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Abstract 

The thesis aims to explain the development of the European Court of Justice into a 
constitutional court. The transformation of ECJ into a de facto constitutional court 
is studied thru three perspectives, constitutionalism, neofunctionalism and thru a 
judicial activism perspective. By using the three mentioned theories it’s made 
possible to understand the court’s development from a political and judicial 
development point of view as well as an actor.  

The thesis studies how and why all the three theories, even though 
significantly different in approach and vision, still helped develop the ECJ in a 
direction of becoming a constitutional court.  

At the end of the day, even though constitutionalism and judicial activism can 
explain important part of the court’s development, it’s my belief that the 
neofunctionalist theory explains the most of how the court developed into a 
constitutional court. In the early days of the European integration process the 
politicians gave the court a certain supranatural position which the court has held 
on to ever since.  
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1 Inledning 

Efter att de franska och holländska medborgarna 2005 röstade ner förslaget till en 
europeisk konstitution hävdades det att konstitutionen är död.  
I min uppsats tänker jag visa att så inte alls var fallet, EU hade redan en de facto 
konstitution i form av fördragen och en konstitutionsdomstol i European Court of 
Justice som dess främsta tolkare. 

Utifrån tre förklaringsmodeller, konstitutionalism, neofunktionalism och ett 
judicial activism tänker jag förklara hur ECJ:s utveckling till en 
konstitutionsdomstol gått till.  

Detta är ett intressant ämne för mig utifrån flera perspektiv, dels fascineras jag 
av verkningseffekter av lagar. Domarna är vår tids överstepräster och har en unik 
ställning. Detta är speciellt tydligt i USA där en stor del av befolkningen känner 
till vilka som sitter i US Supreme Court, domarna är stjärnor. 

Den andra delen jag är intresserad av är hur det kan existera parallella kulturer 
mellan Bryssel och medlemsstaterna. Det som i uppsatsen förklaras som den 
teknokratiska utvecklingen Bryssel är ofta mer utvecklat än den politiska viljan 
till samarbete.  

För att göra teorimodellerna mer lättillgängliga och intressanta har jag kopplat 
dem till centrala delar av den europeiska integrationsprocessen. 
Konstitutionalismen till Spinelli och hans idéer samt neofunktionalismen till 
Monnet och hans plan för europeisk integration. I annat upplägg skulle det ha 
mynnat ut i för teoretisk diskussion för att svara på forskningsfrågan. En judicial 
activism teorimodell är inte lika komplicerad och är redan ett aktörsperspektiv.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Frågeställningen är tydlig och rak, hur kan ECJ: s utveckling till en 
konstitutionsdomstol förklaras? Detta sker utifrån tre olika förklaringsmodeller.  
Denna uppställning väcker i sin tur intressanta frågeställningar, konkurrerar 
teorimodellerna? Finns det en modell som förklarar mer? Detta är givande primärt 
för att domstolen är kanske Europas mäktigaste i termer av befogenheter. Det är 
även intressant ur ett utvecklingsperspektiv, ECJ har utvecklats i bakgrunden av 
de stora uppmärksammade integrations milstolparna, t.ex. fördragen. Det finns i 
mitt tycke ett obalanserat stort massmedialt och politisk fokus på kommissionen 
och parlamentet. Den teknokratiska utvecklingen i Bryssel blir inte lika 
uppmärksammad och det är en av anledningarna tror jag till att ECJ har utvecklats 
i bakgrunden. 
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1.2 Metodologiska överväganden 

Jag har valt att driva tesen att European Court of Justice är EU: s de facto 
konstitutionsdomstol utifrån tre olika förklaringsmodeller. Dessa är 
neofunktionalism, konstitutionalism och judicial activism. 

För att skapa en intressantare läsning och att hålla texten samlad för 
tydlighetens skull är förklaringsmodellerna indelade i kapitel. I varje kapitel förs 
en närmare diskussion angående teorierna och förhoppningsvis ska detta bidra till 
en tydlig och klart strukturerad uppsats. I samma anda förklaras även 
nyckelbegrepp kapitelvis och avsnitten rundas av med en kort sammanfattning. 

Jag har valt att använda mig av en teorianvändande metod för att studera hur 
ECJ: s utveckling till en konstitutionsdomstol kan förstås. De tre 
förklaringsmodellerna har valts ut strategiskt för att representera olika syner på 
det europeiska samarbetet. Neofunktionalismen är en klassisk teori och bidrar 
med ett utpräglat politiskt synsätt medan konstitutionalismen representerar ett 
primärt juridiskt integrations perspektiv. I en förenklad tankekonstruktion kan 
man säga att för konstitutionalismen är en maktdelning likt den amerikanska med 
dess inflytelserika konstitution målet. Detta i relation till att neofunktionalisterna 
använder lagen som ett verktyg för att nå integration genom ett ömsesidigt 
beroende. Det är min förhoppning att det ska bidra till att skapa ett bredare 
spektrum av tankar och idéer kring frågeställningen ifall jag undersöker teorier 
från olika discipliner. Det är min uppfattning att ECJ knappast kan förstås genom 
ett enskilt synsätt och att en helhetsbild är ett nödvändigt rekvisit för att uppnå 
kunskap kring domstolens utveckling till en de facto konstitutionsdomstol. Den 
sista förklaringsmodellen, judicial activism, berör domstolen som aktör och hur 
utvecklingen till en konstitutionsdomstol kan förstås genom ett aktörsperspektiv. 
Det är min avsikt, om möjligt, att studera vilken av dessa förklaringsmodeller som 
är rimligast att till störst del förklara ECJ: s utveckling. 
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2 European court of justice: EU: s 
konstitutionsdomstol 

Efter de franska och holländska medborgarnas nej till det europeiska 
konstitutionsförslaget 2005 trodde många, både bland media och politiker, att idén 
om en europeisk konstitution var död.1 Detta var en inte helt korrekt uppfattning 
om hur situationen såg ut inom Europa. I själva verket existerade redan en de 
facto konstitution i form av de europeiska fördragen. Konstitutionalismen 
existerade redan inom EU i form av en kultur och normer. Detta är påtagligt i 
fallet med England som inte har en skriven konstitution utan förlitar sig på 
sedvänja och normer2 Det var som Joseph Weiler uttryckte det. 

 
 ” A treaty masquerading as a constitution”3 
 
Resonemanget till ovanstående utläggning rörande en europeisk konstitution 

eller ej är enkel. Utan en de facto konstitution kan det inte finnas en de facto 
konstitutionsdomstol. De är förenade med varandra, utan en konstitution är 
domstolen svagare och utan domstolen finns det ingen kraft bakom 
konstitutionen. 

Genom domslut har ECJ agerat som en politisk aktör, detta genom processer 
som kallas judiciary activism. Domstolen har tolkat sin egen roll till den av en 
konstitutionsdomstols. ECJ har agerat och tidvis axlat manteln som den främste 
kämpen för europeisk integration. Detta är ett eget kapitel i texten där även de 
viktigaste rättsfallen ECJ har tagit ställning belyses. 

I domskälen i målet Les Verts v. Parliament, som i korthet berörde ECJ: s 
behörighet och ifall fördragen ska tolkas bokstavligt eller själsligt, slog ECJ fast 
att de europeiska fördragen är domstolens ”basic constitutional charter” och att 
grundstenen i den europeiska gemenskapen är lagen.4 Detta rättsfall har varit av 
stor betydelse och redovisas för i kapitlet som rör ECJ som aktör. 

Idag är European Court of Justice fördragens beskyddare och främsta tolkare 
och EU: s de facto konstitutionsdomstol. Denna utveckling har varit långt ifrån 
given och i Romfördraget 1957 hade domstolen endast en rådgivande plats i en 

                                                                                                                                                         
 

1 Snyder Editorial: Is the European Constitution Dead? European Law Journal; 2004, Vol. 10 
Issue 3 s255 
2 Von Bogdandy – Bast Principles of European constitution law 2010 s1f 
3 Föreläsning Köpenhamns universitet 10 maj 2010 
4 Vesterdorf A constitutional court for the EU? International Journal of Constitutional Law; 2006, 
Vol. 4 Issue 4 s3 
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beroende ställning till medlemsländerna.5Det är värt att poängterar att även ifall 
domstolen endast hade en rådgivande position så var det sällsynt att medlemstater 
avvek från domslutet. Domstolen accepterades tidigt genom praxis och normer till 
en viktig del av det europeiska integrationsarbetet. Trots den ovisshet som rådde 
har domstolen utvecklats till en av de mest inflytelserika överstatliga institutioner 
inom EU.  

