högskolor är dock 

samtliga yrkeshögskolor bundna av hela lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, 

oavsett om de är statliga lärosäten, myndigheter, kommuner, fysiska eller juri-

diska personer eller annan tillåten organisationsform för yrkeshögskolan. Detta 

inkluderar de bestämmelser om överklagande som går att finna i 20–21 §§ lagen 

(2009:128) om yrkeshögskolan. 

 

 
133 Prop. 1992/93:1, s. 24. 
134 Prop. 1992/93:231, s. 9. 
135 4 § Lag (2009:128) om yrkeshögskolan. 
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Förvaltningsbeslut tagna av universitet och högskolor 
Som konstateras ovan är svenska universitet och högskolor antingen statliga 

eller enskilda utbildningsanordnare. De statliga lärosätena innehar mandat att ta 

förvaltningsbeslut på samma grund som övriga förvaltningsmyndigheter. För-

valtningsmyndigheter får ta beslut med stöd i författning men betungande be-

slut enbart med stöd av lag, vilket framgår av RF 8 kap. 2 § p. 2.136 Det som kan 

kallas för betungande beslut är i RF 8 kap. 2 § p. 2 att anse som förhållanden 

mellan enskilda och det allmänna som i föreskrift reglerat skyldigheter för en-

skilda eller avser ingrepp på enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.  

Enskilda utbildningsanordnare å sin sida får mandatet till myndighetsutöv-

ning enbart genom delegation i lag. Detta kan exemplifieras i rätten att utfärda 

examina. Den juridiska person som önskar bli enskild utbildningsanordnare och 

inneha rätten att utfärda examina får enbart göra det efter att tillstånd beviljats 

av regeringen i enlighet med 5 § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda sär-

skilda examina. För att sådant tillstånd ska beviljas fordras att huvudmannen 

även lever upp till övriga krav som ställs i denna lag.137 

3.2 Att överklaga beslut till Överklagandenämnden för 
högskolan 

3.2.1 Inledning 

ÖNH är, sedan antagandet av den nya högskolelagen i prop. 1992/93:1, den 

särskilda överklagandenämnd som enligt 5 kap. 1 § 1 st. HögskL ska finnas för 

prövning av vissa beslut på högskoleområdet. Dess uppgifter, ledning, organi-

sation och beslutsförhet regleras av förordningen (2007:991) med instruktion 

för Överklagandenämnden för högskolan. ÖNH leds av en nämnd138 och är 

därmed en nämndmyndighet i enlighet med 2 § 3 p. myndighetsförordningen 

(2007:515). Eftersom såväl ordförande och vice ordförande för ÖNH ska vara 

eller ha varit domare139 och organet är upprättat i lag är ÖNH sådan nämnd 

som bland annat skulle kunna likställas med domstol i t.ex. 2 kap. 9 § 2 st. RF. 

Ett lämpligt begrepp på nämnder med dömande funktioner likt ÖNH är dom-
stolsliknande nämnder.140  

Till ÖNH kan vissa förvaltningsbeslut överklagas. Eftersom huvudregeln vid 

överklagande av förvaltningsbeslut är att dessa överklagas till förvaltningsrätten 

i enlighet med 40 § FL, se avsnitt 2.3.3 ovan, kan förvaltningsbeslut överklagas 

 
136 Se även Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 27 u., 2018, s. 69. 
137 Se rubriken Universitet och högskolor ovan för vidare redogörelse för kraven som ställs på 

enskilda utbildningsanordnare i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda särskilda examina. 
138 2 § Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan. 
139 4 § 1 st. Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan. 
140 Warnling-Nerep, Rätten till domstolsprövning & rättsprövning, 3 u., 2008, s. 90. 
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till ÖNH enbart när det särskilt föreskrivs. Bestämmelser som anger ÖNH som 

överklagandeinstans förekommer i:  

 

• HögskF, 

• DL, 

• studentkårsförordningen (2009:769), 

• förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid 

universitet och högskolor, 

• förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander, 

• förordningen (2016:706) om kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på 

forskarnivå och 

• förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.141 

 

För att möjliggöra större klarhet i bredden av beslut som kan överklagas har de 

i denna uppsats delats upp i fem olika kategorier. Beslut som faller under Hög-

skF, beslut som strider mot DL, beslut gällande status som studentkår, särskilda 

förvaltningsbeslut rörande studieavgifter och utbildningsbidrag samt beslut 

tagna av yrkeshögskolor. 

I enlighet bl.a. 5 kap. 1 § 2 st. HögskL kan ÖNH:s beslut avseende ett över-

klagande till nämnden ej överklagas.  

3.2.2 Beslut som faller under högskoleförordningen 

Överklagande av förvaltningsbeslut tagna i enlighet med HögskF regleras i dess 

tolfte kapitel och i 12 kap. 2 § HögskF listas ett antal förvaltningsbeslut som 

kan överklagas till ÖNH. För att korrekt redogöra för innebörden och effekten 

av tolfte kapitlet och överklagbara beslut i enlighet med dess andra paragraf bör 

dock först redogöras för tillämpningsområdet för förordningen. 

Av 1 kap. 1 § HögskF framkommer att HögskF tillsammans med HögskL 

reglerar de universitet och högskolor som staten är huvudman för, det vill säga 

statliga lärosäten. Att HögskF är tillämplig på statliga lärosäten innebär e 
contrario att dess bestämmelser om bland annat överklaganderätt till ÖNH ej är 

tillämpbara på enskilda utbildningsanordnare.142 Särskilda förordningar finns för 

två statliga lärosäten, Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan.143 

 
141 Utöver dessa lagar och förordningar anges även ÖNH som överklagandeinstans för vissa 

beslut i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, men då 

dessa beslut tas av MYH och uppsatsen ej behandlar förvaltningsbeslut tagna av andra än univer-

sitet, högskolor och yrkeshögskolor kommer bestämmelserna däri lämnas utan vidare kommenta-

rer. 
142 Se även avsnitt 3.1. om tillämpbarheten av HögskL och HögskF på enskilda utbildningsan-

ordnare. 
143 Förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och förordningen (2007:1164) för 

Försvarshögskolan. 
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Vad gäller överklagande av dessa statliga lärosätens förvaltningsbeslut gäller 

dock överklagandebestämmelserna i HögskF i enlighet med 6 kap. 1 § Förord-

ning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och 6 kap. 1 § Förordning 

(2007:1164) för Försvarshögskolan. Enbart ett undantag föreligger vad gäller 

Försvarshögskolan i enlighet med 6 kap. 1 § Förordning (2007:1164) för För-

svarshögskolan, vilket redogörs för nedan.  

De beslut som enligt 12 kap. 2 § HögskF får överklagas till ÖNH är åtta till 

antalet och lyder som följer: 

1. beslut om anställning vid en högskola, med undantag av beslut om anställ-
ning som doktorand eller som lektor vid en befordran enligt 4 kap. 12 c §, 

2. beslut enligt 4 kap. 13 § att avslå en ansökan om befordran, 
3. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli an-

tagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte 
göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra 
meningen eller 28 § andra stycket, 

4. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet, 
5. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbild-

ningsmoment, 
6. beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § och 

beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 §, 
7. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis, och 
8. beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller 

avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina 
studier efter studieuppehåll. Förordning (2017:844). 

 

Vad gäller första punkten kan särskilt uppmärksammas att ytterligare ett undan-

tag från överklaganderätten till anställning framgår av 6 kap. 1 § Förordning 

(2007:1164) för Försvarshögskolan, nämligen vid anställning av officerare som 

lärare. 

Efter att i 12 kap. 2 § HögskF ha redogjort för vilka beslut som är överklag-

bara till ÖNH anges i 12 kap. 3 § HögskF att överklagandereglerna i 40 § FL är 

tillämpliga på beslut från högskolors disciplinnämnder om avstängning och 

varning. Övriga beslut får dock inte överklagas, vilket framkommer av 12 kap. 

3-4 §§ HögskF, om inte det stadgas särskilt i annan lagstiftning än FL. 12 kap. 4 

§ HögskF får därmed anses vara en sådan specialbestämmelse som gör att FL ej 

längre är giltig i enlighet med 4 § FL.144 Noterbart i sammanhanget är att dessa 

paragrafer också implicit innefattar ett överklagandeförbud för bland annat 

beslut om betyg. Detta eftersom betyg ej är medtagna bland punkterna i 12 kap. 

2 § HögskF och att 12 kap. 4 § HögskF begränsar överklaganderätten till de 

beslut som nämns i kapitlet eller om det är medgivet i annan författning. 

Warnling Conradson menade år 1993 att ”[n]ågon sådan regel avseende betyg 

saknas, varför sådana beslut således alltjämt inte kan överklagas”, och till upp-

 
144 För vidare redogörelse om subsidariteten av FL, se även avsnitt 2.3.3 ovan. 
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satsförfattarens kännedom har inga rättsliga regler tillkommit sedan dess som 

ändrar sanningshalten i det citatet.145  

Även i HögskF regleras, i likhet med i HögskL, ett särskilt överklagandeför-

bud för beslut tagna av ÖNH.146  

3.2.3 Beslut som strider mot diskrimineringslagen 

Både i rollen som arbetsgivare och som utbildningsanordnare har universitet 

och högskolor skyldigheter som följer av DL. Detta inkluderar att leva upp till 

de i DL ställda diskrimineringsförbuden, vilka regleras i bland annat 2 kap. 1 § 

DL för arbetsgivare och 2 kap. 5 § DL för utbildningsanordnare, såväl som 

förbudet mot repressalier, som framkommer i 2 kap. 19 § DL. 

I 4 kap. 18 § DL framkommer att somliga beslut som tas i strid med DL ska, 

om de fattats av statliga universitet eller högskolor, överklagas till ÖNH. Dessa 

är, i enlighet med 4 kap. 18 § 1 st. DL, de som strider mot: 

1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §, om beslutet avser 
a. tillträde till utbildning, 
b. tillgodoräknande av utbildning, 
c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studie-

uppehåll, 
d. byte av handledare, 
e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på 

forskarnivå eller 
f. en ingripande åtgärd mot en student, 

2. diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3 p., eller 
3. förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §. 

