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This study focuses on the increased role of the European Court of Justice through the 
establishment of a Constitution for Europe and its impact on the balance of power, both 
horizontal and vertical. 
 To do this, the study takes its aims from the research problem, formulated as 
follows: 
 
Does the establishment of a constitution for Europe contribute to an increased role for the 
European Court of Justice and does it create a more legible horizontal and vertical division 
of power? 
 
 To reach the relevant analyses and conclusions two precise questions are 
presented as well as an analytical model. The precise questions are: 
 

• Which are the relevant contributions for the balance of power from a perspective of 
juridification in the new EU-treaty? 

• What impacts do those contributions have on the so called ‘European federalism’? 
 
The theoretical perspective of this study is rooted in the concept of federalism with special 
emphasizes on constitution and sovereignty as well as a part about the process of 
juridification. Along with the presented analytical model consisting of a horizontal and 
vertical division of power, the empirical material is presented with focus on the new EU-
treaty about a constitution for Europe and the European Court of Justice. By doing this, 
analyses are made about the changing power of the ECJ and the new EU-treaty from a 
perspective of division of power, federalism and juridification. Through the establishment of 
the EU-treaty about the creation of a constitution the ECJ receive a clearer platform to act 
upon which contributes to a more legible division of power, both horizontal and vertical. This 
due to the fact that the new EU-treaty will take place as the highest law within the EU, 
something that the ECJ have the right to interpret. The whole process is also a broader 
recognition of the process of juridification where judicial power increases on the cost of 
politics. 
 
Keywords: Constitution, Division of power, EU, ECJ, Federalism, Juridification, and 
Sovereignty.
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         1. Inledning 
 

1. INLEDNING  
 
Den 14 – 15 december 2001 i Laeken, Belgien, konstaterade Europeiska rådet att Europeiska 
unionen närmade sig en avgörande vändpunkt i sin tillvaro och sammankallade därför 
Konventet om Europas framtid. Konventet tog fram tre teman rörande EU:s framtid: ”Hur 
kan man på nytt föra medborgarna närmare det europeiska projektet och de europeiska 
institutionerna?”, ”Hur kan man strukturera det politiska livet och det europeiska politiska 
utrymmet i en utvidgad union?” och ”Hur kan man bygga ut unionen till en stabiliserande 
faktor och en referenspunkt i en värld med en ny organisation?”1

 
 I sin slutrapport presenterade Konventet sin syn på de frågor som ställdes i 
Laekenförklaringen och: 

- man ”föreslår en bättre fördelning av unionens och medlemsstaternas befogenheter”, 
- man ”rekommenderar att förslagen slås samman och att unionen tilldelas status som 

juridisk person”, 
- man ”lägger fram en förenkling av unionens instrument för åtgärder”, 
- man ”föreslår åtgärder för att öka demokratin, öppenheten och effektiviteten i 

Europeiska unionen genom att utveckla de nationella parlamentens bidrag till det 
europeiska projektets legitimitet, förenkla beslutsprocessen och se till att de 
europeiska institutionerna arbetar på ett öppnare och mer överskådligt sätt”, 

- man ”ställer upp nödvändiga åtgärder för att förbättra strukturen på var och en av de 
tre unionsinstitutionerna och stärka deras roll, bland annat med beaktande av 
utvidgningens konsekvenser”.2 

 
 Detta utgör grunden i utkastet till det nya EU-fördraget som kallas Fördrag om 
upprättande av en konstitution för Europa som slutligen presenterades av det Europeiska 
konventet. Redan här framgår det tydligt att om resultatet av de kommande 
regeringskonferenserna blir en konstitution för Europa kommer flera förändringar att ta plats 
på nationell nivå så väl som på unionsnivå. En av grunderna i fördraget är att det i dag 
etablerade trepelarsystemet slopas. 

Det har dock visat sig att arbetet med upprättandet av en konstitution för Europa 
varit kontroversiellt, bl.a. då flera medlemsstater tidigare röstade emot det förslag till 
konstitution som förelåg. Trots detta har arbetet med en konstitution för Europa gått vidare 
och tanken lever fortfarande kvar i allra högsta grad. 
 Den här konstitutionaliseringsprocessen är starkt relaterad till försöket att uppnå 
en djupare integration och bemöta de nya utmaningarna som uppstår genom en allt längre 
gående utvidgningsprocess där EU idag har uppnått 27 medlemsstater. Den är också kopplad 

                                                           
1 Europeiska konventet 2003 
2 Europeiska konventet 2003 

 1



         1. Inledning 
 

till ECJ:s3  konstitutionella uppfattning som grundar sig på utövad rättspraxis och erfarenheter 
från medlemsstaternas nationella konstitutioner och grundlagar.4

 När det kommer till det juridiska perspektivet som är min fokus i denna studie 
tenderar ändringarna mellan de olika konstitutionsförslagen att inte vara av någon större 
betydelse. Betydelsen av den politiska lobbyingprocess som ständigt pågår bör således inte ha 
någon större inverkan på utformningen av studien. Det som därför är av intresse för den här 
studien är att se till vilka förändringar i ett federalistiskt perspektiv de juridiska aspekterna i 
konstitutionen kan ha på EU och hur detta påverkar relationerna mellan de enskilda 
medlemsstaterna och unionen som sådan. 

Inom det maktdelningssystem som ofta kopplas till federala system, vilket även 
innefattar EU, talar man om en vertikal och en horisontell maktdelning.5 I EU:s fall är den 
vertikala och horisontella maktdelningen till viss del avvikande från många andra federala 
system då medlemsstaterna har en högre autonomi och då maktdelningen mellan EU:s 
huvudorgan lider av en ’dynamisk förvirring’.6 Utifrån den rådande ’förvirringen’ menar jag 
att judikaliseringen7 kan bidra till en tydligare maktdelning inom EU:s federala system. För 
att undersöka detta vidare kommer studien att gå in på hur upprättandet av en konstitution är 
en del i denna process och sedan se till hur olika författare och debattörer ser på den 
utveckling som är på gång. Således blir det främst utifrån ett juridiskt perspektiv då 
judikaliseringen i sig är en process inom det juridiska systemet och då en konstitution är ett 
tydligt juridiskt dokument där man ofta använder sig av det juridiska väsendet för den yttersta 
tolkningen av dokumentet.8

 Vissa har en uppfattning att en konstitution för Europa skulle få direkta 
inverkningar på relationen mellan medlemsstaterna och unionen. Detta då en konstitution ofta 
sätts i relation till begreppet stat och då skulle kunna innebära att EU tar ett tydligare steg mot 
en federal stat i stället för en mera lös union.9 Min uppfattning är dock snarare den som 
Burgess och Piris talar om vilket innebär att i EU:s fall handlar det om ett alternativ vilket 
innefattar en annan uppfattning av vad en konstitution för Europa innebär rent juridiskt och 
utifrån federalismen, alltså att ett steg mot mer federalism och etablerandet av konstitution i 
sig inte innebär den mer traditionella uppfattningen kring federal statsbildning och 
etablerandet av en konstitution. Utifrån den uppfattningen har jag lagt grunden för min studie 
och valt att fokusera på den juridiska processen som en konstitution för Europa skulle 
innebära utifrån den rådande situationen och inte i relation till hur det borde se ut utifrån 
traditionella uppfattningar av innebörden av federalism och konstitutionalism. Det innebär 
alltså att begreppen konstitution och federalism i studien syftar till begreppens innebör utifrån 
uppfattningen om vad de innebär i relation till EU.  
 

                                                           
3 I fortsättningen används den engelska förkortningen ECJ för Europeiska Unionens Domstol och syftar till det 
namn som ersätter EG-domstolen i och med konstitutionen. 
4 Eriksen, Erik Oddvar 2004: 35 
5 Schmidt, Vivien 2001: 335 
6 Schmidt, Vivien 2001: 337 
7 Judikalisering innebär att juridiken får större inflytande inom politiken. Tydligare diskussion finns på sida 11 
8 Moravcsik, Andrew 2001: 162 
9 Grimm, Dieter 2004: 84 
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1.1 Problemformulering 
 
Leder etablerandet av en konstitution för Europa till en ökad roll för ECJ och bidrar den till en 
tydligare horisontell och vertikal maktdelning? 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att bidra till en djupare insikt i den federala processen som en 
konstitution för Europa kan bidra till och då främst utifrån ett juridiskt perspektiv genom att 
undersöka om en judikalisering påverkar maktbalansen inom EU, horisontellt och vertikalt. 
 
 För att kunna besvara den övergripande problemformuleringen och för att leva 
upp till syftet med studien används två preciserade frågeställningar. 
 

• Vilka betydande inslag för maktbalans utifrån en judikaliseringsprocess finns det i 
konstitutionsförslaget? 

• Vilken inverkan får dessa inslag på den så kallade ’europeiska federalismen’?10 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Då en studie av detta slag skulle kunna göras betydligt bredare och mer omfattande är det 
viktigt att göra ett antal avgränsningar för att hålla studien på en hanterlig nivå givet de 
gällande förutsättningarna. 
 Min första avgränsning har att göra med beskrivandet av EU som union. EU har 
en komplex och omfattande struktur vilket skulle kräva en omfattande beskrivning för att på 
ett bra sätt innefatta alla relevanta områden. Då studien i sig inte syftar till att beskriva EU 
utan att se till förändringar inom maktstrukturer är det i sig inte nödvändigt att förklara 
unionen som sådan. 
 Studien handlar till stor del om maktdelning och ändringar inom den existerande 
maktdelningen, både vertikal och horisontell. Utgångspunkten ligger på EU och genom den 
vertikala maktdelningen berörs även medlemsstaterna. Medlemsstaterna själva har i sin tur en 
egen horisontell maktdelning på nationell nivå, men då fokus ligger på EU har jag valt att 
exkludera den horisontella maktdelningen på nationell nivå. 
 I EU-sammanhang när man ser till makt och befogenheter förekommer ofta 
diskussioner om EU:s demokratiska legitimitet. Även om demokrati i detta avseende är viktigt 
och intressant, finns det inte utrymme i studien att gå in på en djupare demokratidiskussion. 