Ett i övrigt intressant inlägg i resonemangen kring ECJ är att det är en 
institution som är föga känd för medborgarna vars intressen domstolen har satt sig 
själv till att upprätthålla. Det finns likheter mellan ECJ och US Supreme Court 
ifråga om hur de har agerat för att driva politiska frågor. I Europas fall i fråga om 
integration och i det amerikanska fallet spelade högsta domstolen en framträdande 
roll för medborgarrättsrörelsen. Däremot är de två domstolarna väsensskilda, den 
amerikanska har en tydligare och starkare ställning. US Supreme Court är den 
tredje grenen i maktdelningen, den dömande makten, det uttrycks i den 
amerikanska konstitutionen.6 I EU: s fall har det aldrig existerat en tydlig 
maktdelning på det sättet.  

Medlemsländerna har alltid varit de europeiska fördragens herrar och beslutat 
över vilka kompetenser som ska anses vara överstatliga och vilka som hör hemma 
på den nationella arenan. Utvecklingen har inom Europa istället skett i termer av 
normer och praxis och det som redogörs för senare i uppsatsen som en 
konstitutionell kultur. Med Maastricht- fördraget 1992 utvidgades ECJ: s 
intresseområden, främst i form av det nyinrättade europeiska medborgarskapet. I 
och med medborgarskapet och det tidigare existerande manifestet för europeiska 
mänskliga rättigheter förflyttades domstolen fokus. Från att kretsat kring de fyra 
friheterna (frihet för kapital, människor, gods och tjänster) utvecklade domstolen 
ett medborgarperspektiv. Detta i en mening att ECJ såg sig själv som en 
försvarare för individens rättigheter och skulle stå upp, vad domstolen såg som, 
europeiska värden.7  

2.1 European Court of Justice: s sammansättning och 
advocate general 

Domstolen är idag sammansatt av totalt 27 domare, i enlighet med praxis och 
sedvana, en från varje medlemsland. Domarna väljs i samförstånd av 
medlemsstaterna. 

Domstolen bistås av åtta stycken advocates- general som har en stöttande 
opartisk funktion och vars arbetsuppgifter är t.ex. att avge juridiska 
yttranden.8Dessa personer bistår med deras professionella åsikter och är mycket 

                                                                                                                                                         
 

5 Weiler  The constitution of Europe 1999s10ff 
6Landy- Milkis 2008 American Government- Balancing democracy and rights s442 
7Siskova 2008 The process of constitutionalisation of the EU and related issues s140ff 
8 http://curia.europa.eu 1                         
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betydelsefulla för rätten. Systemet som sådant med advocates- general kommer 
från det franska juridiska systemet.9 Fem stycken av advocates- general kommer 
från de fem ”stora” länderna i EU, England, Frankrike, Tyskland, Italien och 
Spanien, övriga advocates- general väljs från ett roterande schema mellan övriga 
medlemsstater.  

European Court of Justice är uppdelad i tre instanser, domstolen, tribunalen 
(tidigare förstainstansrätten) och personaldomstolen. Den senare är en 
nytillkommen instans så sent som 2004.10 Av avgränsnings- och intresseskäl 
avgränsas uppsatsen till den instans som kort och koncist kallas för domstolen. I 
fortsättningen när jag talar om ECJ är det domstolen jag syftar till.  

2.1.1 European Court of Justice: s primära ansvarsområden 

Det finns sex stycken områden som är ECJ: s primära områden och nedan 
redogörs de för översiktligt. Redogjorda punkter är primärt hämtade från 
domstolens hemsida. 

 
• Begäran om förhandsavgörande (principle ruling): Förhandsavgörande, eller 

principle ruling, är en av de allra viktigaste grundpelarna i unionsrätten. I grunden 
rör det hur de nationella staternas rättsinstanser ska tolka regler och döma, ECJ 
dömer alltså inte själv utan skapar riktlinjer som gäller inom hela EU. Ett exempel 
är att ECJ: s förhandsavgörande i ett sorts fall är bindande i samtliga 
medlemsländer. De nationella domstolarna är skyldiga att skicka en förfrågan till 
ECJ rörande hur unionsrätten ska tolkas ifall domstolen är osäker på vilka regler 
som gäller eller ifall det är en ny sorts fall utan tidigare förhandsavgörande eller 
praxis. 

 
• Talan om fördragsbrott: Som tidigare i texten uttryckt har domstolen kommit 

att tolka fördragen som en ”constitutional charter” och talan om fördragsbrott är 
tillsammans med förhandsavgörande bland de viktigaste områden för domstolen. 
Både medlemsstater och den europeiska kommissionen kan framföra anklagelser 
av fördragsbrott inför domstolen. Absolut vanligast är att det är kommissionen 
mot en medlemsstat som inte infört direktiv inom utsatt tidsram. Ett exempel på 
detta förfarande är att Sverige blev fälld i domstolen i ett mål drivet av 
kommissionen för att inte ha implementerat datalagringsdirektivet.11 

  
• Talan om ogiltigförklaring: Medlemsstater har möjlighet att driva frågor 

angående ogiltiga aktioner från europeiska institutioner och Europaparlamentets 
sida till domstolen. ECJ är ensam om att vara behörig att döma och ta ställning till 
dessa ärenden. 

                                                                                                                                                         
 

9www.eu-oplysningen.dk2 
10 http://curia.europa.eu 3 
11 www.svd.se 4 
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• Passivitetstalan: Denna del rör frågor om underlåtenhet att genomföra 

handlingar i EU: s institutioner och organ. Domstolen prövar ifall institutioner 
medvetet undviker att genomföra godtagna beslut vilket är ett allvarligt brott mot 
unionsrätten. 

 
• Överklagande: Överklagande av tribunalens domar, endast rättsfrågar, i 

övriga fall är målsäganden hänvisad till att försöka ompröva. Domstolen kan själv 
ta beslut och upphäva tribunalens beslut eller skicka tillbaka ärendet till 
tribunalen. 

 
• Omprövning: Omprövning av målen från tribunalen är möjlig men sker 

endast undantagsvis. 12 
 
Den europeiska konstitutionen är ingen enskild text likt den amerikanska och 

kommer troligtvis inte att formuleras på ett sådant sätt inom överskådlig tid. I EU: 
s fall är det processen, förhandlandet, som är konstitutionalismen inom EU.13 

Det är viktigt att förstå domstolen ur ett multidisciplinärt synsätt och inte se 
den som enbart en fråga för jurister eller motsvarande för statsvetare. Domstolen 
är både en rättsinstans och en politisk aktör. 

 

                                                                                                                                                         
 

12 http://curia.europa.eu 5 
13 Snyder Editorial: Is the European Constitution Dead? European Law Journal; 2004, Vol. 10 
Issue 3 s1ff 
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3 Konstitutionalism 

Att utgå ifrån Spinellis konstitutionsutkast fungerar i denna kontext som en 
idelatyp för att identifiera och förstå nyckelelement i den konstitutionella 
utvecklingen inom Europa. Det är inte rimligt att se hur den skulle kunna 
implementeras i EU i dagsläget men däremot har Spinneli inspirerat till idéer om 
en europeisk konstitutionalisering.  

Konstitutionalism är ett svårdefinierat begrepp och har haft olika innebörd i 
olika tider, därför är det nyttigt att använda ramverket från Spinellis 
konstitutionsutkast för att ha en gemensam måttstock över tid såväl som i rum. 
Det är en essentiell del att visa på sambandet mellan Ventotenemanifestet, 
Spinellis konstitutionsutkast och förslaget på en europeisk konstitution som de 
franska och holländska väljarna tog ställning till 2005. Kopplingen mellan dessa 
tre är oundviklig i förhållandet att till att förstå ECJ:s allt starkare och 
betydelsefulla ställning. En ytterligare begränsning är att fokusera enbart på den 
konstitutionella delen. I ett flertal sammanhang kopplas ofta begreppet 
konstitutionalism ihop med federalism. Det är i min mening ett alltför omfattande 
projekt att ge sig i kast med att förklara en konstitutionalistisk federalism. 
(Begreppet i sig själv är vagt samt att till skillnad från konstitutionalism har 
federalism under stora delar av det europeiska samarbetet varit ett begrepp man 
aktat sig för.) Det betyder olika saker, för olika personer i olika tider.14Det finns 
således ingen lika väl fungerande förklaringsmodell till ett federalistiskt begrepp 
som motsvarar Spinellis konstitutionsutkast. Detta utesluter följaktligen inte att 
det är nödvändigt att ha i åtanke att Spinelli själv var en federalist och att det är en 
grundtanke hos honom när han författar sina förslag rörande en europeisk 
konstitution.  

Det konstitutionalistiska perspektivet är även beroende på hur man som 
beaktare förstår de europeiska fördragen, är de mellanstatliga internationella avtal 
eller konstitutionella ramverk? Här förstås fördragen som de senare och 
förklaringen till det är enkel. Som redogjorts för tidigare i uppsatsen så är det på 
det sättet ECJ har kommit att tolka fördragen. Då är det även detta som är av 
intresse när man som utomstående vill förstå domstolen. 