 

 

Diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § DL åsyftar det ansvar som utbildningsan-

ordnare har att ej diskriminera elever, studenter eller studerande, oberoende om 

de deltar i verksamheten eller söker till den. Anställda och uppdragstagare i 

verksamheten likställs i paragrafen med utbildningsanordnaren när de genom-

för sitt uppdrag eller anställning. Uppräkningen av beslut som kan överklagas 

till ÖNH i 4 kap. 18 § 1 st. DL är uttömmande, vilket innebär motsatsvis att de 

beslut som inte räknas upp inte heller kan överklagas enligt denna paragraf.147 

Bland frekvent återkommande förvaltningsbeslut som ej ingår bland de över-

klagbara kan räknas beslut om examination och dylik bedömning av studiepre-

station.148  

 Vad gäller diskrimineringsförbudet i 1 kap 4 § 3 p. DL åsyftas bristande 
tillgänglighet. Bristande tillgänglighet råder när någon med en funktionsned-

 
145 Warnling-Nerep, Om rättelse av förvaltningsbeslut, särskilt högskolebetyg, FT 1993 s. 248. 
146 12 kap. 5 § HögskF. 
147 Prop. 2007/08:95, s. 552. 
148 Prop. 2007/08:95, s. 552. 
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sättning missgynnas av avsaknaden av genomförda åtgärder som skäligen skulle 

genomförts med hänsyn tagen till rådande reglering i lag och annan författning. 

Paragrafen är dock inte ovillkorlig, utan vid bedömning av vad som är skäliga 

åtgärder utifrån rådande bestämmelser ska hänsyn även tas till ekonomiska och 

praktiska förutsättningar, varaktighet och omfattning av förhållandet eller kon-

takten mellan utbildningsanordnaren och den enskilde, samt andra omständig-

heter av betydelse.149 

 Med förbudet mot repressalier i 2 kap 19 § DL avses sådant fall när exem-

pelvis en utbildningsanordnare som brutit mot särskilt angivna paragrafer i DL 

utsätter enskild för repressalier för att hen antingen ”1. anmält eller påtalat ett 

sådant handlande, 2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller 3. avvisat eller 

fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskri-

minerat.”150  

Om ett förvaltningsbeslut av ÖNH döms strida mot någon av de förbud 

som 4 kap. 18 § 1 st. DL anger finns det, utöver kravet på brott mot någon av 

förbuden, ytterligare ett kriterium för att beslutet ska kunna undanröjas och, om 

nödvändigt, återförvisas för ny prövning.151 Det andra kriteriet framkommer av 

4 kap. 18 § 2 st. DL och är att brottet mot någon av förbuden ska kunna antas 
ha påverkat utfallet. Först då ska ÖNH, i enlighet med 4 kap. 18 § 2 st. DL, 

undanröja beslutet och, om nödvändigt, återförvisa det för ny prövning.  

Att de beslut som strider mot DL i någon av de avseenden som anges i 4 

kap. 18 § 1 st. DL skulle vara överklagbara var debatterat inför inrättandet av 

DL. I prop. 2007/08:95 framkommer att ÖNH argumenterat för att det ej bort 

vara överklagandeinstans i ärenden rörande diskriminering, då sådan prövning 

innefattar bevisvärdering som ÖNH i egenskap av en domstolsliknande nämnd 

utan möjlighet till formell bevisupptagning och vittnesförhör ej ansåg sig läm-

pad för.152 Regeringen betonade dock vikten av möjligheten för studenter att 

överklaga beslut på grunden att de stred mot DL och bestämmelsen om rätt till 

överklagan fördes över från den tidigare lagstiftningen på området, lagen 

(2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, till DL.153 

4 kap. 18 § 1 st. DL är subsidiär till annan lagstiftning, vilket framkommer av 

4 kap. 18 § 3 st. DL. Finns annan reglering av överklagande har dessa företräde 

och ska tillämpas, utan att detta förtar möjligheten att också åberopa att beslu-

tet strider mot förbuden om diskriminering eller repressalier i DL.154  

Av 4 kap. 19 § DL framgår att beslut i enlighet med DL som tas av ÖNH ej 

får överklagas. Detta motsvarar bestämmelsen om att beslut från nämnden med 

 
149 1 kap 4 § 3 p. DL. 
150 2 kap 19 § DL. 
151 Prop. 2007/08:95, s. 552. 
152 Prop. 2007/08:95, s. 213. 
153 Prop. 2007/08:95, s. 213. 
154 Prop. 2007/08:95, s. 552. 
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avledning av överklagande till ÖNH ej får överklagas i enlighet med 5 kap. 1 § 2 

st. HögskL. 

Som noterat i det inledande stycket för detta avsnitt föreligger skyldigheter 

för såväl statliga universitet och högskolor som enskilda utbildningsanordnare i 

enlighet med DL. I 3 kap. DL, som rör aktiva åtgärder för att bland annat före-

bygga diskriminering, föreligger skyldigheter för det som DL kallar utbildnings-

anordnare. Med utbildningsanordnare menas enligt 3 kap. 15 § p. 2–3 DL bland 

annat den som bedriver utbildning enligt högskolelagen såväl som utbildning 

som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda 

vissa examina, det vill säga såväl statliga lärosäten som enskilda utbildningsan-

ordnare. Då kapitel 3 rör förebyggande åtgärder, inte förvaltningsbeslut, aktuali-

seras inte överklagande. Av den orsaken, tillsammans med begränsningen till 

enbart statliga lärosäten i 4 kap. 18 § DL, är enskilda utbildningsanordnare inte 

innefattade i de beslut som kan överklagas till ÖNH på grund av bestämmelser 

i DL. 

3.2.4 Beslut gällande status som studentkår 

I enlighet med 3 § studentkårsförordningen (2009:769), som enligt 1 § är till-

lämpbar vid statliga universitet och högskolor, ska den studentsammanslutning 

som önskar få status som studentkår ansöka om det vid berörd högskola eller 

universitet. Beslut om ställning som studentkår beviljas därefter av högskolan 

eller universitetet, i enlighet med 4 kap. 8 § HögskL, under förutsättning att 

studentsammanslutningen lever upp till de krav som stadgas i 9–14 §§ HögskL. 

Ställning som studentkår är därmed något som vid statliga lärosäten beslutas 

om av universitetet eller högskolan. 

Även mandatet att återkalla en sammanslutnings status som studentkår till-

kommer vid de statliga lärosätena universitetet eller högskolan, vilket följer av 5 

§ 2 st. studentkårsförordningen (2009:769). Ett sådant beslut får återkallas i 

enlighet med paragrafen under förutsättning att antingen 1) studentkåren inte 

längre uppfyller kraven som ställs på en studentkår i 9–14 §§ HögskL eller 2) 

om studentkåren skriftligt ansökt om att få beslutet upphävt. 

Av 10 § studentkårsförordningen (2009:769) följer att såväl beslut om att 

bevilja kårstatus som beslut om att upphäva ställning som studentkår kan över-

klagas till ÖNH. I likhet med andra bestämmelser om överklagande till ÖNH 

framgår av 10 § 2 st. studentkårsförordningen (2009:769) att beslut tagna av 

ÖNH inte får överklagas. 

3.2.5 Studieavgifter och utbildningsbidrag 

Utöver det förvaltningsbeslut gällande resurser för en doktorands utbildning 

vars överklagande regleras i HögskF finns särskild reglering gällande studieav-

gifter och utbildningsbidrag i vissa andra förordningar. Regleringarna i de för-

ordningarna gäller avstängning av student som inte betalt sin studieavgift, åter-
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krävande av utbildningsbidrag för doktorander samt beslut rörande utbild-

ningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning. 

Av 5 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid 

universitet och högskolor följer att den som enligt paragrafen räknas som tred-

jelandsmedborgare kan komma att behöva betala studieavgift för studierna vid 

en svensk högskola eller universitet. Om universitetet eller högskolan är omfat-

tad av HögskL i enlighet med 1 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift 

och studieavgift vid universitet och högskolor, d.v.s. är ett statligt lärosäte, före-

ligger en skyldighet för lärosätet att ta ut en studieavgift under förutsättning att 

studenten är en tredjelandsmedborgare som är skyldig att betala studieavgift.155 

Undantagna från betalningsskyldighet av studieavgift är de tredjelandsmedbor-

gare som lever upp någon av förutsättningarna som ställs upp i 2 § andra styck-

et 1-8, 5 a §, 5 b § och 5 c §, såsom exempelvis personer med permanent uppe-

hållstillstånd. Om en student studerar en utbildning av större omfattning än 30 

högskolepoäng kan lärosätet besluta att studieavgiften får betalas i delbetalning-

ar, samt att en första delbetalning är tillräcklig för att studenten ska kunna bli 

antagen.156 När en student betalar sin studieavgift i delbetalningar är det möjligt 

att studenten inte inkommer med en betalning inom den tid som lärosätet be-

slutat i enlighet med förordningen.157 Om en student inte betalt studieavgift 

inom angiven tid, och ej heller betald inom ny angiven tid efter påminnelse från 

lärosätet, får högskolan avstänga studenten från studierna.158 Ett sådant beslut 

om avstängning från studierna får överklagas till ÖNH.159 Likt andra bestäm-

melser om överklagande till ÖNH framgår av denna paragraf att nämndens 

beslut inte får överklagas.160 

I enlighet med 1 § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för dokto-

rander får utbildningsbidrag ges till den doktorand som studerar vid ett statligt 

lärosäte eller vid Handelshögskolan i Stockholm. Bidraget beviljas efter en an-

sökan161 som ska prövas av lärosätet162. Utbetalning sker månadsvis, i efterskott, 

och vid frånvaro från studier får doktoranden behålla utbildningsbidraget en-

bart ifall frånvaron beror på någon av de orsaker som listas i 12 § 1 st. förord-

 
155 5 § 1 st. Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och 

högskolor. 
156 8 § 2 st. Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och 

högskolor. 
157 9 § Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högsko-

lor. 
158 10 § Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högsko-

lor. 
159 13 § Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högsko-

lor. 
160 13 § Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högsko-

lor. 
161 6 § Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. 
162 7 § Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. 
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ningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander.163 Bland dessa ingår 

bland annat ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgörande i 

totalförsvaret och förtroendeuppdrag inom fackliga- och studentorganisationer. 

Vid de fall då doktorand tagit del av utbildningsbidrag som hen ej haft rätt till 

och denne har eller borde ha insett detta kan högskolan kräva tillbaka det som 

betalats ut.164 Sådant återkrav kan dock överklagas till ÖNH i enlighet med 16 § 

förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. I enlighet med 

denna paragraf kan de beslut som ÖNH tar vid sådant överklagande inte heller 

överklagas. Av 16 § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för dokto-

rander framgår också att inga andra beslut än de som meddelats om att i enlig-

het med 15 § kräva tillbaka utbildningsbidrag för doktorander kan överklagas. 

Den begräsningen innebär bland annat att ingen överklaganderätt föreligger för 

en doktorand när ett lärosäte i enlighet med 14 § förordningen (1995:938) om 

utbildningsbidrag för doktorander har dragit in dennes rätt till utbildningsbidra-

get på grund av att doktoranden försummat sina studier. 