                                                           
10 Begreppet europeiska federalismen syftar kring debatten om federalism rörande EU. 
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Begreppet demokrati förekommer dock i viss utsträckning, men studien syftar alltså inte att 
föra en diskussion om maktdelning och judikalisering utifrån demokratibegreppet. 
 Genom att använda den analysmodell som presenteras senare i studien berörs 
alla de huvudorgan/institutioner som finns eller kommer att skapas genom konstitutionen i 
EU. Detta för att det är viktigt att få en övergripande bild av de högsta instanserna inom EU 
och då de i sig är en del av den rådande maktdelningen. Men genom studiens inriktning 
kommer fokus för maktdelningen att ligga på det juridiska i betydelsen av den dömande och, 
till viss del, den lagstiftande makten då den sistnämnda hjälper till att lägga grunden för den 
dömande. Det kommer således inte att vara någon djupare diskussion kring var och en av de 
huvudorgan/institutioner som presenteras i analysmodellen. 
 
 
1.4 Disposition 
 
Uppsatsen bygger på uppfattningen av EU som en union med starka federala inslag och där 
begreppen konstitution, suveränitet och judikalisering blir betydande i den analysram som 
sedan presenteras i det teoretiska avsnittet. Den metodologiska delen handlar om en kvalitativ 
metod med inriktning på fallstudier. Utifrån de teoretiska och metodologiska kapitlen 
presenteras tre empiriska kapitel som sedan i relation till metod och teori diskuteras i 
analysen. Studien bygger i sin helhet på ECJ och den horisontella och vertikala 
maktdelningen inom EU utifrån ett perspektiv av federalism. 
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2. METOD 
 
Metodkapitlet omfattas av en diskussion kring valda metoder. Även material som valts och 
källkritik kring detta avhandlas. 
 
2.1 Val av metod 
 
För att kunna förklara det politiska och juridiska förlopp som ligger till grund för uppsatsen 
samt redogöra för teori och analysmodell används flera olika metodologiska inslag. 

Uppsatsen är i grunden en kvalitativ studie som behandlar icke-kvantifierbar 
information och går in på djupet i sin undersökning. Skillnaden mellan en kvalitativ och en 
kvantitativ studie är att materialet i en kvantitativ studie till stor del utgörs av statistik och 
undersöker ett bredare område.11 En kvalitativ studie bygger således på ett fåtal speciellt 
utvalda undersökningsenheter. I takt med att studien innefattar ett fåtal undersökningsenheter 
samt att den grundar sig i beskrivning och förståelse tillämpas en kvalitativ studie.12

Fördelarna med en kvalitativ studie är att den ökar förståelsen för processer och 
sammanhang. En kvalitativ studie ger en bättre uppfattning om en enskild aktörs perspektiv. 
Att arbeta med en kvalitativ metod innebär ett intensivt stadium där vi undersöker de 
relevanta enheterna. Är syftet däremot att undersöka ett stort antal enheter för att dra generella 
slutsatser som är övergripande för alla enheter inom en kategori, lämpar det sig bättre med en 
kvantitativ studie.13

 
 
2.1.1 Fallstudier 
 
Fallstudier är ett av de vanligaste sätten att genomföra en kvalitativ studie. Det är visserligen 
inte en metod i sig utan snarare ett sätt att välja vad studien ska fokusera på.14 Det innebär att 
den här studien kommer att visa vad vi kan lära oss utifrån de juridiska aspekterna av en 
konstitution för Europa utifrån ett federalistiskt perspektiv. I det här fallet används en 
instrumentell fallstudie vilket innebär att vissa generaliseringar härleds utifrån den insikt som 
ges i fallet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att fallet i sig ofta utgör det sekundära intresset 
av studien då fallstudier av detta slag ofta syftar till att identifiera det vanliga och det 
specifika om fallet, men slutresultatet pekar ofta på något som är ovanligt.15 I den här studien 
finns utgångspunkten i ett teoretiskt ramverk med utgångspunkten i federalismen, men genom 
att applicera federalismen på EU kommer vi att kunna härleda vissa specifika inslag för EU 
utifrån de juridiska inslagen i en konstitution för Europa. 
 
  
                                                           
11 Lundquist, Lennart 1993:103 
12 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn 1997:78 
13 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn 1997:79-80 
14 Stake, Robert E. 2003: 134 
15 Stake, Robert E. 2003: 137-139 
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2.1.2 Dokumentanalys 
 
Slutligen tillämpas dokumentanalys i studien.16 Detta för att se till för studien relevanta avtal 
och fördrag, eventuella protokoll och andra dokument tagna av den berörda organisationen. I 
den aktuella studien utgör Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa kärnan.17 
Anledningen är att det är den senast publicerade källa som anger förslaget till en konstitution 
för Europa. 
 
2.2 Val av material 
 
Det material som är av intresse av studien består av både sekundära och primära källor. När 
en primär källa används är det viktigt att se till vilken närhet eller avstånd källan har till det 
den berättar, först då kan dess pålitlighet avgöras.18 Den främsta primärkällan är det fördrag 
som ligger till grund för upprättandet av en konstitution. Som supplement till de primära 
källorna brukas även sekundära källor i relativt stor utsträckning. Anledningen är att det den 
senaste tiden har publicerats en rad studier kring inverkan på det juridiska planet av en 
konstitution för Europa. 
 
  
2.3 Källkritik 
 
Oberoende av källornas karaktär är det viktigt att applicera källkritik på dem för att se till 
eventuella brister i tillförlitligheten hos dem, något som är en mycket grundläggande för alla 
studenter och forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen.19

 Thurén behandlar fyra grundläggande områden i bearbetningen av 
källmaterial.20

• Äkthet; 
• Tidssamband; 
• Beroende; 
• Tendens. 

 Äkthet anknyter till huruvida källan återger det som den utger sig för att återge, 
dvs. om den är äkta eller falsk. En källas äkthet stärks om det finns flera källor, oberoende av 
varandra, som återger samma information.21 I den här studien ligger äktheten hos källorna på 
en relativt hög nivå. Informationen från primära källor går att anknyta till EU som 
organisation vilken är väl betrodd i sitt informationsutbud. Av sekundärkällorna att bedöma 
finns klara spår på att de återger samma information utan att en av källorna anses vara 
beroende av en annan. 
                                                           
16 Svenning, Conny 2000:143-148 
17 Europeiska gemenskaperna 2005 
18 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn 1997:131-133 
19 Thurén, Torsten 1997:8 
20 Thurén, Torsten 1997:11-78 
21 Thurén, Torsten 1997:12-25 
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 Det andra kriteriet, tidssamband, behandlar en källas trovärdighet i förhållande 
till dess samtid. En källa anses som mer tillförlitlig ju närmre samtiden är mellan tillkomsten 
av källan och det källan ämnar beskriva. En källas tidssamband bör således vara relativt stort 
för en källas trovärdighet.22 Då processen kring en konstitution för EU är dagsaktuell finns 
det ett tydligt tidssamband i de sekundärkällor som används. 
 En källas beroende eller oberoende är kanske en av de viktigaste aspekterna. 
Thurén gör en skillnad på beroendekriteriet genom tradering och horisontellt. Tradering 
innebär att en källa har gått i flera led. En primärkälla anses därför vara mer tillförlitlig än en 
sekundärkälla. En sekundärkälla är således en källa som har traderats. Viktigt i detta avseende 
är att en traderad källa aldrig kan användas för att stärka en primärkälla.23 I fallet med denna 
uppsats bör tradering rimligen inte utgöra någon riskfaktor. 

Med horisontellt beroende belyser Thurén vikten av att en källa inte har 
påverkats av några yttre faktorer, t.ex. av det som han kallar konventioner. Med det menar 
Thurén att källans karaktär präglas av vad som förväntas av författaren. För höga 
förväntningar av en specifik karaktär kan leda till en missvisande bild i återberättandet från 
författaren.24 På grund av att studien är tidsbegränsad har möjligheterna att kontrollera 
källornas horisontella beroende varit mycket begränsade. Då forskningen bland källorna inte 
gett indikationer till horisontellt beroende bör det inte påverka resultatet av studien. 
 Med tendenskriteriet menas att källor som själva är en del i en process där den 
som återger information kan tänkas gynnas av en skev sanning, är dåliga källor och bör 
undvikas.25 I detta fall finns det ingen risk för att sådana källor har använts varpå ingen 
ytterligare diskussion anses nödvändig. 
 
 

                                                           
22 Thurén, Torsten 1997:26 
23 Thurén, Torsten 1997:34 
24 Thurén, Torsten 1997:49 
25 Thurén, Torsten 1997: 63 
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3. TEORETISK RAMVERK 
 
Begreppet federalism kan ha olika betydelse i olika sammanhang. För att erhålla en tydlig 
insikt kring begreppets betydelse i den här studien kommer en diskussion att föras kring 
begreppets innebörd utifrån det för studien relevanta området. I detta arbete utgör Michael 
Burgess studie Federalism and European Union: The Building of Europe, 1950-2000 grunden 
för den teoretiska uppfattningen. Dessutom förs en diskussion kring judikalisering som en 
process där främst västerländska länder rör sig mot statsbildningar där juridiken får allt större 
betydelse inom politiken. Slutligen presenteras även en analysmodell för att underlätta 
förståelsen för den process som ligger till grund för studien. 
 