En konstitution är alltid, givetvis, förankrad i lagen och ECJ som förklarats 
innan är idag den suveräne tolkaren av europeisk lag. Dessa två, konstitutionalism 
och ECJ, är knutna till varandra i den konstitutionalistiska förklaringsmodellen. 
Därför måste man förstå konstitutionsprocessen och den konstitutionalistiska 
kulturen inom de europeiska institutionerna för att förstå ECJ. 

                                                                                                                                                         
 

14 Weiner- Diez European integration theory 2009 s 25 
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Förklaringsmodellen fokuserar kring den horisontella maktdelningen, alltså 
mellan staterna och EU, för att tydligast se ramverket som omger 
konstitutionaliseringsprocessen. Det andra skälet till denna prioritering är att den 
vertikala kampen mellan en de facto konstitutionsdomstol i utveckling och 
nationella domstolar är ständigt pågående och fluktuerande. För att balansera upp 
detta och visa på en annan förklaringsmodell kommer rättsfall av betydelse och 
ECJ: s agerande att diskuteras som en enskild förklaringsmodell.  

3.1 Spinelli: Från Ventotenemanifestet till 
konstitutionsutkast 

Spinellis konstitutionsutkast var ett utvecklande av tankar som Spinelli redan 
tidigare hade engagerat sig i, då i form av Ventotenemanifestet från 1940-talet. 
Med bakgrund av världskrig och en europeisk nedgång förespråkade Spinelli att 
ett fördjupat samarbete och europeisk integration var den mest hållbara garanten 
för fred på den europeiska kontinenten.  

Spinelli upplevdes i dåtiden väldigt provokativt med en stark betoning på 
maktförflyttning från en nationell till en europeisk nivå.15 

I tankemodellen lyste den amerikanska konstitutionen och den tredelade 
makten (uppdelningen av den dömande, lagstiftande och verkställande makten) 
som tydlig ledstjärna. Spinelli hade en ambition att översätta den till en europeisk 
motsvarighet som skulle fungera som ett ramverk inom ett Europa somkunde 
utvecklas i en ny riktning präglad av samarbete bortom nationalstaten.16 

Ett betydande inslag är Spinellis bristande tilltro till de funktionalistiska 
teorierna och idéerna som samexisterade i högsta grad vid denna tidpunkt. Den 
europeiska integrationen kunde inte endast förslita sig på en ömsesidig vilja att 
samarbeta. En neofunktionalistisk inställning skulle inte räcka hela vägen. 
Staterna skulle i enlighet med Monet-modellen integreras steg för steg på ett 
mellanstatligt maner men i slutändan skulle ändå medlemmarna fortsatt ha all 
egentlig makt. Motviljan att lämna ifrån sig beslutsrätt över vissa frågor skulle 
vara massiv och ogenomträngligt ifall det inte skapades ett europeisk maktcentra 
med stark legalt stöd.  Utan en stark europeisk centralmakt skulle utvecklingen 
riskera leda till en återgång till nationalism och det status quo som hade präglat 
Europa innan världskrigen.17 Ett nytt europeisk maktcentra med maktdelning efter 
amerikansk modell var den tänkta lösningen. Det behövdes i Spinellis värld en 
stark grund att stå på som en samlande arena, så kallad pooling of sovereignty på 
en europeisk överstatlig nivå. För Spinelli var även en konstitutionell väg för 

                                                                                                                                                         
 

15 Westerberg EU: s drivkrafter En introduktion till teorier om europeisk integration 2008 s 26ff 
16 Glencross Altiero Spinelli and the Idea of the US Constitution as a Model for Europe: The 
Promises and Pitfalls of an Analogy. Journal of Common Market Studies; 2009, Vol. 47 Issue 2 
s288ff 
17 Westerberg EU: s drivkrafter En introduktion till teorier om europeisk integration 2008 s30f 
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Europa en lösning på de viktigaste praktigaste problemen, i alla fall i teorin, 
främst problemet om suveränitet. En konstitution av amerikansk modell begränsar 
det överstatliga (det federala) expansion och bidrar därmed till ett fungerande 
förhållande mellan centralmakten och medlemmarna. För det andra kan en 
konstitution vara en väg till lösning till problemet med EU:s ofta omdebatterade 
demokratiska underskott. Det alternativet erbjuder medborgarna en fortsatt stark 
anknytning till sin nation men även till det europeiska samarbetet, motsvarande 
vad amerikanerna har till sin stat och till nationen18 

Konstitutionsutkastet som Spinelli hade förberett röstades igenom i 
Europaparlamentet 1984. Det byggde till stora delar på de tankar som 
presenterats. Det nya förslaget var tänkt att effektivisera och demokratisera den 
tilltänkta unionen. Målet var att bygga på de existerande institutionerna och även 
förstärka dem. I ECJ: s fall skulle en förstainstans skapas. Även om 
Europaparlamentet hade röstat igenom förslaget räckte det inte då flera länder 
bl.a. Storbritannien med Thatcher endast ville se ett ökat samarbete fokuserat på 
den inre marknaden. Konstitutionsutkastet skrotades och endast den ekonomiska 
delen behölls och blev 1985 Europeiska enhetsakten.19 Spinelli avled kort efter 
nederlaget med konstitutionsutkastet men hans idéer skulle fortsätta att inspirerar 
och återkoma, framförallt vid det europeiska konventet. 

3.2 Vid vägens ände? En europeisk konstitution efter 
Europeiska konventet 2001-2004 

Konventet var det som skulle bli kulmen på konstitutionalismen inom EU som det 
så länge hade funnits tankar kring ända sedan Spinellis Ventotenemanifest. Målet 
för federalisterna var en formell konstitution efterliknad den amerikanska. Det 
europeiska konventet var även ett steg i en ny riktning i förhandlingsmässig 
bemärkelse för EU. Förhandlingarna vid Amsterdam och Nice fördraget hade 
varit undermåliga och kraftigt kritiserade. De endast existerande mellanstatliga 
förhandlingarna ansågs ineffektiva och EU ville komma till konventet med en ny 
inställning.20  

En intressant observation är att det rör sig om olika aktörer i de här 
sammanhangen. Vid europeiska konventet var det inte endast statsöverhuvuden 
som skulle förhandla och enas kring ett nytt framtida ramverk och lösningar. Det 
var en deliberativ församling till skillnad från Amsterdamfördraget och det då 

                                                                                                                                                         
 

18 Glencross Altiero Spinelli and the Idea of the US Constitution as a Model for Europe: The 
Promises and Pitfalls of an Analogy. Journal of Common Market Studies; 2009, Vol. 47 Issue 2 
s277f 
19 Pinder Altiero Spinelli's European Federal Odyssey. International Spectator; 2007 Vol. 42 Issue 
4, s584ff 
20 Westerberg EU: s drivkrafter En introduktion till teorier om europeisk integration 2008 s30 
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nyligen signerade Nicefördraget.21 Detta innebar att fler aktörer utanför 
medlemsländernas parlament fick möjlighet att påverka. Att öppna upp 
förhandlingarna i demokratisk riktning med god insyn var ett viktigt mål. Det 
traditionella arbetssättet med EU:s ledare som sammanträder bakom stängda 
dörrar upplevdes som odemokratiskt och elitistiskt redan under förhandlingarna 
av Nicefördraget.22  

För att göra kopplingen till USA än en gång var det ett konvent som i sin natur 
skulle likna Philadelphia konventet från 1787 där den amerikanska konstitutionen 
undertecknades.23 

Det europeiska konstitutionsförslaget var ett europeiskt prestigeprojekt snarare 
än en konstitutionell lösning. Anledningen till att det kom att kallas en 
konstitution istället för ett fördrag är tvådelad. Dels var det vid denna tid i början 
av 2000-talet lite av en trend att använda sig av termen konstitution. Den andra 
delen var att begreppet konstitutionalism är tätt sammankopplat med legitimitet.24 
I Bryssel fanns, och existerar fortfarande, en stark vilja att stärka sin legitimitet.25 

Gällande den rådande konstitutionalismen och ECJ: s roll inom Europa 
förändrades mycket lite alternativt inget alls. Domstolen såg sig redan som sagts 
som en konstitutionsdomstol samt att normer och praxis var sedan länge invävda i 
det juridiska och politiska systemet.  