Slutligen förekommer särskild reglering om överklaganderätt till ÖNH i för-

ordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk 

utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på 

forskarnivå. Förordningen reglerar, som namnet antyder, möjligheten för per-

soner med examen på forskarnivå att söka utbildningsbidrag om de studerar 

KPU.165 Bidraget kan ges av statliga lärosäten omfattade i HögskL efter rege-

ringsbeslut166 efter att lärosätet beviljat en av den ansökande egenhändigt förfat-

tad ansökan167. En förutsättning för beviljande är att den sökande kommer stu-

dera KPU på heltid168. Likt bestämmelserna i förordningen (1995:938) om ut-

bildningsbidrag för doktorander så kan utbildningsbidrag från denna förordning 

återkrävas om den studerande som obehörigen fått utbildningsbidrag och an-

tingen insett eller bort inse att så var fallet. Till skillnad mot förordningen 

(1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander kan dock samtliga beslut som 

ett lärosäte tar om utbildningsbidrag i enlighet med förordningen, såsom bevil-

jande eller återkrav, överklagas.169 Överklagande sker till ÖNH och de beslut 

som ÖNH tar får ej överklagas.170 

 
163 10 § Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. 
164 15 § Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. 
165 1 § Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. 
166 2 § Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. 
167 13 § Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. 
168 4 § Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. 
169 23 § Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. 
170 23 § Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. 
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3.2.6 Beslut tagna av yrkeshögskolor 

Vad gäller yrkeshögskolor och deras särskilda reglering finns ett antal beslut till 

vilka det är särskilt reglerat att de överklagas till ÖNH. Dessa går att finna i 

förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och är fyra till antalet;  

 

1. utbildningsanordnares beslut om avslag på students begäran att få ex-

amens- eller utbildningsbevis,  

2. beslut om att sökande till studier ej lever upp till behörighetskraven för 

antagning till utbildning,  

3. beslut om tillgodoräknande av utbildning samt  

4. beslut om att inte bevilja student som är antagen till utbildning anstånd 

med att inleda studierna eller att få fortsätta sina studier efter studie-

uppehåll.  

 

Med examensbevis avses i enlighet med 2 kap. 15 § förordningen (2009:130) 

om yrkeshögskolan sådant bevis som anger att student uppfyllt kraven för exa-

men inom specificerad utbildning. Utbildningsbevis å sin sida är ett liknande 

dokument, med den skillnad att det ges till den student som antingen inte upp-

nått kraven för att ha tagit examen, alternativt inte begär ut ett examensbevis.171 

Överklaganderätt till ÖNH föreligger om en students begäran av examensbevis 

eller utbildningsbevis avslås av utbildningsanordnaren, vilket följer av 8 kap. 2 § 

1 st. förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. 

Av 8 kap. 2 § 2 st. förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan följer över-

klaganderätt till ÖNH för ytterligare tre former av beslut, under förutsättning 

att de tas av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman. Dessa 

är 1) beslut om att sökande ej lever upp till kraven på behörighet för antagning 

vid utbildning, 2) beslut gällande tillgodoräknande av utbildning samt 3) beslut 

att ej bevilja anstånd att påbörja studier eller fortsätta studier efter studieuppe-

håll till en som är antagen till utbildning. Det kan här särskilt noteras att dessa 

tre punkter till formulering och innehåll liknar, men ej är identiska med, tre 

punkter i 12 kap. 2 § HögskF. Närmare bestämt kan de i viss utsträckning sägas 

motsvara paragrafens tredje, fjärde och åttonde punkt.  

Likt andra bestämmelser om överklagande av beslut till ÖNH så innefattar 

förordningen en bestämmelse om att samtliga beslut som ÖNH tar i enlighet 

med förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan får ej överklagas.172 

 
171 2 kap 16 § Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. 
172 8 kap 2 § 3 st. Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. 
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3.3 Rätt till överklagan av enskilda utbildningsanordnares 
förvaltningsbeslut  

Vid ovanstående avsnitts genomgång av överklagande av förvaltningsbeslut till 

ÖNH framgår en tydlig trend vad gäller möjligheten att överklaga förvaltnings-

beslut tagna av enskilda utbildningsanordnare. Beslut av enskilda utbildnings-

anordnare är nästintill helt konsekvent undantagna från möjlighet att överklaga 

till ÖNH.  

HögskF är ej tillämpbar på enskilda utbildningsanordnare, vilket följer é 
contrario av 1 kap. 1 § HögskF. DL är tillämpbar på enskilda utbildningsanord-

nare enbart vad gäller 3 kap. DL, som behandlar förebyggande åtgärder. Vad 

gäller överklaganderätt till ÖNH i enlighet med 4 kap. 18 § DL gäller den rätten 

i relation till förvaltningsbeslut fattade av statliga lärosäten, varpå enskilda ut-

bildningsanordnares förvaltningsbeslut inte kan överklagas med hänvisning till 

den paragrafen. Studentkårsförordningen är tillämpbar enbart på statliga lärosä-

ten i enlighet med 1 § studentkårsförordningen (2009:769). Detsamma gäller 

förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet 

och högskolor173, och förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kom-

pletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer 

som har en examen på forskarnivå174.  

Det finns ett direkt undantag från huvudregeln att förvaltningsbeslut tagna 

av enskilda utbildningsanordnare inte kan överklagas till ÖNH. Undantaget rör 

Handelshögskolan och gäller utbildningsbidrag för doktorander. Eftersom ut-

bildningsbidrag ges till den doktorand som studerar vid ett statligt lärosäte eller 

vid Handelshögskolan i Stockholm175 tillkommer också överklaganderätt av ett 

återkrav från lärosätet. Ett sådant återkrav kan överklagas till ÖNH i enlighet 

med 16 § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag till doktorander. Bland 

förvaltningsbeslut tagna av enskilda utbildningsanordnare är därmed återkrav av 

utbildningsbidrag till doktorand vid Handelshögskolan den enda formen av 

beslut som kan överklagas till ÖNH.  

3.4 Flerinstansprövning och Överklagandenämnden för 
högskolan 

Som framkommit i redogörelsen i avsnitt 3.2 om vilka förvaltningsbeslut som 

kan överklagas till ÖNH så finns jämte varje reglering som möjliggör överkla-

gande till ÖNH också en bestämmelse som förhindrar att de beslut som ÖNH 

 
173 1 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högsko-

lor. 
174 1 § förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning 

som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. 
175 1 § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. 
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tar med anledning av överklagan till ÖNH i sin tur kan överklagas.176 Antalet 

motiveringar till denna inskränkning är sparsmakade. I förarbetet till HögskL 

kan urskiljas en motivering med begränsningen av överklaganderätten med att 

instiftandet av nämnden var att avlasta regeringen i besvärsärenden.177 Överkla-

gandeförbudet av ÖNH:s beslut angående ärende som överklagats till ÖNH 

liknas i propositionen med det förbud som föreligger för överklagande av be-

slut tagna av Skolväsendets överklagandenämnd.178 Ingen av dessa formulering-

ar från förarbetet är i sig särskilt tydliga. Det går lätt att tänka sig att avlastning 

av regeringens besvärsärenden skulle kunna ske även via en överklagande-

nämnd vars beslut går att överklaga till förvaltningsdomstol, kammarrätt eller 

HFD. Liknandet med Skolväsendets överklagandenämnd ter sig snarare vara en 

skildring av hur modellen ska se ut än en motivering till varför eninstanspröv-

ning förespråkas.  

I en redovisning av ett regeringsuppdrag från Högskoleverket utvecklar 

Högskoleverket sina resonemang kring överklaganderätt av ÖNHs beslut.179 Av 

rapporten framgår att Högskoleverket resonerat bland annat i relation till rätts-

säkerhet och effektivitet, men även i relation till att beslutsmyndighetens sär-

skilda kompetens skulle kunna motivera ett överklagandeförbud och att sär-

skilda faktorer kan föreligga för att motivera ett snabbt slutgiltigt avgörande.180 

Rapporten utgör ett illustrativt exempel på hur aktörer som övervägt föränd-

ringar i överklagandeförbudet på regeringens anmodan har resonerat. Att en så 

pass omfattande begränsning av möjligheten till flerinstansprövning av berörda 

förvaltningsbeslut saknar mer utförlig motivering i bland annat förarbetet får 

anses beklagligt.  

Huruvida möjlig flerinstansprövning ska föreligga för aktuella förvaltnings-

beslut tagna av universitet, högskolor och yrkeshögskolor är en fråga som aktu-

aliserar frågor om de enskildas rättssäkerhet och tillgång till rättsmedel och hur 

dessa ska vägas mot behovet av snabb och effektiv myndighetsutövning. I prak-

tiken lär den tydligaste effekten av den valda vägen med eninstansprövning vara 

kortare hålltid mellan att ett beslut tas av en förvaltningsmyndighet och att detta 

får slutgiltig rättskraft efter eventuellt överklagande. Andra tänkbara effekter är 

att de begränsade överklagandemöjligheterna i sin tur ökar berörda personers 

fokus och kritik mot de universitet, högskolor och folkhögskolor som tar för-

valtningsbesluten. Oberoende av eventuella positiva och negativa effekter av 

 
176 Dessa bestämmelser utgörs av 5 kap 1 § 2 st. HögskL, 12 kap 5 § HögskF, 4 kap 19 § DL, 10 § 

2 st. studentkårsförordningen (2009:769), 13 § Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och 

studieavgift vid universitet och högskolor, 16 § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag, 23 

§ Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som 

leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå samt 8 kap 2 § 3 st. 

Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. 
177 Prop. 1992/93:1, s. 91. 
178 Prop. 1992/93:1, s. 91. 
179 Högskoleverket, 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet, 2001, s. 103–113. 
180 Högskoleverket, 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet, 2001, s. 106. 
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rådande eninstansprövning innebär dock avsaknaden av tydlig motivering till 

rådande modell att det svårligen kan utvärderas om regleringen har önskad 

effekt.  

3.5 Sammanfattande synpunkter 

I detta kapitel har en av uppsatsens frågeställningar avsetts besvaras, närmare 

bestämt vilka förvaltningsbeslut tagna av universitet, högskolor och yrkeshögs-

kolor får överklagas till ÖNH? Dessa har summerats till beslut som faller under 

HögskF, beslut som strider mot DL, beslut gällande status som studentkår, 

särskilda förvaltningsbeslut rörande studieavgifter och utbildningsbidrag samt 

beslut tagna av yrkeshögskolor. En sådan summering kan te sig av mindre ana-

lytiskt värde. Som konstaterats i kapitel 2 är dock artikel 6.1 EKMR avhängig på 

vilka sorts frågor som behandlas, närmare bestämt om civila rättigheter eller 

skyldigheter aktualiserats. Av den orsaken blir detta kapitels organisering och 

redogörelse för förvaltningsbeslut som kan överklagas till ÖNH av betydelse 

när följande kapitel behandlar frågeställningen i vilken utsträckning som kraven 

som europarätten och EU-rätten ställer på domstolar och domstolsprövning är 

tillämpliga på ÖNH. 