 
3.1 Federalism 
 
Ordet federalism härstammar från det latinska ordet ’foedus’ och kan översättas till något i 
form av avtal, förhandla, kontrakt etc.; det kan också betyda tillit.26 Det används som ett 
koncept för hur något ska organisera sig och fokuserar ofta på intressen och identiteter inom 
mänskliga relationer. Detta för att skapa en struktur där intressen och identiteter kan förenas, 
bevaras och förespråkas. Detta kan tolkas som att en federal överenskommelse blir en form av 
frivillig union som grundar sig på ömsesidigt erkännande och respekt.27 Federala system är en 
komplex sammansättning av olika institutioner där medlemmarna anpassar sig efter de nya 
förhållandena som eftersträvar ömsesidighet snarare än hierarkiskt beslutsfattande och delning 
av makten i stället för monopol bland medlemmarna.28 Det handlar alltså om att stater på 
frivillig basis ansluter till en gemensam union med grundläggande avtal som man åtar sig att 
följa. I processen blir politiska förhandlingar grundläggande för medlemskapets utformning 
och leder ofta till att de anslutna staterna till viss del ändrar de egna handlingsplattformerna i 
relation till unionen. En sådan union bygger även på tolerans, samarbete, komprommisser, 
förhandlingar, ömsesidighet, åtaganden och ansvar. Detta för att säkerställa att de moraliska 
nödvändigheterna efterlevs. Kännetecknande är även att federalismen bygger på en 
kombination av union och självständighet. I bl.a. EU:s fall innebär detta en begränsad union 
av stater där begreppet konfederation ofta sätts i association vilket gör att medlemsstaterna 
vidhåller sin integritet och identitet som självständiga stater.29 Samtidigt kan man förvänta sig 
att staterna ska ha rätt till territoriell integritet och representation i unionens institutioner.30 
Även i de fall där det finns en formell institutionell sammansättning för att hantera det 
mellanstatliga samarbetet skapar federalism ofta ett system där det även finns öppningar för 
mer informella konstellationer där flera olika aktörer ges spelutrymme, något som ofta bidrar 
till legitimitetsproblem för det federala systemet.31

                                                           
26 Burgess, Michael 2000: 13 
27 Burgess, Michael 2000: 13 
28 Peterson, John och Laurence J. O’Toole, Jr. 2001: 300 
29 Burgess, Michael 2000: 13-14 
30 McKay, David 1996: 15 
31 Peterson, John och Laurence J. O’Toole, Jr. 2001: 300 
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3.1.1 Konstitution 
 
En konstitution kan generellt ses som ett juridiskt dokument som behandlar staters 
maktbefogenheter. Dieter Grimm diskuterar begreppet konstitution i följande termer: 
 

”Constitutions usually lay down the principle of legitimacy for 
political rule and the basic conditions of legitimacy of its 
exercise.”32

 
 I detta avseende är det viktigt att konstitutionen grundar sig i de politiska och 
samhälleliga värdena som utgör grunden för den aktuella staten/unionen.33 Vidare, 
identifieras en konstitution ofta genom att den innefattar sju olika koncept: 
 

1. den är ett system av juridiska normer; 
2. den relaterar till statens makt och behandlar dess institutioner och maktutövande; 
3. den definierar statens maktbefogenheter varpå den måste skilja på de 

maktbefogenheter den skapar och de maktbefogenheter som erhålls genom folket; 
4. den gör anspråk på fullständig giltighet; 
5. den reglerar de offentliga auktoriteterna; 
6. den definierar mål och begränsningar utan att precisera speciella tolkningsförfaranden 

utan lämnar dem öppna för den politiska kreativiteten. Den står även juridiskt högre än 
andra juridiska förfaranden upprättade av statliga organ; 

7. den är inte ett instrument för att tolka den politiska linjen av den styrande makten utan 
snarare ett instrument för att kontrollera och legitimera statliga organens handlingar.34 

 
 Inom EU finns det en federalistisk tradition av att det ska vara en union av stater 
och medborgare och där den centrala auktoritetens begränsningar är tydligt identifierade.35 
För att tydligare leva upp till uppfattningen om EU:s auktoritativa grunder krävs det att man 
går från en union som styrs av olika fördrag och avtal till att upprätta en tydlig federal 
konstitution.36 Detta behöver dock inte direkt innebära att EU måste bli en tydlig federal 
union i uppfattningen som präglar federala stater som t.ex. USA, Tyskland och Schweiz m.fl. 
Utan snarare bör uppfattningen vara att utifrån federalismens grunder i ett EU-perspektiv är 
en federal konstitution ett instrument för att på ett tydligare sätt dela upp makt, befogenheter 
och färdigheter inom EU, dess medlemsstater och regionala grupper. Det är bara på detta sätt 

                                                           
32 Grimm, Dieter 2004: 71 
33 Fogelklou, Anders 1999: 87 
34 Grimm, Dieter 2004: 72 
35 Burgess, Michael 2000: 14 
36 Burgess, Michael 2000: 14 
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som man tydligt kan begränsa den centrala auktoritetens befogenheter.37 Även Grimm 
instämmer i den uppfattningen och menar att en konstitution innehåller följande:  
 

“…organizational and procedural rules guaranteeing the 
handling of public power in conformity with certain principles 
and intended to avert abuses of state power, usually adopting 
the rule of law and the separation of powers for the purpose.”38

 
 
3.1.2 Suveränitet 
 
Inom diskussionen kring federalism i ett EU-perspektiv blir det relevant att lyfta upp 
diskussionen om staters suveränitet. Tidigare har begreppet suveränitet varit av stor betydelse 
för den nationalistiska självkänslan och hjälpt till att förklara staters relationer till varandra. 
Begreppet suveränitet blir dock mindre relevant i dagens samhälle och diskussionen tenderar 
snarare att handla om autonomi hos den moderna staten snarare än att återknyta till 
suveränitet som idag ofta ses som ett omodernt begrepp.39

Det hela har att göra med den senaste tidens utveckling kring relationerna mellan 
olika stater och mellan stater och dess medborgare där den suveräna makten som legitimeras 
genom väljarna i en demokrati även ger folket möjligheten att delegera den suveräna makten 
till olika organ. Detta har även inneburit en starkare kollektiv representation av staten eller 
samhälleliga strukturer där territoriellt snarare ersatts av ett funktionellt närmande till 
politiseringen. Konsekvenserna av detta har varit en mer flexibel uppfattning av begreppet 
suveränitet som tillåter en nytolkning. Inom den federala diskussionen i EU har det inneburit 
att den traditionella tolkningen av suveränitet inte ska användas som ett hinder för byggandet 
av ett starkare Europa. I de fall där uppfattningen kring begreppet suveränitet har överlevt har 
det ofta definierats genom konstitutioner.40

Även i de fall där suveränitetsprincipen inte har utmanats på samma sätt blir det 
mindre relevant att hänvisa till den på samma sätt som tidigare. Till exempel utrycker Daniel 
J. Elazar det på följande sätt: 
 

“even where the principle is not challenged, the practical exercise of 
absolute sovereignty is no longer possible”41

 
Det innebär att behovet av att diskutera begreppet suveränitet i gammal mening 

blir mindre relevant i ett nytt Europa.  
 
 
                                                           
37 Burgess, Michael 2000: 14 
38 Grimm, Dieter 2004: 71 
39 Burgess, Michael 2000: 15 
40 Burgess, Michael 2000: 15 
41 Citat från Elazar Daniel J. 1995: 449; citerat i Burgess, Michael 2000: 15 
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3.2 Judikalisering 
 
Judikalisering är ett intressant fenomen som allt mer är ett faktum för flertalet länder inom 
Europa och övriga västvärlden. Fenomenet är starkt relaterat till demokratifrågan, inte som ett 
hot mot demokratin utan mer ett fenomen som framtvingar en viss omdefiniering av 
traditionella demokratikriterier. Judikalisering innebär i stora drag att en viss del av den 
politiska makten flyttas från centrala politiska organ, som regering och riksdag, till domstolar 
och andra juridiska organ.42 I takt med etablerandet av en konstitution för Europa blir detta en 
allt mer aktuell fråga som förtjänar en bredare uppmärksamhet. Dels är själva processen med 
etablerandet av en konstitution i sig ett steg mot judikaliseringen då det innebär att man lägger 
större vikt vid ett dokument som ofta leder till att det juridiska väsendet får tolkningsrätt över 
dokumentet. Samtidigt innehåller en konstitution ofta delar i sig som behandlar 
maktutövande. Utifrån ett EU-perspektiv blir det därför intressant att se till hur en konstitution 
för Europa kan bidra till en konkretisering av judikaliseringens grunder inom unionen och i 
relation till enskilda medlemsstater. Detta i relation till federalismens utveckling inom EU, 
bidrar till en förändrad maktbalans där konceptet judikalisering blir ett viktigt inslag.  
 
 
3.3 Analysmodell 
 
Analysmodellen används för att skapa en tydligare insikt i den struktur som utgör grunden för 
studien. Inom EU talar man ofta om en horisontell och en vertikal maktdelning. En horisontell 
maktdelning syftar till en maktdelning mellan olika aktörer på samma nivå, medan en vertikal 
maktdelning handlar om en uppdelning mellan centralmakt och medlemsstater.43 I 
analysmodellen illustreras den horisontella maktdelningen genom att se till de huvudorgan 
som bl.a. har hand om den lagstiftande, verkställande och dömande makten inom EU. Det 
finns idag en viss otydlighet mellan uppdelningen av de tre maktkategorierna inom EU varpå 
vi kommer att se till hur en konstitution kan bidra till en tydligare kompetensfördelning 
mellan huvudorganen. En traditionell uppdelning av de tre maktinstanserna är dock inte 
aktuell i EU:s fall då EU inte är en traditionell federal stat.44

 Den vertikala maktdelningen illustreras med kopplingarna mellan medborgare, 
medlemsstater och EU. Det råder alltså ingen vertikal indelning mellan EU i sin helhet och 
Parlamentet, Kommissionen, Domstolen och Ministerrådet, varpå analysmodellen använder 
streckade linjer för att visa på att de är delar inom EU. Europeiska rådet är ännu inte en av 
huvudinstitutionerna i EU men blir det genom konstitutionen varpå den rutan är streckad. I 
den vertikala maktdelningen går pilarna mellan de olika nivåerna åt båda hållen. Detta för att 
visa på att det finns ett ömsesidigt samspel mellan de olika nivåerna, dvs. att påverkan mellan 
nivåerna kan komma från båda hållen. 
 