Det som är det unika med denna situation är att dels hade man hamnat i ett 
märkligt scenario där man skulle ha haft en konstitution utan att ha en stat. Det 
mest anmärkningsvärda är att den konstitutionella kulturen inom Europa som 
manifesterats så tidigt som i Ventotenemanifestet fortfarande var starka. Trots den 
politiska utvecklingen i Europa och de hårda motsättningar som existerat, 
framförallt under De Gaulles och Thatchers tid vid makten samt en bristande 
förtroende och tillit från medborgarna, så var fortfarande de konstitutionella 
idéerna starka. ECJ berördes inte påtagligt av konventets tillkomst och den 
nedröstade konstitutionen. Det fanns redan ett fungerande rättsligt system 
utvecklat präglad av teknokrater i Bryssel. I slutändan behövs inget skrivet 
dokument, bara en idé och normer kring konstitutionalism.26 

 
 
 

                                                                                                                                                         
 

21 Karlsson. Deliberation at the European Convention: The Final Verdict. European Law Journal; 
2008 Vol . 14 Issue 5, p604-6192008 s 2f 
22 Wind Den europaeiska forfatningskamp 2006 s21ff 
23 Brunkhorst The Legitimation Crisis of the European Union. Constellations: An International 
Journal of Critical & Democratic Theory; 2006, Vol. 13 Issue 2, p165-180 s165f 
24 Föreläsning Köpenhamns universitet 10 maj 2010 
25 Brunkhorst The Legitimation Crisis of the European Union. Constellations: An International 
Journal of Critical & Democratic Theory; 2006, Vol. 13 Issue 2, p165-18 s171ff 
26 Brunkhorst States with constitutions, constitutions without states, and democracy: skeptical 
reflections on Scheuerman's skeptical reflection. Ethics & Global Politics; 2009 Vol. 2 Issue 1, 
p65-81 s70 
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3.3 Konstitutionalism som kultur 

Mycket av de diskussionerna och aspekterna som redogörs för i en 
konstitutionalistisk förklaringsmodell är av en juridisk karaktär. Konstitutionalism 
som kultur är i sin natur ett primärt statsvetenskapligt perspektiv. Således är det 
ett bra komplement i termer för att bredda förståelsen bortom ett rent juridiskt 
perspektiv.  

För att förstå kontexten ECJ verkar inom är det nödvändigt att lyfta blicken 
från legala teorier och tankar till att även inkludera en politisk dimension. Först då 
är det möjligt att se kopplingen som existerar mellan de olika förslagen på en 
europeisk konstitution liknande den amerikanska och samtidigt kunna placera 
dem i ett sammanhang. Det som sammanlänkar i denna förklaringsmodell är den 
europeiska konstitutionella kulturen som råder inom unionen och dess 
institutioner. Till en stor del oberoende av medlemsstaternas intressen.  

Inom EU har det vuxit fram en unik legal kultur som har ett långtgående 
inflytande över de överstatliga institutionerna och organisationerna. Denna berör 
hur aktörer, både på individnivå och strukturnivå, arbetar och förhåller sig till 
konstitutionella och legala frågor, även om det dock oftast sker indirekt. Det är 
sannolikt att aktörerna inte ständigt är medvetna om denna konstitutionella 
miljöpåverkan.27 

Att prata om en konstitutionell kultur innebär inte per automatik att diskutera 
hur aktörer förhåller sig till konstitutionella frågor eller hur strukturerna är 
uppbyggda. Snarare hur aktörer i organisationen präglas av ett tankesätt än en fix 
idé på en europeisk konstitution. 

3.4 Konstitutionalism som drivande kraft bakom 
ECJ: s framskjutna position i och med Romfördraget 

 
Med undertecknandet av ”Kol- och stål gemenskapen” skapades ECJ som en 
överstatlig domstol för att balansera upp den ”höga myndigheten” (motsvarande 
dagens kommission) och de övriga överstatliga institutionerna, Europaparlamentet 
borträknat. Denna ordning fortsatte i och med Rom- fördraget 1958. De första 
åren var viktiga ifråga om hur det europeiska samarbetet skulle se ut28, både 
politiskt med överstatliga myndigheter och ekonomiskt med Jean Monnets strävan 
efter en inre kontinental marknad. Det är i dessa tidiga avtal och fördrag som ECJ 
får sin upphöjda position. Även om domstolen vid tidpunkten inte hade stort 
inflytande skulle den överstatliga position den fått som väktare över samarbetet 

                                                                                                                                                         
 

27 Weiler- Wind European constitutionalism beyond the state 2003 s67f 
28 Weiler The constitution of Europe 1999 s16 
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och dess institutioner ligga till grund för den har idag som en de facto 
konstitutionsdomstol. 

För ECJ: s del skapades i och med fördraget en av de mest centrala delarna i 
det europeiska samarbetet, den europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).29Det 
är med utgång i rättsfall rörande den inre marknaden och de fyra friheterna (fri 
rörlighet för, gods, tjänster, kapital och människor) domstolen stärker sin egen och 
EG- rättens roll, t.ex. med principen om direkt effekt. 

I fördraget är ett av de mest grundläggande målen att skapa en gemenskap, 
eller som det uttrycks, ”to lay the foundations of an ever closer union among the 
peoples of Europe”30 Detta uttryck kom att ligga, och gör det fortfarande till grund 
för hur ECJ ser på det europeiska integrations arbete och även definierar sin egen 
roll i förhållande till detta syfte. 

Det är likt den amerikanska kontexten där i förordet till den amerikanska 
konstitutionen talar om ”in order to form a more perfect union”.31 Det är ett 
uttryck som på motsvarande sätt till det europeiska har blivit en politisk vision 
och även i president Obamas segertal på valnatten 2008 refererade han till 
ovanstående mening.32  

3.5 ECJ: s som drivande kraft bakom 
konstitutionalisering 

I en period som i övrigt markerades av att den europeiska integrationen tappade 
fart är det intressant att detta var en tid då ECJ utökade sina befogenheter. Med 
flera betydelsefulla rättsfallsbedömningar flyttade domstolen fram sina positioner, 
från slutet på 60- talet till början på 80- talet, till att bli en av Europas viktigaste 
och mest inflytelserika institutioner.33 

Domstolen etablerade principen av direkt effekt i två uppmärksammade mål 
från 1963 respektive 1964, Van gend en Loos och Costa vs. ENEL. Det första 
fallet innebar i korthet att domstolen bedömde att den europeiska rätten kunde 
hänvisas till framför samtliga medlemsländers nationella domstolar av juridiska 
personer och medborgare. Det var speciellt för att motparten hävdade att så inte 
var möjligt eftersom fördragen var internationella avtal. Domstolen svarade att det 
var visst möjligt eftersom fördragen innebar en ny legal ordning inom Europa.34 

                                                                                                                                                         
 

29 George- Bache Politics in the European Union 2001 s88f 
30 http://europa.eu 6 
31 www.archives.gov 7 
32 http://news.bbc.co.uk 8 
33 Weiler The constitution of Europe 1999 s45ff 
34 George- Bache Politics in the European Union  2001 s 279f 
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Det andra rättsfallet innebar att ECJ avkunnade att EG-rätten inte kunde tolkas 
om av nationella domstolar för att den var gemensam för alla 
medlemsstater.35Vilket i realiteten gav ECJ tolkningsföreträde.  

I ett tredje och viktigt fall, Les verts v. Parliament, gjorde domstolen en 
avgörande och kontroversiell omtolkning av fördraget. Andemeningen i målet 
rörde ifall ECJ hade befogenhet i frågor rörande Europaparlamentet, som de 
ordagrant enligt fördragen inte hade. Domstolen kom ändå till slutsatsen att deras 
befogenhet sträckte sig till Europaparlamentet även om det inte stod skrivet i 
fördraget. Detta med motiveringen att parlamentet saknade befogenheter när 
fördraget skrevs 1957 och därför utelämnades men att det låg i fördragets anda att 
domstolen även skulle kontrollera parlamentet.36  

Dessa rättsfall gjorde ECJ till den suveräna tolkaren av EG- rätten och gav 
domstolen en unik position som en de facto europeisk konstitutionsdomstol med 
utökade befogenheter. 

Domstolen har även växt sig starkare genom att det har varit svårt för 
medlemsländer att invända och vägra att följa ECJ: s linje, i alla fall de senaste 
decennierna. Ett sådant förfarande skulle behövas drivas gemensamt av alla 
medlemsstater och det är en orimlig tanke. Dels skulle det leda till en djup 
splittring som skulle bli svårläkt. Dels är det svårt att tänka sig en bred 
uppslutning bakom ett sådant förfarande.37 

3.6 Post- Maastricht utveckling 

Med Maastrichtfördragets pelarstruktur fick det europeiska samarbetet sin största 
strukturella förändring sedan Rom- fördraget och EU skapades. Det innebar även 
förändringar för ECJ som fick se en ny uppdelning av kompetenser och 
expandering av europeisk rätt, vilket i slutändan innebar utökat ansvarsområde för 
domstolen. 

En ny dimension som anammades av ECJ var skapandet av det europeiska 
medborgarskapet. Domstolen utvidgade sin intressesfär till att omfatta dessa 
frågor och bli en domstol för medborgarna samt att ytterst värna deras rättighet. 
Det var ett nytt fält för domstolen som tidigare fokuserat på arbetare i Europa i 
enlighet med de fyra friheterna som nämnts tidigare. Medborgarskapet försköt 
domstolens roll till att bli en garant för de medborgliga fri och rättigheterna. 