 Somliga andra slutsatser från ovanstående kapitel, såsom det faktum att 

ÖNH utgör en myndighet och en domstolsliknande nämnd och att ÖNH utgör 

första och sista överinstans vid överklagan, blir av betydelse vid nästa kapitels 

bedömning av uppsatsens sista frågeställning. Dessa slutsatser är nämligen av 

relevans vid bedömning av huruvida ÖNH lever upp till de tillämpliga krav 

som europarätten och EU-rätten ställer på domstolar och domstolsprövning. 
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4 Rätt till domstolsprövning av 
förvaltningsbeslut tagna av universitet, 
högskolor och yrkeshögskolor 

4.1 Inledning 

På frågan om huruvida ÖNH kan anses leva upp till kraven som ställs på en 

domstol i enlighet med den domstolspraxis som finns kopplad till domstolsbe-

greppet i artikel 267 FEUF finns ett enkelt svar. Ja. ÖNH bedömdes i fallet 

Abrahamsson och Anderson mot Fogelqvist leva upp till de kriterier som EU-

rätten ställer för att ett organ ska vara att anse som en domstol i enlighet med 

artikel 267 FEUF.181 I och med de slutsatser som drogs i kapitel 2 om tillämp-

ningsområdet för artikel 267 FEUF, det vill säga att artikeln reglerar frågan om 

vilket organ som kan begära förhandsavgörande av EU-domstolen och inte 

rätten till domstolsprövning, får dock konstateras att huruvida ÖNH lever upp 

till artikel 267 FEUF ej är av relevans vid prövning av huruvida rätten till dom-

stolsprövning är säkrad. För att besvara den frågeställningen redogör kapitel 4 

istället för hur väl rådande reglering av ÖNH lever upp till artikel 6.1 EKMR 

och artikel 47 rättighetsstadgan. Det görs genom att först reda ut huruvida ar-

tiklarna är tillämpbara på ÖNH, för att därefter besvara om regleringen av 

ÖNH lever upp till kraven på domstol och domstolsprövning som artiklarna 

tillförsäkrar. 

4.2 Artikel 6.1 EKMR och artikel 47 rättighetsstadgans 
tillämpbarhet på ÖNH 

4.2.1 Inledning 

Som konstaterats i kapitel 2 så motsvarar artikel 6.1 EKMR och artikel 47 i 

rättighetsstadgan varandra vad gäller hur domstolsbegreppet är konstruerat. Av 

detta följer att samma krav på ett organ för att det ska vara att anse som en 

domstol ställs i båda artiklarna. Vad som skiljer artiklarna åt är istället deras 

tillämpningsområden. I detta avsnitt kommer artiklarnas tillämpning gentemot 

 
181 Se även avsnitt 2.2.2 ovan. 
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ÖNH behandlas. I det därefter följande avsnittet kommer en granskning av hur 

väl ÖNH lever upp till de kriterier som artiklarna ställt upp för att ett organ ska 

vara att anse som en domstol i artiklarnas mening. 

4.2.2 Är artikel 6.1 EKMR tillämpbar? 

För att kraven på en domstol i enlighet med artikel 6.1 ska kunna aktualiseras 

på ett organ ska artikeln som sådan vara tillämpbar i det enskilda fallet. Ett 

organ som varken prövar någons civila rättigheter eller skyldigheter eller någon 

som står anklagad för brott har inte heller en skyldighet att leva upp till de krav 

som artikel 6.1 EKMR ställer på en domstol. För att besvara om ÖNH är skyl-

dig att leva upp till de krav som artikel 6.1 EKMR ställer på en domstol behö-

ver därmed först besvaras om de fall som behandlas i ÖNH kan anses röra 

någons civila rättigheter eller skyldigheter eller någon som står anklagad för 

brott. Som tidigare konstaterats rör sig de typfall som ÖNH hanterar inte om 

brottmål. Därmed blir frågan om någon av de beslut som kan överklagas till 

ÖNH kan anses röra någons civila rättigheter eller skyldigheter.182  

Som konstaterats ovan kan prövningen av huruvida en civil rättighet eller 

skyldighet i enlighet med artikel 6.1 EKMR har aktualiserats brytas ned i tre 

frågeställningar.183 Frågeställningarna som behöver besvaras jakande är 1) före-

ligger en reell tvist, 2) gäller tvisten en rättighet eller skyldighet samt 3) är rättig-

heten eller skyldigheten en civil rättighet eller skyldighet? Ett lämpligt tillväga-

gångssätt för att pröva om de fall som behandlas i ÖNH kan anses röra någons 

civila rättigheter eller skyldigheter är därför att pröva de typfall som kan över-

klagas till ÖNH gentemot dessa frågeställningar. 

 Frågeställningen om huruvida en reell tvist föreligger får konstateras vara 

svårbesvarad inom ramen för en granskning av rådande reglering. En sådan 

prövning är i grunden avhängig på det rättsliga anspråket i det enskilda fallet 

och huruvida det anspråket saknar uppenbar grund. Utan att göra en gransk-

ning av varje fall som överklagas till ÖNH kan därmed inga direkta slutsatser 

dras. Det får dock anses skäligt att ponera att åtminstone ett flertal av de fall 

som ÖNH hanterar ej saknar uppenbar grund, varpå kravet på reell tvist är 

uppfyllt i ett flertal av fallen. En sådan utgångspunkt skulle även ha stöd i 

Europadomstolens egen praxis, som anger att en tvist ska anses vara reell ifall 

inga klara indikationer finns för att så inte är fallet.184 Eftersom beslut om uni-

versitetsexamen eller andra beslut om betyg ej kan överklagas till ÖNH aktuali-

seras inte den avgränsning av en reell tvist som Europadomstolen fastställt i 

Van Marle m.fl. mot Nederländerna, det vill säga att kompetensprövning och 

kunskapsprövning ej behöver domstolsprövas.185 

 
182 Se avsnitt 3.2 för en fullständig redogörelse av de beslut som kan överklagas till ÖNH. 
183 Se avsnitt 2.1.2. 
184 Rolf Gustafson mot Sverige (1.7.1997), p. 39. 
185 Van Marle m.fl. mot Nederländerna (26.6.1986). 
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 Vad gäller prövning av huruvida ett beslut som går att överklaga till ÖNH 

gäller en rättighet eller skyldighet ter sig en sådan fråga på ytan relativt enkelt 

besvarad. Eftersom en rättighet eller skyldighet i enlighet med artikel 6.1 

EKMR är avhängig på att rättigheten eller skyldigheten är erkänd i den nation-

ella lagstiftningen följer att samtliga rättigheter eller skyldigheter erkända i den 

nationella lagstiftningen också är rättigheter och skyldigheter i artikel 6.1 

EKMR:s mening. De beslut som strider mot DL och som får överklagas till 

ÖNH kan därmed, på grund av att DL är en svensk lag, konstateras vara av den 

nationella lagstiftningen erkända rättigheter eller skyldigheter i artikel 6.1 

EKMR:s mening.  

Större svårighet uppstår dock vid tolkning av rättigheter och skyldigheter 

som förvisso ingår i rättsordningen men som ej upprättats i lag. Bland de i av-

snitt 3.2 konstaterade överklagbara beslut till ÖNH utgörs dessa av de som 

upprättats i förordning, det vill säga kategorierna beslut som faller under Hög-

skF, beslut gällande status som studentkår, särskilda förvaltningsbeslut rörande 

studieavgifter och utbildningsbidrag samt beslut tagna av yrkeshögskolor. Vid 

en rent språklig tolkning av Europadomstolens avgöranden kan konstateras att 

en civil rättighet eller skyldighet ska vara ”recognised under domestic law”.186 

Europadomstolen har dock etablerat att en rättighet eller skyldighet kan före-

ligga även när en sådan rättighet eller skyldighet inte uttryckligen framkommit i 

den nationella lagstiftningen.187 I doktrin framkommer också att en möjlig över-

sättning av ”recognised under domestic law” är en formulering som lyder ”som 

har sin grund i den nationella rätten”188, vilket är en formulering som är bredare 

och kan anses täcka även förordningar. Det är alltså möjligt att beslut som faller 

under HögskF, beslut gällande status som studentkår, särskilda förvaltningsbe-

slut rörande studieavgifter och utbildningsbidrag samt beslut tagna av yrkeshög-

skolor skulle kunna anses innefatta rättigheter och skyldigheter i artikel 6.1 

EKMR. Viss försiktighet bör dock tillämpas vid en bedömning av huruvida 

beslut tagna av universitet, högskolor och yrkeshögskolor kan anses röra som 

rättigheter eller skyldigheter i artikel 6.1 EKMR:s mening. Europadomstolen 

har som bekant konstaterat att bedömning av kompetens ligger utanför vad 

som räknas som ens en reell tvist i EKMR:s mening. I samband med den slut-

satsen sades även att en sådan prövning är ”[…] akin to a school or university 

examination and is so far removed from the exercise of the normal judicial 

function […]”.189 En möjlig tolkning av det tydliga yttrandet att examination är 

långt ifrån vad som normalt ska domstolsprövas är att Van Marle m.fl. mot 
Nederländerna kan tillämpas analogt på en stor bredd av beslut tagna av univer-

sitet, högskolor eller yrkeshögskolor. I avsaknad av annan praxis från Europa-

domstolen vad gäller andra beslut typiskt sett tagna av universitet, högskolor 

 
186 W. mot Förenade kungariket (8.7.1987), p. 73. 
187 Se t.ex. Beaumartin mot Frankrike (24.11.1994). 
188 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 162. 
189 Van Marle m.fl. mot Nederländerna (26.6.1986), p. 36. 
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eller yrkeshögskolor som säkerställer att sådana beslut kan röra rättigheter eller 

skyldigheter i EKMR:s mening fodras därmed viss försiktighet vid att göra en 

vid tolkning av begreppet rättigheter och skyldigheter för att inkludera sådana 

beslut. Med hänsyn till dessa resonemang får därför konstateras att det ej är 

sannolikt att de beslut som enligt förordningar kan överklagas till ÖNH är att 

anse som rättigheter eller skyldigheter i EKMR:s mening. 

Med frågeställningarna om huruvida en reell tvist förelegat och huruvida rät-

tigheter eller skyldigheter i EKMR:s mening aktualiserats besvarade kvarstår 

enbart en fråga för att bedöma artikel 6.1 EKMR tillämpbar på ÖNH. Frågan 

är om rättigheten eller skyldigheten som aktualiserats i ÖNH är en civil rättig-

het eller skyldighet? Eftersom fall som ej aktualiserar rättigheter eller skyldig-

heter i EKMR:s mening inte kan prövas gentemot artikel 6.1 EKMR blir det 

därmed inte aktuellt att pröva de beslut som överklagas till ÖNH i enlighet med 

en förordning. Därmed kvarstår att pröva om de beslut som strider mot DL 

och som går att överklaga till ÖNH är att anse som att de aktualiserar civila 

rättigheter eller skyldigheter i enlighet med artikel 6.1 EKMR. 