                                                           
42 Nergelius, Joakim 1999a: 55-56 
43 Negerlius, Joakim 1999b: 51 
44 Piris, Jean-Claude 2006: 73 
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 När det kommer till det specifika fallet kring EU är det viktigt att ha unionens 
konstruktion i åtanken. Jämfört med andra federala konstruktioner, t.ex. USA där det finns det 
en stark vertikal och horisontell maktdelning, är maktdelningen inom EU svagare. Detta till 
följd av att medlemsstaterna har starkare kontroll över deras egna nationella styrande 
apparater och det faktum att det fortfarande finns en ’dynamisk förvirring’ kring makten 
mellan Parlamentet, Kommissionen, Domstolen och även till viss del Ministerrådet.45 När det 
gäller den lagstiftande makten är det i EU:s fall främst en procedur av medbestämmande 
mellan Europeiska Parlamentet och Ministerrådet och där Kommissionen och Europeiska 
Centralbanken ibland kan behöva konsulteras.46 Kommissionen har dessutom en roll som är 
starkare än en traditionell verkställande instans genom att den till viss del har betydelse även 
för den dömande och lagstiftande makten, något som beskrivs tydligare i senare avsnitt. 
Dessutom ligger ett stort ansvar för implementerandet hos medlemsstaterna själva. Europeiska 
Rådet blir en ny institution som i sig inte har någon direkt funktion inom en traditionell 
uppdelning av de dömande, lagstiftande och implementerande makterna. Fokus i studien är 
dock den dömande makten och i viss utsträckning den lagstiftande, vilket även framgår av 
övriga delar i uppsatsen. 

                                                           
45 Nicoladis, Kalypso och Robert Howse 2001: 337 
46 Piris, Jean-Claude 2006: 77 
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4 KONSTITUTIONEN FÖR EUROPA 
 
Begreppet konstitution har orsakat politisk uppståndelse bland medborgarna i EU vilket bl.a. 
visades genom motståndet till konstitutionen i några av de folkomröstningar som hölls. 
Konstitutionen har dock varit ett politiskt viktigt steg för stärkandet av EU och i arbetet med 
att skapa en ökad legitimitet hos folket, även om detta som nämnts inte ännu fått gehör.47

 En konstitution har historiskt sett använts som ett instrument för att begränsa 
makten genom att föra in ett juridiskt perspektiv på regimen. Det innebär att man skapar en 
struktur inom statsapparaten där man lägger grunden i ett dokument, i detta fall en 
konstitution, för att kontrollera vilka maktbefogenheter statsapparaten har. Konstitutionen 
utgör i det avseendet den lag som statsapparaten lyder under och bör således kontrolleras av 
ett juridiskt organ, då i form av en domstol. Det har dock snarast handlat om att begränsa 
makten för en kung, t.ex. i England, eller ett parlament utan administration som var fallet i 
USA.48

 Ett ökande antal forskare menar att EU redan har en konstitution, dock inte en i 
den traditionella betydelsen inom politisk teori utan snarare en ’materiell’ konstitution. Det 
innebär att den traditionellt teoretiska betydelsen av begreppet konstitution inte är relevant i 
EU:s fall utan att man snarare ska se det som ett dokument som har fått namnet konstitution 
då den behandlar sådant som en konstitution traditionellt innefattar. Samtidigt är den 
egentligen inte är en konstitution för en federal stat då det fortfarande är medlemsstaterna som 
är huvudaktörerna i unionen och då konstitutionen är en sammansättning av de grundläggande 
avtalen för EU och grunderna i medlemsstaternas konstitutionella traditioner.49  
 I takt med att EU utvidgades allt mer med flera nya medlemsstater växte 
behovet av en tydligare konstruktion av unionen. Än idag, även om processen med en 
konstitution för Europa har kommit långt, är det ett högt antal konventioner, fördrag, traktat 
och avtal som reglerar EU:s författning. Som ett led i att skapa en tydligare organisation 
bakom EU började man arbeta fram en konstitution.50 Vägen dit har varit lång och mödosam. 
Längs vägen har nya problem dykt upp och man har tvingats göra nya revideringar av 
konstitutionsförslaget. Kontentan är dock att konstitutionen i sig bidrar till en tydligare 
organisation bakom EU vilket är tänkt att bidra till en förenkling av alla de dokument som än 
idag utgör grunden för EU. Generellt sett kan man säga att konstitutionen sammanfattar 
omkring 2 800 sidor av dokument till omkring 560 sidor, vilket är konstitutionen med dess 
protokoll och Euratomavtalet.51 Samtidigt är konstitutionen för Europa speciell jämfört med 
andra federala statsbildningars konstitutioner då den är betydligt mer omfattande och längre. 
Detta har att göra med att EU i sig inte är en egen stat utan en union av 27 stater vilket innebär 
att kravet på tydliga definieringar av EU:s befogenhet ökar.52

                                                           
47 Piris, Jean-Claude 2006: 190-191 
48 Möllers, Christoph 2004: 133 
49 Eriksen, Erik Oddvar; John Erik Fossum och Augustín José Menéndez (eds.) 2004: 3-5 
50 Piris, Jean-Claude 2006: 56-58 
51 Piris, Jean-Claude 2006: 57-59 
52 Piris, Jean-Claude 2006: 59 
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 Det förslag till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa som idag 
ligger till grund för EU undertecknades i Rom den 29 oktober 2004. Konstitutionen är 
uppdelad i fyra delar följt av en slutakt. Del I har i sig ingen rubrik men förklarar strukturen 
kring unionen. Del II består av Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Del III är avsnittet om unionens politik och funktion. Del IV tar upp allmänna 
bestämmelser och slutbestämmelser som ligger till grund för unionen.53

 Fördraget har dock ännu inte trätt i kraft utan bestämmelserna för hur det sker 
regleras i artikel IV-447.2 och lyder:  
 

”Detta fördrag träder i kraft den 1 november 2006, förutsatt att 
samtliga ratifikationsinstrument har deponerats eller, om så inte är 
fallet, den första dagen i den andra månaden som följer efter det att 
ratifikationsinstrumentet har deponerats av den signatärstat som sist 
deponerar instrumentet.”54

 
Själva ratificeringsprocessen regleras i artikel IV-447.1 och lyder:  
 

”Detta fördrag skall ratificeras av de höga fördragsslutande parterna 
i enighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. 
Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Republiken Italiens 
regering.”55

 
 Som kan utläsas genom artikel IV-447.1-2 ska samtliga medlemsstater ratificera 
fördraget innan det träder i kraft. Tanken var att medlemsstaterna skulle ha gjort detta tidigare 
så att det hade kunnat träda i kraft den 1 november 2006, men till följd av att bland andra 
Frankrike och Nederländerna misslyckades med ratificeringen då folkomröstningarna i 
länderna inte ställde sig bakom fördraget har processen tagit längre tid. Det går således i 
nuläget inte att avgöra säkert om och i så fall när fördraget kan träda i kraft. 
 När det gäller en konstitution för Europa är det ett antal faktorer som blir av 
intresse för EU utifrån studiens utgångspunkt. Det har att göra med de förändringar de medför 
vilka får inverkan på den horisontella och vertikala maktdelningen, då med speciellt fokus på 
judikaliseringen. Generellt sett kan vi härleda fyra områden av intresse för studien: 

• konstitutionen skapar nya institutioner, 
• sjutton avtal blir ett avtal, 
• tydligare definiering av ECJ:s befogenheter, 
• kodifiering av etablerade juridiska principer. 

 
 
 

                                                           
53 Europeiska Gemenskaperna 2005: 3-7 
54 Europeiska Gemenskaperna 2005: 198 
55 Europeiska Gemenskaperna 2005: 198 
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4.1 Nya institutioner 
 
Genom upprättandet av en konstitution för Europa kommer två nya institutioner formellt att 
skapas: Europeiska Rådet och Europeiska Centralbanken (ECB).56 Det faktum att ECB, som 
redan finns idag, blir en institution medför i sig inte någon direkt inverkan på det för studien 
relevanta. Dels då ECB inte är ett av huvudorganen i EU och dels då ECJ redan tidigare har 
jurisdiktion att se över legaliteten i dess agerande genom Protokollet om stadgan för 
Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken samt Fördraget om 
Europeiska Gemenskapen.57

 Europeiska Rådet blir inte heller en institution i den vanliga bemärkelsen utan 
har till uppgift att ’rådgiva’ eller att komma med input, men i vissa fall kan dem fatta beslut. 
När de antar någon form av juridiskt bindande avtal, ska rådande juridisk praxis följas vilket 
Europeiska Rådet måste acceptera. Europeiska Rådet saknar lagstiftande funktion och antar 
egna ’rules of procedure’ för att reglera sin nya funktion som beslutsfattande instans.58 Även 
Europeiska Rådet innefattas av ECJ:s jurisdiktion vilket innebär att ECJ har befogenheter att 
avgöra om annullering och ’action for failure to act’.59

 
 
4.2 Sjutton avtal blir ett avtal 
 
Idag finns det sjutton olika avtal inom EU som utgör grunden för sammansättningen av 
unionen.60 De mest betydande avtalen är Maastricht, Amsterdam och Nice. Om dessa tre avtal 
tillsammans med de övriga fjorton avtalen kan ses som en konstitutionell grund för EU borde 
en konstitution för Europa inte möta några hinder från medlemsstaternas nationella rätt då 
dessa avtal redan är behandlade inom medlemsstaternas konstitutioner och grundlagar.61 Vi 
kan därför se avtalet om upprättandet av en konstitution för Europa som ett steg i ett 
förenklande och mer sammanfattande avtal av de idag sjutton gällande avtalen.62  
 
 
4.3 Europeiska Unionens Domstol 
 
Uppfattningen i studien om vad som utgör de juridiska inslagen i en konstitution för Europa 
handlar om den Europeiska Unionens Domstol (ECJ). Men andra ord är det de delar som 
direkt berör domstolens maktutövande eftersom det då får en juridisk karaktär eftersom det 
definierar domstolens befogenheter. I konstitutionsfördraget är det artiklarna I-29 och III-353 
– 381 samt ytterligare ett antal artiklar som får konsekvenser för domstolens befogenheter. 