                                                                                                                                                         
 

35 Weiler The constitution of Europe1999 s21f 
36 George- Bache Politics in the European Union 2001 s277f 
37 Alter Who are the `Masters of the Treaty'?: European Governments and the European Court of 
Justice. International Organization; 1998 Vol. 52 Issue 1 s122f 
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Med Maastricht- fördraget fick ECJ möjligheten att döma ut böter till 
medlemsstater som misslyckats med att genomdriva beslut och direktiv. Detta 
stärkte ytterligare domstolens roll. 38 

3.7 Konstitutionalismens problemområden 

En konstitutionalistisk modell har klara brister. Även om det existerar en 
konstitutionell kultur i Bryssel och ECJ har utvecklats till en konstitutionsdomstol 
så kommer makten i slutändan från medlemsstaterna. Det är de som signerar 
fördragen och frivilligt överlämnar suveränitet till EU. Med detta sagt så menas 
inte att domstolen skulle vara en agent åt medlemmarna men det krävs en politisk 
vilja att integrera, i alla fall i första steget.39 

Det finns oöverbryggbara skillnader när man försöker skapa en europeisk 
konstitution, speciellt efter amerikansk modell. Det första och viktigaste är att 
USA har ett maktcenter, Europa har flera. Även om man skulle hävda att London 
är ett finanscenter motsvarande New York så är inte den jämförelsen vattentät. 
New York är underställt Washington, London är inte underställt Bryssel. Även 
om Spinneli och europafederalisterna drömde om ett europeiskt maktcentra med 
en skriven konstitution så är det inte en rimlig tanke. Som även visats i texten 
behöver det inte ens vara en nödvändighet. En europeisk konstitutionalism 
behöver inte bygga på en fysiskt skriven konstitution. 

3.8 Kort sammanfattning 

Den konstitutionella förklaringsmodellen förklarar ECJ:s utveckling till en 
konstitutionsdomstol på flera punkter. Dels är det tydligt att de konstitutionella 
idéerna levt kvar inom Europa vilket inte minst kan ses i ljuset av det europeiska 
konventet som byggde på mycket av Spinnelis idéer. Även kopplingarna till den 
amerikanska konstitutionaliseringsprocessen var närvarande då processen till 
delar efterliknade Philadelphia- kongressen i slutet av 1700- talet. 

Processen har varit annorlunda, inte den direkta och tydliga maktdelning som 
präglar den amerikanska konstitutionen. Kompromisser, normer institutionella 
kulturer har präglat den konstitutionella utvecklingen.  

Men fördragen tolkas som en konstitution, ECJ är en de facto 
konstitutionsdomstol som har betydlig makt och får gehör för sina beslut, ur ett 
svenskt perspektiv behöver man inte gå längre än för att titta på Laval- domen för 

                                                                                                                                                         
 

38 Wincott. Is the treaty of Maastricht an adequate ‘constitution’ for the European Union? Public 
Administration; 1994Vol. 72 Issue 4, p573-590 s577ff 
39 Alter Who are the `Masters of the Treaty'?: European Governments and the European Court of 
Justice. International Organization; 1998 Vol. 52 Issue 1 s126f 
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att få ett anknytbart exempel på domstolens inflytande. Det finns delar som inte 
alls har kommit att uppfyllas på det sätt Spinelli önskade, de deliberativa inslagen 
har varit få och förankringen hos medborgarna bristfällig. Detta till trots har den 
konstitutionella processen och skapandet av en överstatlig dömande makt fungerat 
väl och fyller till delar den roll Spinneli önskade av European Court of Justice. 
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4 Neofunktionalism  

Den främste företrädaren och grundaren till den neofunktionalistiska teorin är 
Ernst Haas. Teorin är delvis svår att placera i fack. Haas tar avstamp i en tanke om 
internationell teori och har en stark betoning på nationalstaten likt traditionell 
internationell teori. Den avgörande skillnaden är hans betoning av andra aktörer 
än själva staterna. Organisationer och privata aktörer liksom sociala normer spelar 
in. Styrkan ligger i de regionala integrationsprocesserna över nationsgränserna 
som sker genom spill- over effekter på flera plan. Till slut i en ej definierad 
framtid kan stater inte längre komma i konflikt med varandra på grund av den 
integration som sammanlänkar dem.40 

I texten kopplar jag neofunktionalismen i stor utsträckning till Monnetplanen 
och dess skapare även om jag är medveten om att detta bitvis är bristfällig. Det är 
av praktiska skäl en sådan avvägning kommer i fråga, neofunktionalism är väldigt 
teoretiskt och det är min uppfattning att bästa sättet att inkorporera det i praktiken 
är genom Monnets uppfattning och plan. Dessa avgränsningar öppnar för större 
möjligheter att undersöka hur integrationen gick till i praktiken och vilka effekter 
detta hade på ECJ. Med denna kanalisering av teorin till Monnet konkretiseras 
neofunktionalismen på ett sätt som gör den mer undersökningsbar i ett sådant här 
fall. 

Anledningen till att inkludera denna teoribildning som förklaringsmodell för 
ECJ:s framväxt är att den hade stort inflytande och dess förespråkare, Jean 
Monnet, var en av efterkrigstidens mest betydelsefulla förespråkare för europeisk 
integration. 

En neofunktionalistisk modell skiljer sig avsevärt, även om de har en bitvis 
gemensam agenda, från en konstitutionalistisk. Den stora differensen ligger i att 
den föregående generellt inte har något slutmål, det är integrationsprocessen som 
är målet. Det är en teknokratisk integration. Det finns en tro som är än mer 
påtaglig i dagens europeiska samarbete att det inte endast är traditionella 
nationalstater som påverkar avtal. Processer präglas i hög grad av 
intresseorganisationer, NGO:er och en flernivåig förhandlingsbas med lobbyister 
som är minst lika viktig som traditionella avtal41, eller motsvarande på en 
europeisk nivå, fördragen. 

Neofunktionalisterna hade tidigt en vision om politiskt driven integration sett 
ur ett mellanstatligt perspektiv. Perioden av neofunktionalistisk prägel sågs och 
tolkades således som en internationell teori i kontrast till en överstatlig. Det är 

                                                                                                                                                         
 

40 Schmitter  Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism. Journal of European Public Policy; 
2005Vol. 12 Issue 2, p255-272 s256f 
41 Westerberg EU: s drivkrafter En introduktion till teorier om europeisk integration 2008 s52f 
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främst perioden efter andra världskriget till 1960-talet som räknas till 
neofunktionalismens primära period av inflytande.  

Efterhand, från ca 1960-talet och framåt, har teorin blivit omfattande kritiserad 
som kulminerade med De Gaulles tid som fransk president 1959-1969. 
Neofunktionalismen har detta till trots varit och är en av de klassiska 
integrationsteorierna och har onekligen påverkat den europeiska integrationen 
påtagligt under framförallt 50- talet.  

Fortsatta integrationsteorier har byggt vidare på neofunktionalismen och dess 
betoning på det politiska mellanstatliga samarbetet för att förklara och förstå det 
europeiska samarbetet i närtid.  

Då Spinelli var en tydlig europeisk federalist är det tveksamt ifall Monnet var 
det. Det är rimligt att tro att han var en utpräglad pragmatiker och insåg att en 
neofunktionalistisk metod, som han utvecklade sina tankar ifrån, inte skulle kunna 
fungera fullt ut utan någon överstatlig institution eller kontrollerande makt.42I 
denna aspekt har både neofunktionalisterna och anhängarna till 
konstitutionalismen en sammanflätad agenda trots i grunden skiljda syner på den 
europeiska gemenskapen och vad som är dess roll.  

Ett nyckelbegrepp är ekonomiskt medberoende för neofunktionalisterna. 
Medlemsstaternas ekonomi ska vara så sammanväxt till varandra att det skulle 
vara politiskt och ekonomiskt omöjligt att skiljas åt. Ekonomin har generellt en 
central plats i tänkandet då Monnet förstod att de gamla europeiska 
nationalstaterna inte längre skulle kunna konkurrera ekonomiskt med nya 
stormakter som t.ex. USA. Ett av de stora arven efter Jean Monnet är idén om den 
inre marknaden som är ett fundament för EU. 

Ett essentiellt steg i teorin rörande neofunktionalismen är skapandet av en 
gemensam överstatlig juridisk plattform som medlemmarna inte kan förhandla 
bort. I annat fall har man ett traditionellt internationellt avtal som inte förhindrar 
på något sätt att stater väljer att bryta mot det. Nationernas förbund var ett 
varnande exempel på hur tandlös en sådan organisation kunde gestalta sig. Den 
andra viktiga punkten är att medlemmarna måste acceptera att frivilligt lämna 
ifrån sig beslutanderätt till förmån för den europeiska unionen. Därför har den 
rättsliga sidan ett sådant stort värde och ECJ skapades som en hörnsten i 
samarbetet 1952.43 
 

4.1 Integration som säkerhets- och utrikespolitik 

Verkligheten är inte så enkelspårig och tydlig att den kan förklaras och formas av 
teorier och modeller. Att planer låter sunda och bra förankrade i teorin innebär 
inte att det utan problem går att överföra till en europeisk kontext. Det är omöjligt 
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att se Europa vid denna tid som en enskild isolerad varelse som ensam styrde sitt 
öde. Man var även beroende av omvärlden för det bättre eller för det sämre.  