De beslut som kan överklagas till ÖNH på grund av att de tagits i strid med 

DL har tagits av i strid med DL redogjordes mer utförligt för i avsnitt 3.2.3. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vilka beslut som omfattas anges i 4 kap. 

18 § 1 st. DL, och att kriterium för att ett sådant beslut ska vara överklagbart till 

ÖNH är att det fattats av ett statligt lärosäte. Dessa beslut utgörs av särskilt 

angivna beslut som strider mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § DL, beslut 

som strider mot diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet i 1 kap. 4 § 

3 p. DL och beslut som strider mot förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 § 

DL.190 

Vid bedömning av huruvida någon av dessa beslut aktualiserar rättigheter el-

ler skyldigheter som är att anse som civila i artikel 6.1 EKMR:s mening är en 

bra startpunkt att göra en bedömning av hur väl de lever upp till de kriterier för 

civila rättigheter och skyldigheter som ställdes upp i avsnitt 2.1.2. God över-

rensstämmelse med en eller flera av de i avsnittet sex kategorier som enligt 

doktrin med sammanställning av Europadomstolens praxis talar för att en civil 

rättighet eller skyldighet föreligger. Efter en sådan jämförelse kan, om nödvän-

digt, även analys göras i relation till de mer öppna definitioner av civil rättighet 

eller skyldighet som Europadomstolen byggt upp i praxis.  

Vad gäller de tre sorters beslut som kan överklagas till ÖNH på grund av 

brott mot DL kan särskilt uppmärksammas deras potentiella överlapp med 

kategorin skadestånd och andra krav på ersättning. I enlighet med 5 kap. 1 § 

DL ska diskrimineringsersättning betalas bland annat av den som bryter mot 

 
190 De särskilt angivna beslut som inte får strida mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § DL är i 

enlighet med 4 kap 18 § 1 st. DL beslut om tillträde till utbildning, tillgodoräknande av utbild-

ning, anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll, byte av handledare, 

indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå eller en ingripande 

åtgärd mot en student. 
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förbuden mot diskriminering eller repressalier i DL. Den som kränkts av över-

trädelsen mot DL som ett beslut som ett statligt universitet eller en högskola191 

har utgjort i strid mot de paragrafer som enligt 4 kap. 18 § 1 st. DL får överkla-

gas till ÖNH kan därmed vinna diskrimineringsersättning. Att så är fallet gör att 

samtliga av dessa typfall som får överklagas till ÖNH i enlighet med DL också 

är frågor som kan innefatta krav på ersättning. Av Europadomstolens rådande 

praxis är i dagsläget främst etablerat att fråga om skadestånd och ersättning för 

oriktiga frihetsberövanden talar för att en civil rättighet eller skyldighet förelig-

ger,192 men med hänsyn tagen till att diskrimineringsersättning i DL i stor ut-

sträckning är en särskild form av skadestånd med företräde framför skade-

ståndslagen (1972:207)193 får det anses sannolikt att fall om diskrimineringser-

sättning faller under artikel 6.1 EKMR som fall rörande civila rättigheter. 

Till vidare diskussion rörande slutsatsen att dessa beslut som får överklagas 

till ÖNH på grund av brott mot DL är att anse som beslut som aktualiserar 

civila rättigheter i enlighet med artikel 6.1 EKMR bör dock föras en diskussion 

om beslutsformerna vanligen har direkt eller indirekt effekt. Som konstaterats i 

avsnitt 2.1.2 kan vid prövning av vad som utgör en civil rättighet eller skyldig-

het tas hänsyn till huruvida direkt påverkan sker av privata rättigheter. Där ar-

gumenterades för att direkt påverkan sannolikt har stort begreppsinnebördsö-

verlapp med det svenska begreppet direkt effekt, och slutsatsen drogs att ett 

beslut med indirekt effekt angående någons privata rättigheter eller skyldigheter 

sannolikt inte skulle täckas av definitionen av civila rättigheter och skyldigheter 

i enlighet med artikel 6.1 EKMR. 

Av de nu aktualiserade beslutsformerna inom DL, särskilt angivna beslut 

som strider mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § DL, beslut som strider 

mot diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet och beslut som strider 

mot förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 § DL, kan alla sägas befinna sig på en 

skala mellan vad som utgör beslut med direkt effekt och beslut med indirekt 

effekt. Beslut om repressalier i strid mot 2 kap. 19 § DL kan exempelvis om-

fatta en vidd av olika former av repressalier som, i detta fall, utbildningsanord-

naren väljer att rikta mot någon som till exempel enligt p. 1 i paragrafen anmält 

utbildningsanordnaren för brott mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § DL. 

Om repressalien som utbildningsanordnaren beslutar om innefattar föreläg-

gande att vidta viss handling skulle det, enligt den definitionen som redogjordes 

för av direkt effekt i avsnitt 2.3.2, tveklöst utgöra ett beslut med direkt effekt. 

Om repressalien istället tog sig uttryck i ett beslut om ett försämrat betyg för 

den student som anmält skulle detta sannolikt vara att se som ett beslut med 

indirekt effekt, då beslut om betygs typiskt sett har ett visst avstånd mellan 

 
191 Som redogjorts för i avsnitt 3.2.3 inkluderas inte beslut tagna av yrkeshögskolor eller enskilda 

utbildningsanordnare i de beslut som enligt 4 kap. 18 § 1 st. DL kan överklagas till ÖNH. 
192 Se t.ex. Baraona mot Portugal (8.7.1987), H. mot Frankrike (24.10.1989) och Masson och Van 

Zorn mot Nederländerna (28 .9.1995). 
193 Prop. 2007/08:95 s. 288–289. 
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själva beslutet och den slutgiltiga effekten av beslutet.194 Vad gäller särskilt an-

givna beslut som strider mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § DL och beslut 

som strider mot diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet får konsta-

teras att även dessa beslut innefattar viss bredd i hur de tar sig uttryck, varvid 

det också är fullt möjligt att beslut tas inom ramen för dessa paragrafer som har 

antingen direkt effekt eller indirekt effekt.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att av de beslut som kan överklagas till 

ÖNH så kan enbart bedömas som sannolikt att särskilt angivna beslut som 

strider mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § DL, beslut som strider mot 

diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet och beslut som strider mot 

förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 § DL skulle kunna utgöra civila rättigheter 

och skyldigheter i enlighet med artikel 6.1 EKMR. Huruvida det är aktuellt i det 

enskilda fallet är dock avhängigt på om det beslut som tagits i det enskilda fallet 

är att anse ha direkt påverkan på privata rättigheter. Till vägledning för en sådan 

analys kan stöd tas i definitionen av beslut med direkt respektive indirekt effekt. 

Svaret på huruvida artikel 6.1 EKMR tillämpbar på ÖNH är därmed att artikeln 

kan vara det för ett litet urval av de beslut som får överklagas till nämnden.  

4.2.3 Är artikel 47 i rättighetsstadgan tillämpbar? 

Artikel 47 rättighetsstadgan har, trots övriga likheter, ett annat tillämpningsom-

råde än artikel 6.1 EKMR. Som redogjorts för i kapitel 2 kan artikeln ses som 

både bredare och snävare i sitt tillämpningsområde än artikel 6.1 EKMR. Bre-

dare i bemärkelsen att den saknar krav på en prövning av civil rättighet eller 

anklagelse om brott och snävare då den till skillnad mot artikel 6.1 EKMR en-

bart är tillämpbar på vissa delar av den nationella rättsordningen. Den kan näm-

ligen enbart tillämpas på rättsliga regleringarna som är ett resultat av genomfö-

rande av EU-rätten. Vid besvarande om huruvida kraven som artikel 47 rättig-

hetsstadgan ställer på domstolar är tillämpbara på ÖNH behövs därför en ut-

redning av huruvida de beslut som får överklagas till ÖNH har uppkommit 

som ett resultat av eller i övrigt innefattas i genomförandet av EU-rätten.  

Vid slutsatser om huruvida beslut uppkommit som ett resultat av eller i öv-

rigt innefattas av genomförandet av EU-rätten och därför aktualiserar tillämp-

ningsområdet för artikel 47 rättighetsstadgan bör viss försiktighet tillämpas. 

Som konstaterats i avsnitt 2.2.1 utgör nämligen rättighetsstadgan inte en ut-

vidgning av unionsrättens tillämpningsområde, vilket följer av artikel 51.2 rät-

tighetsstadgan. Alltför vida tolkningar av exempelvis EU-direktiv vad gäller 

tillämpbarheten av artikel 47 rättighetsstadgan skulle därmed vara i strid med 

rättighetsstadgans egna bestämmelser om dess tillämpningsområde. Med sådan 

försiktighet tagen kan konstateras att det bland de beslut som kan överklagas till 

ÖNH främst är beslut i strid mot DL som skulle kunna innefattas i genomfö-

randet av EU-rätten.  

 
194 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., 2014, s. 27–28. 
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Frågor rörande likabehandling och diskriminering är välreglerat inom EU-

rätten. Det framkommer bland annat av att kravet på förbud av all diskrimine-

ring på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 

genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskåd-

ning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, 

ålder eller sexuell läggning reglerats i artikel 21.1 rättighetsstadgan. Av mer spe-

cifik betydelse för DL är dock direktiv, såsom exempelvis det så kallade arbets-

livsdirektivet (direktiv 2000/78/EG). Direktivet innefattar bland annat be-

stämmelse om förbud mot direkt och indirekt diskriminering,195 reglering av 

bevisbörda196 och krav på medlemsstaterna att reglera tillräckliga bestämmelser 

till skydd mot repressalier197. Av dessa och fler orsaker har direktivet uppenbar 

betydelse för upprättandet av DL, vilket framgår inte minst av att direktivet 

redogörs noga för i propositionen till införandet av DL, prop. 2007/08:95.198 

Arbetslivsdirektivet, och närliggande direktiv såsom direktivet mot etnisk dis-

kriminering (direktiv 2000/43/EG), är dock begränsade i sitt tillämpningsom-

råde till i huvudsak arbetslivet. I arbetslivet kan yrkesutbildningar komma att 

inkluderas, vilket framkommer av artikel 3.1 b) direktiv 2000/78/EG, men då 

beslut tagna av yrkeshögskolor ej inkluderas i de beslut som kan överklagas till 

ÖNH i enlighet med 4 kap. 18 § 1 st. DL får konstateras att direktivet inte är 

tillämpbart på rådande beslut som får överklagas till ÖNH.  

EU-rätten är likt alla rättsordningar satt i ständig förändring, men i skrivande 

stund kan med ovanstående sagt konstateras att det inte får anses sannolikt att 

någon av de beslut som kan överklagas till ÖNH uppkommit som ett resultat 

av, eller i övrigt innefattas i, genomförandet av EU-rätten. Rättighetsstadgans 

artikel 47 och dess tillhörande bestämmelser på domstol och domstolsprövning 

får därmed bedömas vara ej tillämpbar på ÖNH. 