                                                           
56 Europeiska gemenskaperna 2005: 24-25 
57 Piris, Jean-Claude 2006: 89 
58 Church, Clive H. och David Phinnemore 2006: 81 
59 Piris, Jean-Claude 2006: 88-89 
60 Piris, Jean-Claude 2006: 186 
61 Grimm, Dieter 2004: 73-74 
62 Piris, Jean-Claude 2006: 186 
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Artikel I-29 hanteras domstolens indelning och grundläggande uppgift. Moment 1 i denna 
artikel lyder på följande vis: 
 

”Europeiska unionens domstol skall bestå av domstolen, tribunalen 
och specialdomstolar. Den skall säkerställa att lag och rätt följs vid 
tolkning och tillämpning av konstitutionen. 

Medlemsstaterna skall fastställa de möjligheter till överklagande 
som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de 
områden som omfattas av unionsrätten.”63

 
Moment 3, lyder som följande: 
 

”Europeiska unionens domstol skall i enlighet med bestämmelserna i 
del III 
a) avgöra ärenden där talan väcks av en medlemsstat, en institution 

eller fysiska eller juridiska personer, 
b) meddela förhandsavgöranden när en nationell domstol har begärt 

förhandsavgörande om tolkningen av unionsrätten eller 
giltigheten av akter som antagits av institutionerna, 

c) besluta i de övriga mål som föreskrivs i konstitutionen.”64 
 
 Europeiska unionens domstol har alltså jurisdiktion att tolka lagligheten i olika 
EU-fördrag och beslut som fattas av de olika institutionerna.65 Denna grundläggande 
rättspraxis innebär att EU är en gemenskap som bygger på ’rule of law’ och där de 
fundamentala rättigheterna måste respekteras.66 Dessutom har ECJ även rätt att döma i tvister 
gällande de olika institutionernas kompetensområden.67  
 Utöver de områden som ECJ idag har jurisdiktion över, vilket inom den tidigare 
pelarstrukturen innefattade pelaren för Europeiska Gemenskapen (EG), får ECJ genom 
konstitutionen ytterligare inflytande.68 Det kan även kopplas till diskussionen om 
judikalisering. Främst handlar det om tre områden som till viss del även diskuterats tidigare. 
Det första området handlar om att ECJ:s jurisdiktion kommer att innefatta hela området för 
rättsliga och inrikesfrågor, något som idag är helt exkluderat från domstolen. Detta innebär att 
det blir en tydligare enhetlig tillämpning av EU-lag och skyddandet av individuella 
rättigheter.69 Det andra området berör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
(GUSP). ECJ:s jurisdiktion kommer inte att inkludera GUSP, men ECJ kommer att ha 
möjlighet att granska olika beslut som kan leda till restriktiva åtgärder för naturliga eller 

                                                           
63 Europeiska gemenskaperna 2005: 30 
64 Europeiska gemenskaperna 2005: 30 
65 Church, Clive H. och David Phinnemore 2006: 115 
66 Longo, Michael 2006: 173 
67 Hadenius, Axel 2001: 114 
68 Church, Clive H. och David Phinnemore 2006: 81 
69 Piris, Jean-Claude 2006: 114 
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juridiska personer utifrån ett juridiskt perspektiv vilket beskrivs i konstitutionens artikel III-
376.70 Det sista området har att göra med ECJ:s ökade möjlighet att granska och eventuellt 
ogiltigförklara olika regulatoriska akters inverkan på individers rättigheter. Detta har till viss 
del funnits sedan innan, men genom konstitutionens artikel III-365 (4) ökar omfattningen av 
tolkningsramen för när en akt faller inom detta område. Genom artikel III-365 (1) innefattas 
även en förbättring när det gäller möjligheten för ECJ att ogiltigförklara akter av organ och 
ämbetsverk i unionen.71 Det innebär att även medlemsstaterna har möjlighet att ställ EU:s 
institutioner inför rätta hos ECJ om de anser att institutionerna genom deras beslut bryter mot 
EU-lag.72

 Betydelsen av en stark domstol som i avseendet med ECJ inom EU är att 
domstolen ses som det yttersta instrumentet för att kontrollera innebörden av olika avtal, i 
detta fall avtalet om upprättandet av en konstitution för Europa. I och med att konstitutionen 
sammansluter de tidigare avtalen till ett, utgör konstitutionen den nya kärnan för den 
rättspraxis som sedan ska tillämpas inom EU. Det blir då ECJ som har slutgiltiga ansvaret för 
att kontrollera att den etablerade rättspraxisen sedan efterföljs av såväl institutionerna själva 
som medlemsstaterna och medborgarna. 
 

”The central role of the ECJ as the creator of a jurisprudence of 
principles and subjective rights and the emergence of standards 
of administrative due process are prime elements of this 
constitutional model.”73  

 
 Det blir även ett sätt för EU att hantera den konstitutionella normativiteten av 
politiken, vilket innebär att man minskar politikens möjlighet att värdesätta och tolka 
innebörden i den konstitutionella texten genom att ECJ spelar en viktig roll genom sitt ansvar 
att tolka lagen.74 Samtidigt krävs det en balans mellan politiken och juridiken vilket hanteras 
genom att skilja på den lagstiftande instansen och den dömande. I EU:s fall är det främst 
Parlamentet och Rådet som utgör den lagstiftande instansen och ECJ som är den dömande.75

 
 
4. 4 Kodifiering av etablerade juridiska principer 
 
Genom en konstitution för Europa kodifieras sju etablerade juridiska principer som tidigare 
förekommit genom olika avtal eller domstolspraxis. Genom deras inkluderande i 
konstitutionen blir de tydligt identifierade och fastslagna.76

                                                           
70 Piris, Jean-Claude 2006: 114 
71 Piris, Jean-Claude 2006: 114 
72 Weiler, Joseph H. H. 1991: 2419-2420 
73 Möllers, Christoph 2004: 136 
74 Longo, Michael 2006: 200-201 
75 Möllers, Christoph 2004: 134-135 
76 Piris, Jean-Claude 2006: 82-86 
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 Principen om företräde av unionsrätten framför nationell rätt, benämns i 
konstitutionens artikel I-6 och lyder: ”Konstitutionen och den rätt som antas av unionens 
institutioner genom utövande av de befogenheter som den har tilldelats skall ha företräde 
framför medlemsstaternas rätt.”77 Den här principen innebär att den lag som råder genom EU 
skall ha företräde över den nationella lagen. Med andra ord, i de fall där det kan finnas en viss 
motstridighet mellan unionsrätten och den nationella rätten är det unionsrätten som blir 
gällande.78  
 Principen om tilldelade befogenheter, behandlas i konstitutionens artikel I-11 
(2): ”Enligt principen om tilldelade befogenheter skall unionen handla inom ramen för de 
befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i konstitutionen för att nå de mål som 
fastställts däri. Varje befogenhet som inte har tilldelats unionen i konstitutionen skall tillhöra 
medlemsstaterna.”79 Innebörden i principen är att unionens befogenheter är begränsade till de 
områden som de har fått sig tilldelade genom olika akter och i samband med staters inträde i 
unionen. Samtidigt framgår det i konstitutionens första artikel att det är medlemsstaterna som 
tilldelar unionen dess befogenheter att verka inom statens politiska, ekonomiska och juridiska 
gränser och alltså inte konstitutionen i sig.80  
 Principen om subsidiaritet, förekommer i artikel I-11 (3): ”Enligt 
subsidiaritetsprincipen skall unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet 
vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, varken på central nivå eller på 
regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.”81 Det innebär att beslut där unionen inte har 
exklusiv befogenhet ska fattas på lägsta möjliga nivå och förekommer ofta inom 
maktstrukturer som innefattar flera olika nivåer av beslutsfattande, t.ex. federala stater.82

Principen om proportionalitet, presenteras i konstitutionens artikel I-11 (4): 
”Enligt proportionalitetsprincipen skall unionens åtgärder till innehåll och form inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i konstitutionen.”83  
 Principen om lojalt samarbete, ingår i artikel I-5 (2): ”Enligt principen om lojalt 
samarbete skall unionen och medlemsstaterna respektera och bistå varandra när de fullgör 
de uppgifter som följer av konstitutionen.”84  
 Principen om indirekt administration. I-5 (2) underparagraf 2: 
”Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att 
säkerställa att de skyldigheter som följer av konstitutionen eller av unionens institutioners 
akter.”85och I-37 (1): ”Medlemsstaterna skall vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som 
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är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter.”86 Principen handlar 
alltså om att medlemsstaterna har ansvar för att implementera beslut, tagna på unionsnivå, på 
nationell nivå. Dessutom finns det olika instrument för unionen att på olika sätt stödja 
medlemsstaterna i deras indirekta administration, något som är inkluderat i konstitutionens 
artikel III-285.87

 Principen om jämställdhet mellan medlemsstaterna inför konstitutionen, är 
beskriven i artikel I-5 (1): ”Unionen skall representera medlemsstaternas likhet inför 
konstitutionen samt deras nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och 
konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det regionala och lokala självstyret. Den skall 
respektera deras väsentliga statliga funktioner, särskilt funktioner vars syfte är att hävda 
deras territoriella integritet, upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella 
säkerheten.”88  
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5 JUDIKALISERING I RELATION KONSTITUTIONEN 
 
En konstitution för Europa kommer att lägga rättspraxis för vad som ska gälla inom unionen. 
Genom att den erkänner ökad jurisdiktion för ECJ samtidigt som ECJ är den institution som 
har tolkningsrätt över konstitutionen ser vi hur ECJ i egenskap av domstol får en ökad makt 
till viss del på bekostnad av politiken.89 Det är den här processen som kallas judikalisering 
och handlar alltså om processen med ökad makt till domstolsväsendet, ofta på bekostnad av 
politikens makt. 
 I diskussionen om judikalisering blir det således intressant att se till betydelsen 
av lag inom ett samhälle/union. Lag var från början en produkt från statligt beslutsfattande, 
men ändå på uppdrag av folket för att säkerställa grundläggande rättigheter för individen. 
Utifrån detta kan vi härleda två olika former av lagar: 
 

• lagar som berör institutionerna och dess utövande av statsmakten; och 
• lagar som berör uppförande och relationer hos individen.90 