Under 1950- talet var det politiska trycket tidvis hårt på att skapa en varande 
fred mellan framförallt Frankrike och Tyskland. Flera förslag så som den 
europeiska försvarspakten (European defence community) låg på bordet, men till 
slut röstades den ner i den franska senaten. Trycket på Europa var tvådelat, för det 
första fanns det en stark vilja för att skapa något nytt för att skapa en bestående 
fred på den europeiska kontinenten. Det var detta som framförallt drev både 
Spinelli och Monnet. Den andra delen var pressen från andra sidan Atlanten som 
ständigt byggdes på i början av 50- talet. Amerikanarna ansåg att det behövdes ett 
starkare och enat Europa som motvikt till Sovjet och bidrog med sitt stöd till den 
europeiska integrationsprocessen.  

Endast fem år efter andra världskriget, 1950, utbröt Koreakriget. Detta var en 
avgörande del i USA:s vilja att stärka de västeuropeiska staterna i deras strävan 
efter en ny ordning. Dessutom satt vid denna tid Josef Stalin som ledare i Moskva 
vilket ytterligare stärkte bilden av att ett närmande mellan de västeuropeiska 
staterna var ett måste. Den europeiska integrationen var över allt annat en 
säkerhetspolitisk fråga, både internt och externt. 44 Dessa händelseförlopp blev till 
ett stöd för Jean Monnet och Robert Schumans plan, ”Kol- och stål gemenskapen” 
undertecknades i 1951 av Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Belgien och 
Luxemburg.  

4.2 Monnetplanen 

I den direkt efterföljande perioden efter andra världskriget hade Frankrike en 
agenda om ekonomisk återbyggnad på Tysklands bekostnad. En 
integrationslösning sågs då inte som det optimala utan snarare en traditionell 
politik med utgångspunkt att hålla (Väst-)Tyskland försvagat. Som beskrivits i 
tidigare stycke var detta en hållning som var oacceptabel för både Storbritannien 
och USA. De behövde ett starkt (Väst-)Tyskland och en europeisk integration ur 
ett säkerhetsperspektiv och som motvikt till Sovjet i ett politiskt klimat präglat av 
kalla kriget. 
Vid denna tid, 1950, lanserades Schumanplanen med bakgrund i de idéer Jean 
Monnet hade för skapandet av en europeisk marknad och skapa en bestående fred. 
Monnets planer var konstruerade för att brottas med de praktiska problem som 
existerade och skapa hållbara lösningar. 45 Punkterna nedan är även de hämtade 
ifrån Westerberg. 

 
● Det första steget i Monnetplanen var att inleda ett mellanstatligt samarbete 

på politiskt okänsliga områden där det existerade konsensus eller i värsta fall bara 
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snarlika åsikter mellan staterna. Det var essentiellt att snabbt bygga en grund som 
fortsatt integration kunde bygga vidare på. Det är i detta steg som även ECJ får en 
markant position. För att förhindra att samarbetet skulle bli ett nytt Nationernas 
Förbund krävdes ett visst mått av överstatlighet. Ett nytt maktcentrum med legal 
auktoritet var en hörnsten i planen.  

 
 ● Det var i det andra steget som essensen i Monnetplanen existerade. Den 

fortsatta integrationen, byggd på vad som åstadkommits i det första ledet, skulle 
breddas till fler politiskt känsliga områden. Den så kallade spill- over effekten 
skulle integrera, stärka och skapa ett nytt framtidsinriktat Europa med fokus på en 
inre marknad för varor, tjänster, människor och kapital. 

 
● Slutmålet i Monnetplanen och i den neofunktionalistiska teorin är 

odefinierad. Detta är av två anledningar. Det första är det som tidigare nämnts att 
teorin inte fokuserar på något slutgiltigt mål utan har själva integrationsprocessen 
som mål. Vägen är målet. Den andra förklaringen ligger i att det skulle vara 
oerhört kontroversiellt att sätta upp slutmål som t.ex. en gemensam försvarsmakt. 
Det skulle alienera potentiella ställningstagare för Monnetplanen och undergräva 
dess ställning i den europeiska politiken. Det hade varit politiskt omöjligt att ställa 
upp på en sådan agenda för de nationella regeringarna.46 

 
För varje nytt område som kom att omfattas av spridningseffekterna, så är det 

ett nytt område där EG-rätten är primär, inte den nationella lagstiftningen. Steg för 
steg i bakgrunden av de politiska och ekonomiska framstegen utvidgas ECJ: s 
intressesfär.  

4.3 ”Spill- over” som neofunktionalismen främsta 
verktyg 

Nyckelbegreppet för neofunktionalisterna är spill- over. Dessa är de främsta 
tankarna för hur en europeisk integration skulle tänkas gå till. Det fanns i 
förenklade termer tre sorters spridningseffekter; politisk, framodlad och 
funktionell. Även dessa punkter är hämtade från Westerberg. 

 
● Den politiska ”spill- over effekten” är tvådelad. Dels innebär det ett 

integrationsarbete utifrån civilsamhället av lobbyister och organisationer i linje 
med ett neofunktionalstiskt tänkande. Det har således inte nationalstaten som 
utgångspunkt för europeisk integration. Den andra delen består av att skapa en 
europisk känsla och forum bland medborgare och organisationer. Ett modernt 
svenskt exempel är hur Region Skåne öppnat ett kontor i Bryssel för att lobba 
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direkt mot EU istället för att gå via Stockholm.47Skapandet av en europeisk 
identitet, som inte konkurrerar med den nationella, utan är en del av den är ett 
viktigt element.48 

 
● En framodlad ”spill- over” bygger på ett politiskt koncept att ifall man 

skapar paketlösningar som demokratiska församlingar och parlament ska ta 
ställning till kan man få igenom fler beslut. Förslagen har större chans att överleva 
om de ingår i ett paket eller om de ska tas ställning till individuellt.49 

  
● Funktionell ”spill- over” bestod av två delar som skulle integrera Europa 

och som baserades på föreställningen om det ekonomiska medberoendet.50 Genom 
en gemensam marknad utan tullar och hinder skulle det bli svårare för nationella 
regeringar att styra handeln i en nationell riktning. Den djupgående 
marknadsintegrationen skulle skapa en stabil kontinental marknad utan stark 
nationell kontroll. 
Den andra delen är skapandet av en gemensam ekonomisk politik och valuta. Det 
var en naturlig del i att stärka det ekonomiska medberoendet i Europa och en 
viktig del i detta var den gemensamma jordbrukspolitiken.51 

 
För varje nytt område som kom att omfattas av spridningseffekterna, så är det 

ett nytt område där EG-rätten är primär, inte den nationella lagstiftningen. Steg för 
steg i bakgrunden av de politiska och ekonomiska integrationsmässiga framstegen 
utvidgas ECJ: s intressesfär.  

 

4.4 European Court of Justice födelse med Kol- och 
stål gemenskapen  

Domstolen föddes som en del av den gemenskapen som skapades i Paris 1951 och 
som förverkligades 1952. Det viktigaste ur domstolens perspektiv med 
gemenskapen var hur den organiserades. Det skapades ett tydligt överstatligt 
inslag av det som kallades ”en hög myndighet”. Som något idag slarvigt skulle 
kunna liknas vid den europeiska kommissionen. Redan från starten insåg man 
vikten att ha den dömande makten som en del av processen och ECJ hade för 
uppdrag att övervaka den ”höga myndigheten” 

Även om ECJ inte hade någon omfattande makt vid grundandet hade man 
skapat en princip för det europeiska samarbetet med en legal övervakande makt 
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som på sikt skulle bli betydande. Man skapade en legitimitet ur ett 
neofunktionalistiskt perspektiv för domstolen som en överstatlig institution.52  

4.5 ECJ: s utveckling i och med Romfördraget 1957 

I en fortsatt utveckling som förespråkats av Monnet utvecklades gemenskapen 
från en råmateriel gemenskap till en ekonomisk gemenskap (EEG) med Rom- 
fördraget. Parallellt skapades även Euratom, en europeisk atomenergi 
organisation, men den hade marginell betydelse för domstolens utveckling. 
Romfördraget var uppbyggt på ett motsvarande sätt som ”Kol- och stål 
gemenskapen”, med en hög auktoritet och med domstolen som vaktande instans. 
Romfördraget är även det första fördraget som ECJ senare kom att omnämna som 
”a constitutional charter” som nämnts tidigare. Vid detta tillfälle fungerade 
domstolen endast i ekonomiska frågor, som en sorts politisk motiverad 
marknadsdomstol, men har under senare tid utvecklats till en politisk domstol.53 