 

4.3 ÖNH:s uppfyllande av artikel 6.1 EKMR och artikel 
47 i rättighetsstadgan  

4.3.1 Inledning 

I ovanstående avsnitt 4.2 fastställdes att artikel 6.1 EKMR kan vara tillämpbar 

på ett litet urval av de beslut som får överklagas till ÖNH. Rättighetsstadgans 

artikel 47 bedömdes dock ej vara tillämpbar på någon av de beslut som får 

överklagas till ÖNH, varpå uppfyllande av artikel 47 rättighetsstadgan ej kom-

 
195 Artikel 1 direktiv 2000/78/EG. 
196 Artikel 10 direktiv 2000/78/EG. 
197 Artikel 11 direktiv 2000/78/EG. 
198 Prop. 2007/08:95 s. 62–63. 
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mer redogöras för.199 Med detta fastställt blir det aktuellt att utreda hur väl 

ÖNH lever upp till de krav som artikel 6.1 EKMR ställer på ett organ för att 

det ska vara att anse som en domstol och tillhandahålla tillräcklig domstols-

prövning. I detta avsnitt kommer därför ÖNH att granskas utifrån hur väl 

nämnden lever upp till de fem kriterier för att vara en domstol och tillhanda-

hålla tillräcklig domstolsprövning i EKMR:s mening som ställdes upp i avsnitt 

2.1.3. Fråga är därför om ÖNH är att anse som upprättat enligt lag, om ÖNH 

har en oberoende och opartisk ställning, om ÖNH verksamhet är av rättskip-

ningskaraktär samt om ÖNH tillhandahåller tillräckliga processuella rättssäker-

hetsgarantier. 

4.3.2 Upprättat enligt lag 

Som angivits i avsnitt 2.1.3 omfattar kravet i artikel 6.1 EKMR på att en dom-

stol ska vara upprättad i lag såväl krav på att organet ska vara upprättad i lag 

som en skyldighet för domstolsorganet att följa de regler som styr det i det 

enskilda fallet. Huruvida ÖNH följer bestämmelserna som reglerar nämnden, 

såsom FL och förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagande-

nämnden för högskolan, i det enskilda fallet går inte att besvara med en rätts-

dogmatisk metod. Det kan dock konstateras att existensen av en överklagande-

nämnd som fyller den funktion som ÖNH fyller är stadgad i 5 kap. 1 § 1 st. 

HögskL, vilket får anses tillräckligt för att kravet på att vara upprättad enligt lag 

är tillfredsställt. 

4.3.3 Oberoende ställning  

Som en nämndmyndighet i enlighet med 2 § 3 p. myndighetsförordningen 

(2007:515) kan inte ÖNH vara att anse som en domstol i enlighet med rege-

ringsformen. Det av orsaken att ÖNH ej ingår i uppräkningen av ordinarie 

domstolar i 11 kap. 1 § 1 st. RF eller kan anses vara upprättad som en domstol i 

lag enligt 11 kap. 1 § 2 st. RF då den lagparagraf som upprättar ÖNH, 5 kap. 1 

§ 1 st. HögskL, upprättar ÖNH som en överklagandenämnd.  

 Eftersom ÖNH ej är en domstol i enlighet med RF och den svenska rätts-

ordningen omfattas inte heller ÖNH av de bestämmelser som säkrar domsto-

lars oberoende ställning som går att finna i RF. Detta inkluderar domstolars 

särskilt garanterade självständighet att döma i enskilda fall utan beslut från 

myndigheter och riksdag i 11 kap. 3 § RF och det särskilda skyddet mot att 

skilja domarna från tjänsten i 11 kap. 6–7 §§ RF.  

 
199 Med hänsyn till att rättighetsstadgan och EKMR vad gäller artikel 47 och artikel 6.1 i materiellt 

innehåll speglar varandra, se avsnitt 2.2.3, kan dock nedanstående genomgång anses utgöra även 

en genomgång av ÖNH:s uppfyllandet av kraven på en domstol och domstolsprövning i artikel 

47 rättighetsstadgan. 
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I avsaknad av vissa garantier för oberoende ställning som domstolar i den 

svenska rättsordningen garanteras innehar dock ÖNH vissa självständighetsga-

ranter i egenskap av en myndighet. Som en myndighet har ÖNH en självstän-

dighet att besluta i ett ärende om myndighetsutövning mot enskild eller vid 

tillämpning av lag, vilket framkommer av 12 kap. 2 § RF. ÖNH har också som 

en myndighet har en skyldighet att beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet. Sådana garanter och bestämmelser i RF får anses 

spegla väl de krav som artikel 6.1 EKMR och Europadomstolens tillhörande 

praxis från exempelvis avgörandena Ringeisen mot Österrike och Demicoli mot 
Malta att organet ska vara oberoende till såväl den verkställande makten som 

parterna i målet.200 Som konstaterats i avsnitt 2.1.3 ska förvisso en prövning av 

organets oberoende ställning göras i det enskilda fallet, inte enbart av huruvida 

ÖNH på pappret kan anses ha oberoende ställning. Möjlighet finns därför att 

en prövning i enskilt fall visar att bestämmelser som garanterar oberoende inte 

har levts upp till i det enskilda fallet. Med det sagt får konstateras att ÖNH 

formellt lever upp till de grundläggande krav på oberoende som ställts upp i 

praxis. Inga tvivel råder heller om att organet har så kallad power of decision, 

eftersom ÖNH:s beslut genom att ej kunna överklagas201 inte heller kan åsido-

sättas av annat än andra judiciella organ. Att inga regler finns som hindrar åter-

kallande av ledamöter i organet utgör som fastställts i avsnitt 2.1.3 inget hinder 

mot oberoende, varvid en slutsats får göras att inget talar för att ÖNH ej skulle 

vara att anse som ett oberoende organ i enlighet med de artikel 6.1 EKMR.  

4.3.4 Opartisk ställning 

För att bedöma om ÖNH är att anse som opartiskt i enlighet med artikel 6.1 

EKMR bör organet prövas gentemot det subjektiva och objektiva testet, i en-

lighet med praxis från Europadomstolen.202 I likhet med bedömning i ovanstå-

ende avsnitt uppstår dock vissa svårigheter att bedöma uppfyllandet av Euro-

padomstolens kriterier, då de i viss utsträckning tar sikte på det enskilda fallet, 

inte enbart på rådande bestämmelser. Det subjektiva testet är ett talande exem-

pel för detta, då det som angivits i tidigare kapitel prövar en enskild domares 

övertygelse i ett enskilt fall för att bedöma opartiskheten.203 Vid en generell 

prövning av ett organs generella uppfyllande av kraven som artikel 6.1 EKMR 

ställer på en domstol och domstolsprövning är en sådan prövning inte praktiskt 

möjlig, utan istället får fokus läggas på det objektiva testet, som genom att be-

döma den sökandes uppfattning av situationen, organets organisation, struktur 

och funktioner ska avgöra om tillräckliga garantier har tillhandahållits för att 

 
200 Ringeisen mot Österrike (16.7.1971), p. 95 och Demicoli mot Malta (27.8.1991), p. 37. 
201 Se avsnitt 3.4. 
202 För en fullständig redogörelse för det subjektiva och objektiva testet, se avsnitt 2.1.3. 
203 Piersack mot Belgien (1.10.1982), p. 30. 
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förhindra några objektivt motiverade farhågor angående opartiskheten hos 

organet.204 

 Som en nämndmyndighet är ÖNH i bundet av de bestämmelser i den 

svenska rättsordningen som är tillämpbara på myndigheter, inte de som reglerar 

domstolar.205 Att så är fallet innebär att det i vid fråga om ÖNH:s uppfyllande 

av det objektiva testet är FL och förordningen (2007:991) med instruktion för 

Överklagandenämnden för högskolan som reglerar organets struktur och funkt-

ioner. Förordningen är som sådan sparsmakad, innehållandes enbart sju para-

grafer, och ingen av dessa behandlar frågor om opartiskhet, jäv eller dylikt. 

Sådan reglering går istället att finna i 16–18 §§ FL. Där anges vem som är att 

anse som jävig, när den ska jäva ut sig och under vissa särskilda omständigheter 

som den trots jäv kan genomföra vissa arbetsuppgifter i ärendet. Bestämmel-

serna är något mindre omfattande än motsvarande bestämmelser för domare i 

ordinarie förvaltningsdomstolarna, vilkas potentiella jäv och därmed tillhörande 

följder regleras av 4 kap. 13–15 §§ RB i enlighet med 41 § FPL. Till innehåll är 

de dock snarlika, varvid det inte kan anses skäligt att anföra att de bestämmelser 

som reglerar ÖNH:s ledamöters opartiskhet är markant mindre påtagliga än för 

domare i förvaltningsdomstolarna. En sådan likhet är förvisso inte i sig tillräck-

lig för att konstatera att ÖNH skulle i ett enskilt fall leva upp till det objektiva 

testet angående domstolens opartiskhet. Sett i ljuset av att FL dessutom inklu-

derar särskilda bestämmelser om opartiskhet, såsom i 5 § 2 st. FL, får det dock 

som en helhetsbedömning bedömas som sannolikt att den nu rådande regle-

ringen inte innefattar allvarliga brister eller luckor. Avsaknaden av sådana bris-

ter får därmed anses tillräckligt för att bedöma det som sannolikt att ÖNH i 

normalfallet skulle vara att anse som opartiskt i enlighet med artikel 6.1 EKMR. 

4.3.5 Verksamhet av rättskipningskaraktär  

Verksamhet av rättskipningskaraktär i enlighet med artikel 6.1 EKMR innebär, 

som redogjort för i avsnitt 2.1.3, att ett organ utifrån lag och andra rättsregler 

avgör ärenden inom dess kompetens med ett tillvägagångssätt som motsvarar 

aktuella processbestämmelser. Vad gäller ÖNH:s uppfyllande av kravet på verk-

samhets av rättskipningskaraktär kan först konstateras att ingen reglering som 

är särskild för ÖNH anger att nämndens beslut ska tas utifrån lag eller andra 

rättsregler. Mellan raderna i förordning (2007:991) med instruktion för Över-

klagandenämnden för högskolan kan läsas att en sådan verksamhet var åsyftad. 

Det framgår inte minst av att förordningen stadgar att såväl ordförande som 

vice ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare.206 Uttryckliga krav på 

sådan verksamhet saknas dock. Avsaknad av uttrycklig reglering är dock inte av 

 
204 Westberg, Europarättens olika domstolsbegrepp, ERT 2014, s. 469. Se även avsnitt 2.1.3. 
205 Se bland annat avsnitt 4.3.3 ovan. 
206 4 § Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan. 
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avgörande betydelse för uppfyllande av kravet på verksamhet av rättskip-

ningskaraktär i artikel 6.1 EKMR. Avgörande är istället vad organet faktiskt gör.  