 
 Dessa två former av lagar har en hierarkisk indelning där den första hamnar 
ovanför den andra. Anledningen är att den första berör statens suveränitet och genom sin 
maktbetydelse påverkar den andra. Det innebär att för att den andra kategorin ska bli gällande 
måste den först tillfredsställa den första kategorin. I denna studie är det den första kategorin 
som är av intresse och den andra kategorin kommer inte att beröras i någon större utsträckning 
då det är lagar som inte innefattas i en konstitution för Europa annat än i ett perspektiv av 
rättsligt samarbete mellan staterna. 
 Traditionellt sett har konstitutioner blivit ett samlingsnamn för den första 
kategorin av lagar vilket berör statens maktutövande och även inkluderar grundläggande 
rättigheter för medborgarna.91 I EU:s fall är detta tydigt när vi ser till konstitutionsfördraget 
då man tydligt behandlar institutionernas funktion och befogenheter samt genom del II i 
fördraget som berör de grundläggande rättigheterna.92

 Även om det visar på en judikalisering är det viktigt att komma ihåg att 
politiken inte har drabbats av en total judikalisering. I stället ska politiken ses som ett 
instrument för att producera en rättvis social ordning under förändrande förutsättningar. En 
alltför omfattande judikalisering skulle även kunna leda till en ineffektiv politik då den skulle 
riskera att endast handla om att implementera normer. En konstitution bör således till viss del 
lämna utrymme för utformning av politik och inte skapa en total judikalisering av politiken.93 
Möjligheten för en domstol att pröva och kontrollera olika politiskt fattade beslut kan bidra 
till en ökad insyn i den politiska processen varpå det blir enklare att föra krav på ansvar för 
olika beslut och ett stärkande av rättssäkerheten.94
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 I diskussion kring den judikalisering som blir allt mer förekommande i 
västvärlden finns det delade meningar gällande dess inverkan på demokrati och rättssamhälle. 
Anledningen har att göra med att vissa beslut kommer att fattas av jurister i stället för 
politiker, dvs. tillsatta tjänstemän i stället för folkvalda politiker vilket kan påverka individers 
uppfattning av legitimiteten hos beslutsfattare. Samtidigt behöver judikaliseringen inte 
innebära en minskad legitimitet eller demokrati då det hela präglas av en uppfattning om vad 
politiker respektive jurister har för uppgifter. I en statlig offentlig utredning från 1999 
hänvisar Joakim Nergelius till Olof Petersson som beskriver relationen mellan politiker och 
jurister som följande: 
 

”Politiker bör med Peterssons ord inrikta sig på att företräda 
medborgarna, formulera slagkraftiga visioner och ta ansvar för 
kollektiva beslut, medan juristerna konkret skall åskådliggöra 
rättsstatens innebörd och finna praktiska lösningar som 
tillfredsställer kraven på rättssäkerhet, maktdelning och fri- och 
rättigheter.”95

 
 I det svenska samhället, med en tradition av stark nationalstat där demokrati 
handlar om parlamentarism och folksuveränitet, kan detta uppfattas som revolutionerande. 
Men i federala statsbildningar har en konstitutionell modell med stark domstolsmakt länge 
varit dominerande, t.ex. i USA och Tyskland där de olika delstaterna har starka positioner i de 
federala statsapparaterna. Anledningen kan härledas till kompetensfördelningen mellan den 
federala staten och medlemmarna i form av delstater, eller som i EU:s fall medlemsländerna, 
som länge varit ett problem för rättsväsendet.96

 Redan tidigare har nationella rättssystem underordnats EG-rätten varpå det har 
skett en process av maktförflyttning från nationell nivå till domstolsväsendet på unionsnivå. 
Även inom politiken har en förflyttning från nationalstat till union skett genom åren och där 
judikaliseringen inom EU bidrar till att makt som tidigare kunde ligga hos de nationella 
parlamenten nu till viss del hamnar under inflytande från ECJ. Detta är en form av 
maktdelning som minskar risken för maktmissbruk och även tenderar att stärka den enskilde 
individens rättsposition. Men samtidigt är det viktigt att erinra att det kan finnas vissa risker 
med judikaliseringens utveckling då det teoretiskt sett skulle kunna leda till ett allt för 
egenmäktigt rättssystem som kan resultera i att domstolsväsendet ges möjlighet att utöva allt 
för mycket politisk makt.97 Främst kanske detta visar sig i de fall där domstolar har möjlighet 
att upphäva politiska beslut.98 Samtidigt menar Nergelius att domstolar, som i ECJ:s fall, bör 
ha relativt stort handlingsutrymme utan att bli odemokratiska. 
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”Jag anser dock att domstolar med lagprövningsrätt, liksom 
särskilda författningsdomstolar, har och bör ha ett ganska stort 
handlingsutrymme att ta i anspråk innan de kan anklagas för att 
vara odemokratiska eller sakna demokratisk legitimitet.”99

 
Negerlius hänvisar även till Ronald Dworkin i detta avseende när han säger: 
 

”Som Dworkin nyligen uttryckt det behöver det inte i sig vara 
mer anmärkningsvärt att en domare har rätt att åsidosätta en 
grundlagsstridig lag än att en riksbankschef kan påverka 
ekonomins status genom en räntehöjning eller att en amiral kan 
fatta beslut om stridsinsatser.”100

 
 Det som judikaliseringen inom EU i samband med etablerandet av en 
konstitution således handlar om är ECJ:s ökade befogenheter i och med att pelarstrukturen 
slopas och ett bredare erkännande av ECJ:s rätt att säkerställa de grundläggande rättigheterna. 
Mer om detta diskuteras i kapitlet om konstitutionens inverkan på den horisontella och 
vertikala maktdelningen. 
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6 MAKTDELNING 
 
Genom ECJ:s ökade jurisdiktion och kodifieringen av etablerade principer påverkas både den 
vertikala och horisontella maktdelningen inom EU. Då två nya huvudorgan skapas får även de 
betydelser för den maktdelningsstruktur som finns idag.  Mycket av detta är i sig inget nytt då 
det är en praxis som tillämpats sedan tidigare. Men genom att det får utrymme i ett 
konstitutionsfördrag etableras det tydligare. I detta avseende påverkas även medlemsstaternas 
suveränitet, dels genom ECJ som den yttersta juridiska instansen men även när det kommer 
till den lagstiftande delen.  
 
 
6.1 Horisontell maktdelning 
 
För att förstå den horisontella maktdelningen tittar vi till de huvudinstitutioner som även 
presenterades i analysmodellen. Som tidigare nämnts är det ECJ:s ökade inflytande som är av 
intresse och relationerna mellan de övriga institutionerna är således inte av samma relevans. 
Samtidigt blir det inte relevant att förklara EU:s organisation med en traditionell uppdelning 
av lagstiftande och implementerande etc. mellan institutionerna utifrån en traditionell syn på 
en federal stat då EU inte faller inom denna kategori.101 Det som dock kan sägas är att 
kommissionen har fått en ökad roll i övervakningen av de implementerande institutionerna 
genom konstitutionens artiklar I-36 och I-37.102 Det är alltså den dömande makten i form av 
ECJ som är den primära fokusen för att förklara förändringarna i den horisontella 
maktdelningen. Det har att göra med att EU har tagit flera steg mot en tydligare union under 
’rule of law’, vilket innebär att domstolsväsendets betydelse ökar i relation till övriga 
institutioner.103 Det har främst att göra med uppfattningen om att nya konstitutioner bör vara 
ett instrument för att integrera rättsordningen med den politiska ordningen varpå juridiska 
organs lagprövningsrätt är av betydelse.104

 Även om konstitutionen bidrar till ett stärkande av alla de institutioner som 
inkluderats i analysmodellen ges ECJ möjlighet till insikt genom sin jurisdiktion i samtliga.105 
I takt med att pelarstrukturen slopas ges de traditioner som tidigare funnits inom EG-pelaren 
större utrymme även inom övriga områden. Det innebär dock inte att allt går över till att 
hanteras enligt EG-traditioner utan det finns ett flertal undantag. Men generellt sett medför 
detta att de olika juridiska instrumenten som lagar, regleringar, beslut och generella regler och 
principer blir giltiga för hela EU.106 Det innefattar även ECJ:s jurisdiktion i att avgöra om 
andra institutioner utövar kompetensöverskridande makt.107
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 De andra två tidigare pelarna, den för samarbetet kring den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken och den för samarbetet kring rättsliga och inrikesfrågor, blir 
genom borttagandet av pelarstrukturen föremål för ECJ. Även om ECJ saknar direkt 
jurisdiktion över den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken har ECJ möjlighet att 
granska olika beslut som även nämnts tidigare. När det gäller samarbetet kring rättsliga och 
inrikesfrågor har ECJ jurisdiktion, men inte i samma utsträckning som inom EG till följd av 
de olika undantagen. Det som ECJ får rätt att göra är att se över lagligheten på inrådan av 
medlemsstater eller kommissionen och döma i motsättningar mellan medlemsstater och 
kommissionen och mellanstatliga, gällande tolkningen eller tillämpningen av olika avtal. Det 
kräver dock att berörd stat/stater tydligt accepterar domstolens jurisdiktion i ärendet.108  
 Genom att de grundläggande principerna109 genom konstitutionen ges en 
tydligare juridisk grund, innebär det också att ECJ är den institution som ytterst tolkar 
innebörden av dem och avgör när beslut och avtal etc. strider mot dem.110 Då principerna tar 
upp bl.a. relationerna mellan EU, institutionerna och medlemsstaterna innebär det att ECJ får 
makt över principernas betydelse för maktdelningen. Detta är dock inget nytt i sig då det 
redan existerar inom EU, antingen genom tidigare avtal eller genom tidigare 
domstolspraxis.111

 Då konstitutionen blir den yttersta lagen för EU innebär det att ECJ:s uppgift är 
att tolka lagligheten av beslut och avtal utifrån just konstitutionen. Men genom artikel I-18, 
som är en flexibilitetsklausul som tidigare funnits inom EG, ges Europeiska Rådet möjlighet 
att vidta eventuella nödvändiga åtgärder för att uppfylla unionens mål i de fall då 
konstitutionen inte tillhandahåller de nödvändiga instrumenten.112