Detta scenario har legat till grund skapandet av ett av de tydligaste och unika 
dragen för EU, det välutvecklade juridiska system som präglar unionen. Ur ett 
politiskt perspektiv är det även betydelsefullt med en stark överstatlig legal grund, 
inte bara som lösning på integrationsproblematik. Det är ett bekvämt sätt för 
politiker att referera till domstolar och luta sig mot beslut för att undvika känsliga 
politiska situationer. Detta kan liknas vid hur politiker i USA, med sin extremt 
starka legala kultur, ofta hänvisar till konstitutionen eller hävdar att politiska 
motståndares förslag är okonstitutionella. Ett tydligt exempel på detta är hur 
motståndare till sjukvårdsreformen driver linjen att förslaget är okonstitutionellt.54 

4.6 Neofunktionalismen och Monnetplanens svaghet 

Den stora svagheten med en neofunktionalistisk teori, eller snarare när den 
omsätts i praktiken, i denna kontext i form av Monnetplanen. Svagheten ligger i 
att den är beroende av ett fungerande överstatligt maktcentra. Det är inte möjligt 
att endast med politiska visioner åstadkomma det som både Schuman och Monnet 
önskade. Monnetplanen är enbent, den är hela tiden i beroende ställning utan en 
stark legal grund 

I frågan om ”spill-over effekter” som är i kärnan av neofunktionalismen finns 
det svagheter utan en suverän överstatlig lagstiftning. Det finns inget som säger 
att trots stater i enlighet med teorin samarbetar regionalt i fler och fler frågor, att 
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staterna inte skulle kunna lämna samarbetet och gå en nationalistiskt präglad 
väg.55. 

Flera delar t.ex. så kallad framdriven ”spill- over effekt” är helt beroende av 
en stark och drivande europeisk kommission. Detta har långt ifrån varit fallet 
under hela processen och kommissionen har inte heller avhängig 
medlemsstaterna. Det är nödvändigt att skapa ett handlingskraftigt europeiskt 
maktcentra med en tvingande förmåga över medlemsländerna. Det var därför 
Monnet insåg att det måste finnas en överstatlig domstol, det är en absolut 
nödvändighet för att åstadkomma det ekonomiska medberoendet och skapa en 
gemensam marknad. 

I övrigt så kan det sägas att den neofunktionalistiska teorins fader, Ernst Haas, 
själv skrivit att neofunktionalismen var död på 1960- talet.56 

4.7 Kort sammanfattning 

I förenklade termer kan man generalisera att med en neofunktionalistisk 
förklaringsmodell konkretiserad av Monnets idéer är ECJ ett nödvändigt måste. 
Ett verktyg för att nå en fördjupad europeisk integration och möjliggöra tanken på 
en fri europeisk kontinental marknad. En överstatlig domstol är i sig själv inget 
mål men för en pragmatiker som Monnet är det nödvändigt för att integrera 
Europa. 

Även domstolen hade mycket begränsad handlingsförmåga hade man skapat 
ett system med en överstatlig domstol. Detta var grunden för domstolens 
utveckling till konstitutionsdomstol senare. Det hade varit omöjligt om inte ECJ 
redan vid ”Kol- och stål gemenskapens” grundande och framförallt i 
Romfördraget tilldelats den övervakande roll som ECJ fortsatt har. Det är viktigt 
för ECJ att det existerar en konstitutionell kultur inom EU men till sist är det en 
politisk fråga om hur mycket suveränitet medlemmar är bereda att släppa ifrån sig 
till förmån för unionsrätten. 

                                                                                                                                                         
 

55 Christiansen- Jörgensen- Wiener The social construction of Europe 2001 s23f 
56 Schmitter Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism. Journal of European Public Policy; 
2005 Vol 12 Issue 2, p255-272 s256f s 264 



 

 23 

5 Judicial activism 

I de två tidigare kapitlen har ECJ: s framväxt förklarats ur en konstitutionell och 
neofunktionalistisk kontext. I denna tredje och avslutande del är det domstolen 
som aktör som är satt i fokus.  

Teorin att domstolar agerar både för att driva politiska frågor eller utvidga sin 
egen behörighet är en förenkling av verkligheten. I själva verket är domstolen 
sällan helt oavhängig samhället i övrigt och påverkas givetvis av värden, normer 
och idéer som existerar runt omkring den. 

Speciellt ECJ som inte har den starka förankring som konstitutionsdomstolar 
naturligen har. Detta till trots har ECJ varit drivande i processer och i detta kapitel 
kommer det presenteras att några av de viktigaste rättsfallen domstolen varit 
involverad i. 

Det redogörs för de två perioder inom vilken domstolen har varit aktiv och 
grundlagt viktiga rättsprinciper, intressant nog är det under dessa två perioder det 
europeiska samarbetet på det politiska planet var spänt.  

Den första perioden under 1960- och 70- talet präglades av ett engagemang för 
att stärka gemenskapen. Detta var aktuellt eftersom den europeiska integrationen 
hade börjat stanna av till följd av De Gaulles tid som fransk president, 1959-69. 
En tid som bl.a. ihågkommen för presidentens två gånger inlagda veto mot ett 
brittiskt anslutande till den europeiska gemenskapen. 

Vid denna tid av motsättningar i Europa spelade ECJ en ledande roll som 
främsta förkämpe för fortsatt integration. Genom domslut etablerades doktriner 
om direkt effekt och supremecy, att gemenskapsrätten är överordnad nationell 
rätt.57 

För att illustrera hur ECJ: s utveckling liknar en konstitutionsdomstols 
presenteras jämförelser med US Supreme Court för att visa att de båda 
domstolarna har resonerat och handlat på liknande sätt. Det finns gemensamma 
nämnare i termer av att båda domstolarna har varit drivande i 
integrationsprocesser, ECJ som verkat för en ever closer union och US Supreme 
Court i frågan om medborgarrättsrörelsen.  
Den första perioden av aktivism kom att präglas av frågor rörande själva naturen i 
EG- rätten. Det som är artikel 234 (tidigare 177) och som definierar vad för sorts 
fall ECJ har befogenhet att ge en preliminär bedömning.58  

Hur skulle EG-rätten förstås? Hur är dess förhållande till nationell rätt? I det 
första fallet av betydelse, Van Gend en Loos från 1963, ställdes frågan om vad 
domstolen var behörig att ge preliminär bedömning i på sin spets. Fallet bestod i 
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korthet att ett holländskt företag hävdade att den holländska staten hade brutit mot 
EG- rätten i en tullfråga. Motparten å andra sidan hävdade att EG- rätten och 
fördraget var internationella avtal och medborgare inte har möjlighet att hänvisa 
till ett internationellt avtal inför ECJ. Domstolen höll inte med och proklamerade 
att EG- rätten var en ny legal ordning som inte endast råder för medlemsländerna 
utan för alla dess medborgare. Därmed hade ECJ grundlagt principen om direkt 
effekt, att europeisk lag kan hänvisas till inför samtliga nationella domstolar, även 
av medborgare.59 

Året efter, 1964, kom nästa steg i form av målet Costa v. ENEL. Detta rörde 
en konstitutionell fråga, i korta drag hade det italienska parlamentet tolkat om EG- 
direktiv som skulle i enlighet med principen att den senaste lagen gäller haft 
tolkningsföreträde över EG- rätten. Detta avslog ECJ med motiveringen att det 
endast finns en gemensam rätt och den kan inte tolkas om av nationella domstolar. 
Principen om supremacy etablerades vilket innebar att EG- rätt har 
tolkningsföreträde framför nationell rätt.60 

Det var kontroversiellt eftersom det inte står skrivet i fördraget att EG- rätten 
är överordnad nationell rätt. Det var ett exempel på hur ECJ agerade som enskild 
aktör för att driva den europeiska integrationen framåt genom lag. 

Vid ett vidgande av perspektivet står det klart att även ifall mål som t.ex. Van 
Gend en Loos rör i sak tullar så blev resultatet av ECJ: s ställningstagande en 
doktrin som rör samtliga dimensioner av EG- rätten, inte endast den inre 
markanden. Genom preliminära bedömningar har ECJ stärkt den europeiska rätten 
inom alla områden och med det sin egen position som den suveräna tolkaren av 
rätten.  

Det är essentiellt att domstolar driver politiska frågor i tider av politisk 
splittring och särskilt i frågor som har en sprängkraft. Domstolar har generellt, 
både i EU och USA en större trovärdighet och förtroende än politiker, det ger dem 
en unik position och ansvar att visa ledarskap i svåra tider.  