 Vid en översiktlig granskning av ÖNH:s egna avgöranden får konstateras att 

avgörandena till deras disposition motsvarar hur en dom från en domstol skulle 

disponeras, med rubriker såsom bakgrund, yrkande, skäl och beslut. Såväl skä-

len som det slutgiltiga beslutet lutar sig på de av de enskilda fallen aktualiserade 

lagar och regleringarna på området.207 I avsaknad av praxis från Europadomsto-

len och tydlig reglering av ÖNH:s arbete får ÖNH:s klart domstolsliknande 

arbetssätt bedömas som åtminstone talandes starkt för att organet utför verk-

samhet av rättskipningskaraktär i enlighet med artikel 6.1 EKMR.  

4.3.6 Tillräckliga processuella rättssäkerhetsgarantier 

Efter ovanstående genomgång av hur väl ÖNH lever upp till samtliga övriga 

delar domstolsbegreppet som ryms i artikel 6.1 EKMR kvarstår enbart den 

beståndsdel av begreppet som lägger mest tyngd på själva domstolsprövningen, 

tillhandahållandet av tillräckliga processuella rättssäkerhetsgarantier. Som eta-

blerat i avsnitt 2.1.3 är uppdelningen mellan dessa olika beståndsdelar inte själv-

klar, och kan se delvis olika ut. Med tillräckliga processuella rättssäkerhetsgaran-

tier i denna uppsats avses den rätt som vid en prövning av en civil rättighet eller 

skyldighet finns till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid.208  

Vid prövning av ÖNH gentemot dessa krav förekommer, i likhet med vissa 

av ovanstående avsnitt, delar som på grund av EKMR och Europadomstolens 

fokus på det enskilda fallet är svåra att pröva gentemot ett organ utan ett aktua-

liserat enskilt fall. Vid prövning av uppfyllelse av de tre delarna som enligt arti-

kel 6.1 EKMR utgör tillräckliga processuella rättssäkerhetsgarantier är det 

främst frågan om rättegång inom skälig tid som kan vara svårbedömt ur ett 

rättsdogmatiskt perspektiv. Att så är fallet beror på att Europadomstolen vanli-

gen bedömt frågan om en rättegång skett inom skälig tid utifrån en helhetsbe-

dömning. Att vissa faktorer, såsom målets komplexitet, parternas agerande 

under förfarandet samt tillvägagångssättet för handläggningen, ska tas hänsyn 

till hindrar inte att en helhetsbedömning i slutändan är vad som är avgörande.209 

Om ÖNH i en sådan helhetsbedömning i varje enskilt fall nämnden beslutar 

kring är utanför vad som är möjligt att besvara inom ramen för denna uppsats. 

Utgångspunkt får istället vara att tillämpliga bestämmelser ska vara tillräckliga 

för att ingen orsak ska finnas för att enkelt möjliggöra ej skyndsam handlägg-

ning och därmed rättegång som ej sker inom skälig tid. Tillämpliga bestämmel-

ser från FL är 9 § FL, som stadgar snabb, enkel och kostnadseffektiv handlägg-

ning och 11-12 §§ FL angående åtgärder som ska vidtas vid försenad handlägg-

 
207 Se exempelvis ÖNH 23-1420-18, ÖNH 23-1664-19 ÖNH 23-276-19, ÖNH 241-359-19 och 

ÖNH 26-1357-18. 
208 För utförligare motivering av den valda kategoriseringen, se inledningen av avsnitt 2.1.3. 
209 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 323. 
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ning. Om än inte särskilt utförliga paragrafer får de bedömas vara tillräckliga för 

att konstatera att ÖNH sannolikt har tillfredställande regelverk för att undvika 

systematiska brister i uppfyllandet av kravet på rättegång inom skälig tid. 

 Vad gäller frågan om ÖNH lever upp till de krav som artikel 6.1 EKMR 

ställer på en rättvis rättegång innebär de begränsade regleringarna i förordning-

en (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan att 

stöd för uppfyllande av EKMR än en gång behöver sökas i FL. Fråga är därför 

om bestämmelser i FL tillfredsställer EKMR:s krav på rättvis rättegång, inklu-

sive existensen av en kontradiktorisk process, principen om parternas likställd-

het och garanti om att part ska bli hörd av domstolen och få möjlighet att fram-

föra sin sak.210 Eftersom FL i grunden inte är en processlagstiftning råder dock 

betydande brist på bestämmelser som kan anses tillfredsställa flera av dessa 

processuella principer. Part i ett ärende tillförsäkras förvisso partsinsyn i enlig-

het med 10 § FL och ska löpande hållas uppdaterad och ges möjlighet att yttra 

sig om inkommit material i överensstämmelse med 25 § FL, vilket får anses 

vara en form av uppfyllande av garanti om möjlighet att bli hörd och att få 

framföra sin sak. Garanti om kontradiktorisk process och en process med par-

ternas likställdhet fullt ut garanterad får dock bedömas inte vara uttryckligen 

reglerat inom ramen för bestämmelser tillämpliga på ÖNH. Så även om det 

förvisso inget hinder för att ÖNH lever upp till dessa krav från EKMR så finns 

inte heller någon garanti, varpå rådande reglering får bedömas som bristfällig 

och möjliggöra för brott mot artikel 6.1 EKMR vad gäller rätten till en rättvis 

rättegång. 

 Det slutgiltiga kriteriet som ett organ ska leva upp till för att leva upp till 

kraven på tillräckliga processuella rättssäkerhetsgarantier i enlighet med artikel 

6.1 EKMR är kravet på en offentlig rättegång. Här kan särskilt rätten till munt-

lig förhandling diskuteras, då ÖNH väl passar in i den sorts organ där muntlig 

förhandling enligt Miller mot Sverige bör hållas. Det vill säga ett organ som är 

såväl första som sista överklagandeinstans.211 Vad gäller rätt till muntlig för-

handling i ÖNH finns dock viss otydlighet. Av 9 § FL följer att handläggning 

av ett ärende ska vara skriftlig, men kan vara muntlig ifall det inte är olämpligt. 

Sedd tillsammans med 24 § FL, i vilken enskild part som vill lämna muntliga 

uppgifter ska ges den möjligheten om det inte ses som obehövligt, får en möjlig 

tolkning anses vara att regleringen i FL möjliggöra muntlig förhandling i ÖNH. 

Med det sagt är paragraferna på inget sätt glasklart inriktade på det syftet, och 

säkrar inte rätten till offentlig och muntlig förhandling i samma utsträckning 

som ordinarie förvaltningsprocess, i vilken offentlighet är huvudregeln i enlig-

het med 16 § FPL och 1 § 5 kap. RB.  

 
210 Georgiadis mot Grekland (29.5.1997), Karakasis mot Grekland (17.10.2000), Yiarenios mot 

Grekland (19.02.2004) och Sajtos mot Grekland (21.3.2002). Se även Danelius, Mänskliga rättig-

heter i europeisk praxis, 5 u., 2015, s. 259–260. 
211 Miller mot Sverige (08.2.2005), p. 29. 
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Tillräckligheten i det faktiska genomförandet av muntliga förhandlingar vid 

överklagande av beslut till ÖNH kan också diskuteras. Av fallet Abrahamsson 
och Anderson mot Fogelqvist framkommer att muntlig förhandling förekom-

mer i ÖNH.212 Som konstaterades i avsnitt 3.2.3 har dock ÖNH har som re-

missinstans på eget initiativ framfört att ÖNH i egenskap av en domstolslik-

nande nämnd saknar möjlighet till formell bevisupptagning och vittnesförhör.213 

Sådana begränsningar får konstateras om inte helt förhindra så åtminstone i ett 

flertal situation klart försvaga värdet i att ha muntlig förhandling. Med allt det 

sammanräknat får därför konstateras att risk föreligger för att ÖNH i ett enskilt 

fall ej skulle bedömas leva upp till artikel 6.1 EKMR:s krav på en offentlig och 

muntlig förhandling.  

4.4 Sammanfattande synpunkter 

Som konstaterades i kapitel 2 finns det tre artiklar av betydelse för domstolsbe-

greppen och domstolsprövning inom europarätten och EU-rätten. Dessa utgörs 

av Artikel 267 FEUF, artikel 6 EKMR och artikel 47 rättighetsstadgan. I ka-

pitlet konstaterades också att ÖNH är inom tillämpningsområdet för artikel 267 

FEUF och att nämnden i enlighet med EU-domstolens praxis ÖNH är en 

domstol enligt artikel 267 FEUF. Att så var har också visats sakna betydelse för 

ÖNH:s eventuella skyldighet att erbjuda domstolsprövning i enlighet med EU-

rätten. I kapitel fyra har den slutsatsen kompletterats med slutsatser angående 

övriga två betydande artiklar. ÖNH är sannolikt utanför tillämpningsområdet 

för artikel 47 rättighetsstadgan. Nämnden är dock vad gäller beslut som 1) stri-

der mot DL, 2) har direkt effekt och 3) får överklagas till ÖNH inom tillämp-

ningsområdet för artikel 6.1 EKMR. Av den orsaken är också artikelns krav på 

domstol och domstolsprövning därmed är tillämpliga på ÖNH vid prövning av 

sådana fall. 

 Att kraven på domstol och domstolsprövning i enlighet med artikel 6.1 

EKMR ska tillämpas på ÖNH under vissa omständigheter är dock ett problem 

för den svenska rättsordningen. Det av orsaken att ÖNH sannolikt inte lever 

upp till samtliga av de krav som artikel 6.1 EKMR ställer på en domstol och på 

domstolsprövningen. Bland de tillräckliga processuella rättssäkerhetsgarantierna 

som ska levas upp till brister nämligen ÖNH sannolikt inom såväl två av tre 

delar av begreppet rättvis rättegång, närmare bestämt vad gäller garanti om 

kontradiktorisk process och en process med parternas likställdhet fullt ut garan-

terad. Risk föreligger också för att ÖNH i enskilda fall ej lever upp till muntlig-

hetskriteriet inom rätten till en offentlig rättegång.  

 
212 Dom av den 6 juli 2000, Abrahamsson och Andersson mot Fogelqvist, C-407/98, 

EU:C:2000:367. 
213 Prop. 2007/08:95, s. 213. 
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5 Sammanfattande slutsatser 

Som redogjorts för i kapitel 1 syftar denna uppsats till att reda ut huruvida rå-

dande reglering vad gäller överklagande av förvaltningsbeslut tagna av svenska 

universitet, högskolor och yrkeshögskolor till ÖNH är förenlig med de förplik-

telser som europarätten och EU-rätten ställer på Sverige vad gäller rätt till över-

klagande och domstolsprövning. För att uppnå syftet ställdes fyra frågeställ-

ningar. I dessa sammanfattande slutsatser kommer svaret på dessa frågeställ-

ningar redogöras för och resoneras kring utifrån vad som konstaterats i uppsat-

sen. Vad gäller uppsatsens slutgiltiga slutsats att ÖNH sannolikt ej lever upp till 

kraven på domstol och domstolsprövning kommer också resonemang föras om 

vilka möjliga åtgärder som kan tas för att läka de brister inom gällande rätt som 

uppsatsen uppmärksammat. 