 Då ECJ är den dömande makten inom EU blir det intressant att även se till den 
lagstiftande makten eftersom det är därifrån som de olika lagarna kommer att skapas. 
Konstitutionen i sig kan ses som den yttersta lagen och de lagar som stiftas måste i sig vara i 
enighet med konstitutionens mål, värderingar och principer.113 Det innebär att det är ECJ som 
har rätten att bedöma när en ny lag strider mot konstitutionen. Det innebär även att ECJ 
indirekt får inflytande över den lagstiftande makten genom sin position. Utan att gå djupare in 
i de olika lagstiftningsprocedurerna inom EU väljer vi att förhålla oss till den ordinarie 
lagstiftande processen vilken behandlas i konstitutionsfördragets artiklar I-34 (1) och III-396. 
Artiklarna handlar om hur lagar och ramlagar kan antas genom Europeiska Parlamentet och 
Rådet genom kvalificerad majoritet. Till grund för detta ligger även att både Parlamentet och 
Rådet måste ställa sig bakom förslaget för att lagen eller ramlagen ska träda i kraft. I den här 
processen är Kommissionen den institution som kommer med förslagen på lagarna.114

 Utöver detta finns det en så kallad ’speciell lagstiftande procedur’ där antingen 
Parlamentet eller Rådet på egen hand kan stifta lagar, dock i konsultationer eller genom 
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samtycke med den andra. I vissa avseenden kan det även krävas att t.ex. Kommissionen eller 
ECB kan behöva konsulteras i ärendet.115

 
 
6.2 Vertikal maktdelning 
 
Som nämnts i kapitlet ovan, finns det en lagstiftande process där ECJ har möjlighet att 
granska lagligheten i lagarna. Genom att de olika lagarna efter antagande även blir gällande 
för medlemsstaterna i dess egna juridiska system får det inverkan på den vertikala 
maktdelningen bl.a. då ECJ erhåller en bredare jurisdiktion genom konstitutionen.116 I sin tur 
kan det även påverka den horisontella maktdelningen på nationell nivå på samma sätt som på 
EU:s nivå, men detta är inte av intresse för studien. 
 Genom att EU-lag och ECJ:s domstolspraxis blir gällande över den nationella 
lagen och rättsuppfattningen hos de olika medlemsstaterna, skapas en maktdelning mellan 
unionen och medlemsstaterna som i sin karaktär till stor del överensstämmer med 
maktdelningssystemen i federala statsbildningar med en central lagstiftande makt och 
medlemsstaternas nationellt lagstiftande makt.117 Det innefattar även uppfattningen om att 
EU-lagen och dess konstitution står över de nationella konstitutionerna och grundlagarna.118

 I detta avseende skapar konstitutionen en mer koherent ordning av tidigare 
domstolspraxis från ECJ gällande EU:s kunskapsområden för lagstiftning. Dessa specificeras i 
konstitutionens artiklar I-12, I-13, I-14 och I-17 och är de områden där EU har: exklusiv 
kompetens; delad kompetens; och stödjande kompetens. Exklusiv kompetens innebär de 
områden där endast EU äger rätten att lagstifta. I vissa fall kan dock även medlemsstaterna 
lagstifta inom detta område förutsatt att de är berättigade enligt EU eller när det handlar om 
att säkerställa en tydlig implementering av olika lagar och beslut tagna av EU. När det gäller 
den delade kompetensen handlar det om de områden där både EU och medlemsländerna äger 
kompetens att lagstifta. Medlemsländerna får dock bara lagstifta inom de områden där EU 
ännu inte utövat sin lagstiftande rätt. Det sista området, stödjande kompetens, innefattar de 
områden där EU har rätt att stödja, samordna eller komplettera åtgärder från medlemsstaterna 
men saknar rätten att anta lagstiftande beslut för att skapa en samordning av regler.119

 De olika kompetensområdena för lagstiftning förändrar i sig inte maktbalansen 
mellan EU och medlemsstaterna då det inte är något nytt utan har funnits med i tidigare avtal. 
Dessutom är antalet områden där EU har exklusiv kompetens endast fem i antalet medan de 
andra två områdena är betydligt fler. Utöver detta etablerar konstitutionen en mekanism som 
gör det lättare att kontrollera att subsidiaritetsprincipen efterlevs av institutionerna, vilket 
innebär att besluten ska fattas på lägsta möjliga nivån.120 Samtidigt har ECJ:s domstolspraxis 
och olika uppfattningar om vad som bör innefattas i den juridiska grunden för EU, vuxit fram 
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som ett resultat av den praxis som tillämpats inom medlemsstaternas egna nationella juridiska 
praxis och dess konstitutioner och grundlagar.121 Men genom att det etableras en 
domstolspraxis för unionen i sin helhet kan medborgarna förvänta sig att deras rättigheter blir 
bedömda utifrån samma förutsättningar oavsett nationalitet.122 Detta i takt med att 
konstitutionen ställer upp krav på att medlemsstaterna underlättar för medborgarna att åberopa 
olika lagar inom EU.123

 När det gäller de övriga grundläggande principerna som också behandlar 
relationerna mellan EU, institutionerna och medlemsstaterna är även dem inte heller något 
nytt då dem också existerar genom tidigare avtal eller domstolspraxis.124

 I takt med att olika lagar och beslut fattas inom EU ska dessa implementeras i de 
olika medlemsstaterna. Själva uppgiften att implementera lagarna och besluten ligger hos 
medlemsländerna själva, men under överseende av Kommissionen, nationella domstolar och 
ECJ. Även om Kommissionen har en del i överseendet ligger det främsta ansvaret hos det 
juridiska väsendet genom de nationella domstolarna och ECJ. Det innebär att i vilken grad 
medlemsstaterna implementerar och följer upp beslut och lagar tagna inom EU bedöms och 
kontrolleras av domstolarna, med ECJ som den yttersta instansen.125

 Även om det finns en tydlig definiering inom konstitutionen för EU:s möjlighet 
att fatta juridiskt bindande lagar och beslut som ska gälla inom unionen och 
medlemsländerna, grundar sig den etablerade vertikala maktdelningen i ett medgivande hos 
medlemsländerna som tillåter EU att utöva en sådan makt. Tidigare fanns det en otydlighet i 
uppfattningen om vilken lag som skulle stå högst då vissa menade att det är de nationella 
konstitutionerna som är den yttersta lagen för de olika medlemsstaterna.126 I vilken mån det är 
möjligt för medlemsstater att lämna över en sådan makt regleras i deras egna konstitutioner 
och grundlagar. Genom inträdet i EU har medlemsstaterna redan tillåtit EU att ha en sådan 
makt genom att man skrivit under olika avtal, som nu är inkluderade i 
konstitutionsfördraget.127 När ett land har fört över rätten att utöva makt inom vissa områden, 
blir dessa områden inte längre ett ärende för den nationella lagen, utan faller inom EU:s lag. 
Det innebär även att nationell lag ofta måste ge efter för unionens lag. Om en sådan indelning 
av juridisk makt inte skulle finnas inom EU skulle unionen troligen falla sönder om varje 
medlemsland skulle ha sin egna juridiska regim.128  
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7. ANALYS 
 