I USA var US Supreme Court en avgörande faktor i medborgarrättsrörelsen. 
Den frågan var djupt splittrande och riskerade riva upp djupa spricker som 
politikerna inte kunde laga. Med beslutet i Brown v. Board of Education 1964 
spelade visade US Supreme Court vägen. Domstolen omtolkade den berörda 
delen konstitutionen och hävdade att segregering av svarta är okonstitutionellt.61  
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5.1 Andra perioden av aktivism 

 
 
Den andra perioden fokuserade på nya områden för ECJ. Institutionernas roll och 
medborgarnas rättigheter var primära sakfrågor som drevs av domstolen. 
I målet Les Verts v European Parliament var huvudfrågan ifall ECJ hade 
behörighet att ta upp ett mål mot parlamentet eller inte. I fördraget står det inget 
om att parlamentet är en av de delar domstolen har behörighet över. I sak bestod 
målet av att det politiska partiet Les Verts drev en fråga mot parlamentet med 
bakgrund av att de senare hade delat ut pengar till andra politiska partier för att 
delvis täcka deras valkampanjskostnader. Domstolen tog ändå upp målet med 
motiveringen att även om det inte står uttryckt i fördraget så ligger det i linje med 
fördragets andemening. Även detta beslut var kontroversiellt för att det öppnade 
upp för ECJ att själv tolka om meningen i fördragen. Detta samtidigt som 
domstolen utökade sitt inflytande än mer, denna gång över parlamentet.62 

Domstolen expanderade även tolkningen av direkt effekt till att innefatta de 
medborgliga rättigheterna som realiserades efter Maastricht- fördraget. 63Det var 
ytterligare ett steg i domstolens förvandling från en marginell instans tätt knuten 
till medlemsstaterna 1957 till en konstitutionsdomstol.  

5.1.1 Kritik 

Kritiken mot ECJ som en aktör är att den inte besitter samma starka ställning som 
en konstitutionsdomstol generellt har. Om man än en gång återkopplar till USA så 
har US Supreme Court en starkare och självständigare ställning, som är yttryck i 
konstitutionen, den dömande makten i maktdelningen som präglar landet. Inte 
heller har ECJ det starka stöd hos medborgarna som dess amerikanska 
motsvarighet åtnjuter. Domstolen är beroende av det mandat den tilldelas av 
politikerna. 

5.2 Kort sammanfattning 

En hörnsten i att förklara ECJ:s utveckling till en konstitutionsdomstol är att 
undersöka hur den har agerat, både för att stärka EG- rätten och sin egen roll. Det 
är tydligt att domstolen har varit en betydande institution för den europeiska 

                                                                                                                                                         
 

62 George- Bache Politics in the European Union 2001 s277f 
63 Burca- Weiler The European Court of Justice 2001 s84ff 



 

 26 

integrationen. Speciellt i tider när det har varit politisk splittring i Europa har 
domstolen verkat som en comming together faktor.  

Bitvis har processen påmint om US Supreme Courts ansträngningar i USA. 
Båda domstolarna har drivit politiska frågor med stöd av lagen och båda har visat 
sig vara aktiva i frågan av att driva processer framåt när det politisk är näst intill 
omöjligt. 

Det är inte svårt att förstå varför domstolen under dessa två perioder tog flera 
viktiga steg för att fortsätta den europeiska integrationen. 

Under den första perioden var De Gaulle vid makten i Frankrike och bromsade 
in processen med bl.a. två inlagda veton mot Storbritanniens ansökan om att 
ansluta sig till den europeiska gemenskapen. Den andra perioden var även den 
svår politisk sett. Det legendariska citatet av Margaret Thatcher när hon diskuterar 
Storbritanniens bidrag till EEG- budgeten och säger ”I want my money back” är 
illustrativt. Det var ändå ett styrkebesked av ECJ att ta det primära ansvaret och 
vara en ledande instans för europeisk integration och gå emot medlemsländer och 
nationella parlament när det behövdes. 
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6 Avslutande reflektioner 

Jag skulle vilja inleda med att höja blicken från European Court of Justice till en 
mer översiktlig nivå av det europeiska legala systemet. Varför är det så viktigt och 
varför är ECJ: s roll essentiell? 
Svaret är att union inte besitter några fiskala möjligheter, har en begränsad 
byråkrati, det enda riktigt kraftfulla inom EU är lagen. Den Europeiska unionen 
har lagen som främsta verktyg och ECJ som dess suveräna tolkare.  

I uppsatsen har jag redogjort för tre förklaringsmodeller till varför European 
Court of Justice har utvecklats till en konstitutionell domstol. Ingen av teorierna är 
komplett och har alla relevanta infallsvinklar men det finns i min mening två 
element som är de mest centrala i sammanhanget för att förklara ECJ:s utveckling. 
Det första är den konstitutionella kulturen som existerar inom de europeiska 
institutionerna och har gjort det sedan projektets gryning. Det har som påvisats 
genomsyrat mycket av idéerna i Luxemburg, från ”Kol- och stål gemenskapen”, 
till konstitutionsutkastet och fram till det europeiska konventet. 
Konstitutionalismen behöver inte heller existera som ett dokument eller en strikt 
maktdelning som i USA. Det är normer, värderingar och förhållandesätt som 
influerar arbetet i Luxemburg. 

Den andra delen är att staterna har varit aktiva i sin passitivitet, att välja att 
inte ingripa kan ibland vara den mest effektiva handlingen. Överlåtelsen av 
juridisk tolkningssuveränitet till ECJ har skett med medlemsstaternas tysta 
medgivande. Det kan tyckas märkligt men beror på att det har skapats ett 
ekonomiskt medberoende, precis som Monnet hade hoppats.  

Ett talande exempel är England som ofta presenteras som ett EU- skeptiskt 
land som vill behålla så mycket som möjligt i termer av suveränitet på de brittiska 
öarna. Men ändå har de ansökt om att vara en del av det europeiska samarbetet tre 
gånger, Europa har aldrig frågat dem om de önskar vara en del av unionen. 

Åt andra hållet har det skapats ett starkt överstatligt gemensamt rättsystem och 
en de facto konstitution i form av fördragen, något som Spinelli drömde om. Det 
är inte efter en amerikansk modell och det är inte i samma demokratiska anda som 
han hoppades få uppleva men Spinellis tankar lever kvar inom institutionerna.  

Det är min uppfattning att judicial activism modellen har haft det minsta 
inflytande även om ECJ har varit viktig som förkämpe för den europeiska 
integrationen. Speciellt när den politiska situationen i Europa har varit 
komplicerad. Det var tydligt att ECJ har agerat på ett liknande sätt som US 
Supreme Court när det gäller att driva politiskt känsliga frågor. Ändå är dessa 
domstolar fundamentalt olika i termer av befogenhet, ställning och medborgligt 
förtroende. Det innebär troligen att en domstol utvecklas av naturen åt ett sådant 
håll att den utökar sina egna befogenheter om det är möjligt. Judicial activism kan 
vara användbar för att förklara hur ECJ har stärkt sin ställning men är således inte 
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en tillräckligt bra förklaring för att förstå ECJ:s utveckling till en 
konstitutionsdomstol.  

Den teknokratiska integrationen har kommit betydligt längre än den politiska 
och det europeiska konventet var ett exempel på detta. Det var ett framförallt 
politiskt projekt eftersom, som nämnts tidigare, det fanns redan en konstitution. 
För att återknyta med citatet från Weiler. 

 
 ”It was a treaty masquerading as constitution” 64 
 
Ett aktuellt exempel på en liknande företeelse är framväxten av den monetära 

unionen, vilken är aktuell i dessa tider av ekonomisk turbulens. Båda fallen är 
teknokratiskt långt framskridna men har tappat fart i den politiska uppslutningen. 
Det saknas en gemensam penningpolitik trots att själva samarbetet är långt 
framskridet. Den europeiska integrationen präglas bitvis av en otakt mellan den 
politiska viljan och det teknokratiska samarbetet. 

I och med ”Kol- och stål gemenskapen” grundades ECJ som en överstatlig 
institution, även om den var i beroende ställning vid tillfället. Den konstitutionella 
kulturen har varit starkt bidragande till hur domstolen utvecklats men till sist 
handlar allt om politik. Medlemsländerna tillät domstolen att utvecklas, även om 
ECJ vid tillfällen går emot regeringar och parlament så finns det ömsesidiga 
beroendet kvar. EU behöver ett överstatligt rättssystem, av politiska skäl. Därför 
är det min uppfattning att även om den neofunktionalistiska modellen bara var 
giltig under de tidiga åren av integrationsarbetet så är det den som förklarar mest, 
dock inte allt, hur ECJ utvecklades till en konstitutionsdomstol. Det är ordningen 
som skapades under 50- talet som fortfarande är grunden i EU, det är de idéerna 
som kom fram efter två förödande världskrig som fortfarande har en viktig roll i 
EU och som bäst förklarar European Court of Justice:s utveckling till EU: s de 
facto konstitutionsdomstol. 
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