I kapitel 2 konstaterades att tre olika artiklar reglerar krav på domstolar i en-

lighet med europarätten och EU-rätten, Artikel 267 FEUF, artikel 6 EKMR 

och artikel 47 rättighetsstadgan. Konstruktionen får dock uppmärksammas som 

något speciell. Att spegling av de materiella kraven föreligger i rättighetsstadgan 

och EKMR, trots att de hör till europarätten och EU-rätten respektive, men 

inte mellan artikel 267 FEUF och artikel 47 rättighetsstadgan, som båda är EU-

rättsliga bestämmelser, kan te sig som en oväntat komplicerad konstruktion. De 

materiella kraven å sin sida är dock inte så anmärkningsvärda att de fordrar 

särskilda slutsatser i detta kapitel, oberoende om en behandlar de strukturella 
och funktionella kriterierna i enlighet med FEUF eller kraven på att domstol 

ska vara upprättat enligt lag, ha en oberoende ställning och opartisk ställning, 

utöva verksamhet av rättskipningskaraktär samt tillhandahålla tillräckliga pro-

cessuella rättssäkerhetsgarantier i enlighet med EKMR. 

Vad gäller frågeställningen om vilka förvaltningsbeslut tagna av universitet, 

högskolor och yrkeshögskolor som får överklagas till ÖNH finns ett kort och 

ett något längre svar. Det korta svaret är att de förvaltningsbeslut som får över-

klagas till ÖNH är de som särskilt föreskrivits som överklagbara till ÖNH. 

Föreligger inte en sådan bestämmelse träder istället huvudregeln vid överkla-

gande av förvaltningsbeslut från 40 § FL in, som anger att ordinarie överkla-

gandeinstans för förvaltningsbeslut är förvaltningsrätten. 

Det längre svaret är att ett antal beslut kan överklagas till ÖNH. Bestämmel-

ser om vilka beslut som får överklagas till ÖNH i HögskF, DL, studentkårsför-

ordningen (2009:769), förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studi-

eavgift vid universitet och högskolor, förordningen (1995:938) om utbildnings-

bidrag för doktorander, förordningen (2016:706) om kompletterande pedago-
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gisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en exa-

men på forskarnivå och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. En möjlig 

kategorisering av dessa beslut för att underlätta översyn är beslut som faller 

under HögskF, beslut som strider mot DL, beslut gällande status som student-

kår, särskilda förvaltningsbeslut rörande studieavgifter och utbildningsbidrag 

samt beslut tagna av yrkeshögskolor. 

Ett område som tål vidare granskning är rätten till överklagan och domstols-

prövning i relation till de förvaltningsbeslut som tas av enskilda utbildningsan-

ordnare. Eftersom uppsatsen tagit sikte på beslut som går att överklaga till 

ÖNH, inte de där överklaganderätt inte föreligger, har dessa överklagandebe-

gränsningar inte kommenterats mer än kortfattat. I ljuset av att beslut som stri-

der mot DL kan falla inom tillämpningsområdet för artikel 6.1 EKMR och 

därmed aktualisera rätten till domstolsprövning vore en granskning av överkla-

ganderätten för sådana beslut tagna av enskilda utbildningsanordnare ett intres-

sant och relevant ämne för fortsatta studier.  

Ett annat intressant fenomen vad gäller beslut som inte får överklagas till 

ÖNH går att uppmärksamma i anslutning till frågan om olika artiklars tillämp-

ningsområde. I kapitel 4 konstaterades att artikel 47 rättighetsstadgan inte är 

tillämpbar på beslut som kan överklagas till ÖNH, då inga aktualiserade lagar 

eller förordningar får anses ha uppkommit som ett resultat av eller i övrigt inne-

fattas i genomförandet av EU-rätten. Här uppkommer dock situationen att EU-

rätten förvisso inte tagit fram direktiv vad gäller diskriminering eller likabehand-

ling vad gäller de beslut i DL som kan överklagas till ÖNH, det vill säga beslut 

tagna av statliga universitet och högskolor. Däremot förekommer betydande 

EU-direktiv vad gäller diskriminering i anslutning till yrkesutbildningar. En 

skälig slutsats av detta är att beslut tagna av yrkeshögskolor i strid mot DL bör 

omfattas av rätten till domstolsprövning i enlighet med artikel 47 rättighetsstad-

gan. Huruvida rätten till domstolsprövning i enlighet med artikel i dagsläget är 

tillräckligt reglerad och säkrad i den svenska rättsordningen vad gäller beslut i 

strid mot DL tagna av yrkeshögskolor har inte utretts vidare i denna uppsats 

och kan därför vara ett intressant ämne för en intresserad förvaltningsjurist att 

utreda närmre. 

 Slutligen bör sägas något om det faktum att ÖNH sannolikt inte lever upp 

till artikel 6.1 EKMR, trots att artikeln är tillämpbar på nämnden vad gäller 

beslut som 1) strider mot DL, 2) har direkt effekt och 3) får överklagas till 

ÖNH i enlighet med 4 kap. 18 § 1 st. DL. Slutsatserna från kapitel 4 är att bris-

terna är sannolika i relation till kravet på tillräckliga processuella rättssäkerhets-

garantier. Närmare bestämt rör det uppfyllandet av kravet på en rättvis rätte-

gång och muntlighetskriteriet, som är en del av rätten till en offentlig rättegång. 

Vad gäller rätten till en rättvis rättegång är det bristen på tydlig reglering, inte 

ÖNH:s faktiska agerande, som gör att slutsatsen landar i att det finns en klar 

möjlighet för ÖNH att agera i strid med artikel 6.1 EKMR:s krav på en rättvis 

rättegång.  
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Eftersom inga regelverk existerar som skulle förhindra ÖNH från att agera i 

enlighet med artikelns krav ter sig den snabbaste lösningen på bristen vara att 

ÖNH upprättar en intern policy med tydlig reglering för att säkerställa att 

nämndens beslut inte sker i strid med EKMR. Ur ett samhällsperspektiv får 

dock en sådan åtgärd bedömas som otillräcklig, även om den sannolikt skulle 

leva upp till EKMR då EKMR som bekant har ett stort fokus på hur domstols-

prövningen genomförts i det enskilda fallet. Ett organ som lever upp till kraven 

på rättvis rättegång i artikeln kan i stor utsträckning säkra uppfyllande av kravet 

även om inga nationella bestämmelser säkrar att organet ska agera på ett sådant 

sätt. Den svenska staten har dock, utifrån att EKMR är gällande i svensk rätt i 

enlighet med bland annat 2 kap 19 § RF ett ansvar för att konventionen också 

följs. Som konstaterats i kapitel 2 har lagstiftaren det primära ansvaret för kon-

ventionens genomslagskraft i svensk rätt. Inte heller är interna styrdokument 

och arbetssätt tillräckliga för att besvara bristerna i uppfyllandet av kravet på en 

muntlig förhandling, då bristerna där främst är avhängiga på att ÖNH i egen-

skap av en domstolsliknande nämnd saknar möjlighet till formell bevisupptag-

ning och vittnesförhör. Med allt detta sammanräknat kan konstateras att lä-

kande av brister i uppfyllande av EKMR bör med andra ord åstadkommas ge-

nom ändring i lag eller förordning. 

Vid sådana ändringar går det att välja olika tillvägagångssätt för att läka bris-

ten i nuvarande bestämmelser. Ett tillvägagångssätt är att ge ÖNH utökade 

skyldigheter att följa särskilda processuella bestämmelser, genom att antingen 

tillföra sådana i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagande-

nämnden för högskolan eller genom att göra vissa redan existerande processu-

ella bestämmelser i exempelvis FPL tillämpbara även på en överklagandepro-

cess i ÖNH. Ett annat tillvägagångssätt, som skulle kunna läka bristande upp-

fyllande av kravet på muntlig förhandling, är att möjliggöra att beslut tagna av 

ÖNH vad gäller beslut som överklagats till ÖNH på grunden att de strider mot 

DL i sin tur kan överklagas till en högre instans. Som framkommit av genom-

gång av europadomstolens praxis påverkas nämligen kravet på muntlig för-

handling av huruvida organet är en den sista instansen eller inte, varvid en möj-

lighet att överklaga sådana beslut skulle göra fullföljandet av kravet på muntlig 

förhandling lättare att uppnå vid prövning i ÖNH.   

 En sista möjlig lösning på problemet med uppfyllande av artikel 6.1 EKMR i 

ÖNH är att sluta pröva de specifika beslut som artikel 6.1 EKMR sannolikt är 

tillämpbara på i ÖNH. Om beslut som tagits i strid mot DL skulle prövas i 

exempelvis ordinarie förvaltningsrätt skulle nämligen inga övriga beslut finnas 

kvar för vilka artikel 6.1 EKMR är tillämpbar på, varvid inga omständigheter 

skulle föreligga under vilka ÖNH behöver leva upp till artikelns krav på dom-

stol och domstolsprövning. Med hänsyn till att ÖNH i remissvar på eget ini-

tiativ framfört att organet är mindre lämpat att hantera frågor i anslutning DL, 

ter sig denna lösning vara minst sagt skälig. En sådan åtgärd är också ur ett 

lagtekniskt perspektiv relativt lätt genomförd. Huvudregeln för överklagande av 

förvaltningsbeslut är som bekant att förvaltningsbeslut överklagas till ordinarie 



 66 

 

 

 

förvaltningsrätt i enlighet med 40 § FL. Att så inte är fallet för vissa beslut som 

strider mot DL gäller enbart för att denna huvudregel undantas på grund av 

FL:s subsidiaritet av 4 kap. 18 § DL, som istället anger ÖNH som överklagan-

instans. Ett enkelt strykande av 4 kap. 18 § DL har därmed den faktiska effek-

ten att de beslut som under omständigheter kan falla under tillämpningsområ-

det för artikel 6.1 EKMR skulle få överklagas till förvaltningsrätt istället för till 

ÖNH. Med hänsyn tagen till att det skulle vara ett enkelt sätt att läka den risk 

som idag föreligger för att svensk högskolesektor, med alla dess hundratusen-

tals studenter och anställda, tar vissa beslut som kan överklagas enbart till ett 

organ som sannolikt inte lever upp till en konventionsstadgad rätt till domstols-

prövning är det en lagändring som absolut bör övervägas. 
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