Givet de teoretiska utgångspunkterna om federalism är det tydligt att EU är en union med 
starka inslag av federalism. Det har att göra med konstruktionen i sig där EU är den centrala 
makten och medlemmarna är de olika staterna. Relationerna mellan medlemmarna och 
centralmakten regleras genom olika avtal, förhandlingar och kompromisser och bygger på en 
kombination av suveränitet och union. Då det nya EU-avtalet tydligt överensstämmer med de 
normer som en konstitution normalt innefattar, kan vi konstatera att även om det är ett fördrag 
mellan medlemsstaterna kan det ses som en konstitution i en traditionell bemärkelse när det 
kommer till dess innehåll. I detta avseende blir en konstitution ett nytt avtal som för 
medlemsstaterna närmare en federal union. Samtidigt blir det ett instrument för att begränsa 
den centrala auktoritetens befogenheter. När det gäller medlemsstaternas suveränitet i relation 
till EU blir det allt mindre relevant att diskutera i termer av suveränitet. Det har att göra med 
att begreppet suveränitet försvinner allt mer i den globaliserande världen. Inom EU har man 
sedan tidigare ingått olika avtal vilket har bidragit till att nationsgränserna suddats ut i vissa 
avseenden. En konstitution kan därför ses som ytterligare ett steg i samma avseende, även om 
medlemsstatera fortfarande utgör kärnan i unionen. Genom hela processen med etablerandet 
av en konstitution ges ECJ juridisk rätt att tolka dokumentet. Då dokumentet i sig är till för att 
begränsa centralmaktens befogenheter blir det ECJ som får makten att göra dessa 
bedömningar, detta i takt med att ECJ även har rätt att avgöra om en ny lag eller olika beslut 
strider mot konstitutionen. Detta kan ses som det mest betydande inslaget i studien när det 
gäller judikaliseringen. I det avseendet blir det logiskt för EU, i enighet med federalismen, att 
röra sig mot ett rättssamhälle där hela EU innefattas av ECJ:s jurisdiktion. 
 På det horisontella planet ser vi hur det skapas nya institutioner och ett slopande 
av pelarsystemet vilket skapar en bredare plattform för ECJ:s jurisdiktion. Även om det inte 
finns tydliga definitioner och avgränsningar för vad varje institution ska syssla med, eller vad 
den inte får göra, vilket kan skapa motsättningar mellan institutionerna om flera vill påverka 
samma sak, har ECJ möjlighet att se till konstitutionen och avgöra vem som har den relevanta 
kompetensen för att hantera frågorna. Dessutom har ECJ även rätt att avgöra om en nystiftad 
lag eller ett beslut strider mot konstitutionen varpå ECJ får ytterligare inflytande över andra 
institutioner, bl.a. den lagstiftande delen. 
 Inom den vertikala maktdelningen handlar det främst om relationen mellan 
medlemsstaterna och EU, men även medborgarna. Mycket av det som påverkar relationerna 
mellan medlemsstaterna och unionen är inget nytt då det fastslagits genom tidigare avtal och 
domstolspraxis. EU har under en längre tid varit under en sådan konstitutionell ordning, även 
om en formell konstitution saknas. 
 Även de etablerade juridiska principerna får konsekvenser för maktdelningen. 
Främst handlar det om principen om företräde av unionsrätten framför nationell rätt, vilket är 
den formella delen som tydligt bekräftar EU-rättens överstatlighet. Samtidigt visar principerna 
om tilldelade befogenheter, subsidiaritet, lojalt samarbete, indirekt administration och om 
jämställdhet mellan medlemsstaterna inför konstitutionen på förhållandena mellan unionen 
och medlemsstaterna i ett maktdelningsperspektiv. 
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 När det gäller EU-rättens företräde över nationell rätt är det samtidigt viktigt att 
komma ihåg att EU-lag är främst ett instrument för institutionerna och när det berör 
medlemsstaterna är det i första hand i de fall där de applicerar EU-lag.129 Genom erkännandet 
av EU-rättens företräde löser man även problemet hur man hanterar de fall där juridiska 
principer på nationell nivå inte gått hand i hand med EU:s principer.  
 När vi således återknyter till de preciserade frågeställningarna blir det tydligt att 
det finns ett antal inslag, som diskuterats tidigare, som utifrån ett judikaliseringsperspektiv får 
betydelse för maktbalansen inom EU. Det förändrar inte den ’europeiska federalismen’ i sig, 
men genom upprättandet av en konstitution tar EU ett tydligare steg mot federalismen då en 
konstitution är grundläggande inom federala statsbildningar. Även om det framgår att en 
konstitution har betydelse för relationerna mellan medlemsstaterna och unionen bör det inte få 
någon större inverkan på medlemsstaternas suveränitet. Visserligen definieras relationerna 
mer formellt, bl.a. genom erkännandet av EU-rättens företräde över nationell rätt, men det i 
sig är inget nytt då det redan tillämpas i stor utsträckning. Dessutom är EU en union som 
bygger på de befogenheter som den tilldelas av medlemsstaterna, vilket innebär att 
medlemsstaterna själva är en del i den process som kan få inverkan på deras egen suveränitet.  
 Vi kan således ta steget över till den övergripande problemformuleringen där vi 
tydligt kan se att en konstitution leder till en ökad roll för ECJ. Även om mycket av ECJ:s 
befogenheter funnits tidigare genom olika praxis och avtal, blir det ett mer formellt 
erkännande av dess befogenheter. Dessutom slopas pelarsystemet vilket gör att ECJ till viss 
del får inflytande över området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt 
området för rättsliga och inrikesfrågor. I takt med att EU går från sjutton avtal till ett avtal blir 
texten kortare och mer lätthanterlig vilket öppnar upp för en djupare tolkning av innebörden, 
en befogenhet som ECJ har. Även om konstitutionen i sig inte medför stora förändringar är 
det just möjligheten att tolka som kan tyckas bli större då texten blir kortare, men samtidigt 
fungerar juridiken på ett sådant sätt att man tittar till tidigare praxis och kan även se till 
tidigare avtal som ligger till grund för konstitutionen. 
 Vidare behandlar konstitutionen EU:s institutioner med dess befogenheter och 
begränsningar. Även om olika delar inte alltid preciserar de olika kompetensområdena för 
varje institution eller begränsar varje enskilt kompetensområde till att endast innefatta en 
institution, innebär ECJ:s tolkningsrätt att det finns en institution, i detta fall ECJ, som har den 
yttersta befogenheten att tolka innebörden av konstitutionstexten. Genom dess tolkningsrätt 
kan ECJ avgöra vilken institution som har vilken kompetens i olika avseenden, något som 
borde kunna tydliggöra den horisontella maktdelningen. Konstitutionen bidrar även till en 
tydligare vertikal maktdelning, främst genom erkännandet av de etablerade juridiska 
principerna, men även genom att EU tar ett tydligare steg mot rättssamhälle vilket bl.a. bidrar 
till ökad möjlighet för medborgarna att åberopa EU-rätt, ger ECJ handlingsutrymme för att 
ogiltigförklara olika regulatoriska akter när de inskränker individers rättigheter och ger 
medlemsstaterna rätt att ställa institutionerna inför rätta hos ECJ. 
 Vidare finns det ytterligare ett antal frågor som kan diskuteras vidare utifrån 
uppsatsens område. Det man kan säga om konstitutionen utifrån ett juridiskt perspektiv är att 
                                                           
129 Ett synsätt som även Church och Phinnemore delar 
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den egentligen inte är revolutionerade. Ofta tendera folk att få uppfattningen att en 
konstitution för Europa innebär att EU tar ett tydligt steg mot en federal statsbildning då 
begreppet konstitution ofta förknippas med begreppet stat. De facto är att konstitutionen för 
Europa egentligen är ett avtal mellan medlemsstaterna och dess korrekta namn är snarare 
Fördraget om upprättandet av en Konstitution för Europa vilket innebär att man antar ett 
avtal och inte en konstitution. Sedan föreligger det visserligen att man använder sig av 
begreppet konstitution och ofta ser på dokumentet som en konstitution, men rent juridiskt är 
det inte en konstitution i den bemärkelsen som t.ex. USA:s eller Tysklands konstitution. 
Avtalet ger heller inte EU någon egen suveränitet utan det är fortfarande en överenskommelse 
som bygger på medlemsstaternas medgivanden och kan alltså endast träda i kraft eller ändras 
efter medlemsstaternas medgivanden. Viktigt i detta avseende är även att EU i sig självt inte 
får någon möjlighet att själv utöka sin makt över medlemsstaterna. Dessutom menar många 
att EU redan har en konstitution genom sina tidigare avtal och fördrag även om de inte är 
sammanfattade i ett enhetligt dokument, varpå det nya fördraget om en konstitution inte borde 
uppfattas som något revolutionerade. 
 Diskussionen kring en konstitution har främst handlat om att det ska ses som ett 
redskap för att begränsa unionens och dess institutioners makt och befogenheter, något som 
en konstitution traditionellt innebär. I EU:s fall har processen med en konstitution i vissa 
avseenden dock uppfattas som ett dokument för att visa på unionens befogenheter snarare än 
att begränsa dem. I det avseendet blir en konstitution för Europa mer kontroversiellt för 
många kritiker, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det blir ett instrument för att 
skapa en tydligare bild över EU:s kompetens. En konstitution bör dock i detta avseende 
innefatta tydliga begränsningar i de politiska organens normativa kompetens, dvs. politikens 
möjlighet att själva tolka innebörden av olika maktbefogenheter. Således bör ECJ ha en 
relativt stor kompetens för att tolka konstitutionen i dess helhet. Visserligen innebär en ökad 
makt för ECJ att den politiska makten minskar, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg 
att det är inte bara juridiken som bidrar till en minskad makt för politiken. Liknande 
paralleller går att dra till marknadens ökade betydelse i relation till politiken. 
 I hela processen med att ta ett steg mot upprättandet av en konstitution har ECJ 
varit en drivande part. ECJ har tidigare visat ett tydligt intresse för en federal maktdelning, 
bl.a. genom att ECJ, i dess dom i fallet Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der 
Belastingen och Costa v. Enel, slog fast att EU-lag stod högre än nationell lag.130 ECJ:s 
betydande roll i processen kan således ha fått inverkan på konstitutionens utformning ur ett 
maktdelningsperspektiv. Samtidigt har konstitutionen varit ett sätt för EU att föra unionen 
närmre folket. Om konstitutionen verkligen gör det eller inte går att diskutera, men det finns 
tydliga indikationer i texten som visar att medborgarna får tydligare möjligheter att se till vad 
som gäller inom EU när det kommer till praxis och principer som styr och reglerar 
medborgarnas rättigheter och medlemsstaternas suveränitet. Dessutom bidrar en konstitution 
till att olika principer etableras ur längre perspektiv vilket gör att politiken kan fokusera på 
beslut nödvändiga ur ett kortsiktigt perspektiv.131  
                                                           
130 Longo, Michael 2006: 58-59 
131 Denna slutsats bygger på den Dieter Grimm presenterar i sin bok 
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8. SLUTDISKUSSION 
 
Genom processen med utformandet av studien har jag fått en djupare insikt i processen med 
etablerandet av en konstitution för Europa. Jag har även fått en ökad förståelse för 
judikaliseringen som en sorts ideologi som tar allt större utrymme i västvärlden. Vägen hit har 
dock varit krävande och svår. Området som studien behandlar har ständigt påverkats av den 
politiska processen som är ytterst aktuell i dagens EU. Genom dess komplexitet har jag 
tvingats utelämna flera områden som jag gärna att fördjupat mig i ytterligare. 
 Det som förvånar mig mest efter att ha genomfört studien är den skepsis som 
tycks finnas mot ett starkare EU, kanske främst i mitt eget land Sverige men även i de länder 
som Frankrike och Nederländerna där folkomröstningarna tog avstånd från konstitutionen. 
Anledningen är att min uppfattning är att konstitutionen i sig inte är speciellt kontroversiell i 
dess innehåll. Kanske handlar det snarare om den historiska betydelsen av en konstitution som 
ett starkt instrument inom federala statsbildningar varpå motståndet kanske snarare handlar 
om rädslan för en allt för stark federalism som skulle kunna innebära att EU blir allt mer 
överstatlig på bekostnad av medlemsstaternas suveränitet. Min uppfattning, som framgår av 
studien, är dock att så inte är fallet. Kanske handlar motståndet dessutom om rädslan för vad 
en allt längre gående utvidgning med nya medlemsstater kan föra med sig och att motståndet 
mot konstitutionen har varit ett instrument för att ta avstånd mot hela den förändringsprocess 
som pågår inom EU. Det är några tankar som jag gärna vill utveckla ytterligare, men som inte 
ryms inom denna studie. 
 Slutligen hoppas jag att studien, för läsaren, har bidragit till en djupare insikt i 
den konstitutionaliseringsprocess som pågår utifrån ett perspektiv av maktdelning. 
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