
ת ו א צ ר  ה

 הקהיליה הכלכלית האירופית: הסדר משפטי חדש*

 מאת

 פרופ׳ פרוספר ווייל**

 המשפט המקומי איננו המשפט הבלעדי, החל בשש המדינות שהצטרפו עד כה לקהליה
 הכלכלית האירופית (Communauté Economique Européenne)!. המדינות הן: צרפת,
 גרמניה, איטליה, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג, ובכולן כפופים כיום תחומי הכלכלה ויחסי
 חברה חשובים לדינים שמקורם בגופים הנקראים ״אירופיים״ או ״קהילייתיים״. המדי
 ניות החקלאית, סדרי המכס, המיסוי, מבחינות מסויימות תנועת המסחר והעברת הון —
 כל אלה הם רק אחדים מן התחומים בהם הועבר חלק מסמכויות השלטון הלאומי המקומי
 למוסדות הקהילייתיים, ובאותם תחומים כפופים חייו היומיומיים של הפרט בשש מדינות
 אלה לנורמות שאינן נובעות מרצונה של הרשות המחוקקת או של הרשות המבצעת

 הלאומית.
 ככל שתופעה זו עשויה להפתיע, אין לאמר שהקמת הסדר משפטי המשותף לשש
 המדינות היתד. צפויה מראש בעת חתימת אמנת רומא, שהולידה את הקהיליה הכלכלית

 האירופית בשנת 1957.
 נבהיר את דברינו בסקירה היסטורית קצרה.

 ״לא בן רגע תקום אירופה וגם לא לפי תכנון כללי — אלא כתוצאה מיצירות
 ממשיות אשר יקדמו אותת בסולידריות של ממש״. במלים אלה בירד רוברט שומן,
 שר החוץ הצרפתי, את הצעדים הראשונים להקמת ברית אירופה, בנאומו המפורסם
 ב־9 במאי 1950. תחילתה של הברית — בשרשרת נסיבות מקרית, שראשיתה בכוונה—
 להוציא את העוקץ מעוצמתה של הרפובליקה הגרמנית הפדרלית שקמה לתחייה שנה
 קודם לכן, ולקשור אותה בקשרים הדוקים לצרפת. כמו כן, היה צורך לפתור את הבעיה
 הדיפלומטית הסבוכה ביחסים בין המדינות שנגרמה עקב סיכסוד חבל הסאר. לשם
 השגת הכוונה הנזכרת, נבחרה דרד מהפכנית. היה צורך לנסות ולעורר אינטרסים
 משותפים בין צרפת לגרמניה (אשר תור 75 שנה קיימו שלוש מלחמות) אד במקום
 להמתין להרגעת הרוחות, עד שיוגשם קירוב לבבות בין המדינות באורח טבעי, ניסו
 להגשים את הקירוב המיוחל כצעד ראשון, על מבת שהסולידריות הממשית תביא
 בעקבותיה הרגעה. ללא ספק, היה בזה משום הפיכת הסדר הטבעי, מעין ״קפיצה
 באפלה״ (לפי דבריו של רוברט שומן), סתירה גלויה לנתוני ההיסטוריה, ומכל מקום —
 דרד נועזת לפתור בעיה אשר למראית עין לא היה לה שום פתרון. ברם, עם כל ההעזה

 * ההרצאה התקיימה ב־1ד.4.5 בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
 *״ מרצה למשפט בינלאומי פומבי באוניברסיטת פריז.

 1 ההרצאה ניתנה לפני הרחבת השוק וצ־רוף המדינות הנוספות.
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 שהמזה כרוכה בתהליך הנזכר לעיל הופעל זה באופן פרגמטי: כצעד ראשון חשבו
 להתחיל בשיתוף פעולה בתחומי הפחם והפלדה, תוך כוונה לעבור לעניינים אחרים,
 באופן שכל שלב יביא לידי הידוק נוסף של קשרי הסולידריות ולידי הקלה בביצוע
 השלב הבא; כסופו של תהליך חזו איחוד כלכלי שיאפשר לקיים גם איחוד מדיני.
 אף כי הצעת צרפת מיועדת היתה בעיקר לגרמניה, הופנתה היא לכל ארצות אירופה
 וכך, פרט להשלטת השלום בין צרפת וגרמניה, היה בה כדי להקים, באופן הדרגתי,
ת נענו להצעה ו  מה ששומן כינה ״ברית אירופה הנחוצה לביצור השלום״. חמש מדנ

 וכך נולדה L'Europe des six (ברית שש המדינות האירופיות).
 הישגה הראשון של הבריח היה ״הקהיליה האירופית לפחם ולפלדה״, שהוקמה באמנת
 פריס משנת 1951 על בסיס שלושת העקרונות הבאים: שוק משותף, מגמות משותפות
 ומוסדות משותפים. ברם, כה גדולה היתה הצלחת המפעל עד כי אוהדי האיחוד האירופי
 נחפזו בהתלהבות יתר על המידה — ונכשלו כשלון חרוץ ב־1954, בנסותם להקים את
 קהיליית ההגנה האירופית. כשלון זה גרם לנקיטת מידה מוגברת של זהירות והתאפקות.
(Haute Autorité) (על־לאומיות) הוזנח, הרשות העליונה supra-nationalité הביטוי 
 הפכה לוועדת ביצוע בלבד, וחלוקת הסמכויות בתוך הקהיליה הוסדרה כך שהוענקה
 עדיפות־מה למועצה, המורכבת מנציגי הממשלות, על פני הוועדה, בה יושבים אישים
 בלתי תלויים בממשלותיזזם. יתירה מזאת: בעוד שבאמנה משנת 1951 הונחו יסודותיה
 של תחיקה אירופית לענייני פחם ופלדה, הרי באמנה שנכרתה ב־1957 ויתרו על קביעת
 נורמות סובםטנטיביות, לשם הגשמת מדיניות כלכלית משותפת, והסתפקו בהצבת
 מגמות, בהקמת מוסדות ביצוע ובעריכת לוחות־זמבים. אמנה זו נמנעה מלהגדיר את
 תוכנם הממשי של המשפט והכלכלה האירופיים, ולהסתפק בהתוויית מסגרת, סדרים

 והליכים, וניתן איפוא לכבותה בשם אמנת מסגרת.
 אשר לתוכנה הממשי של הקהיליה, הרי שהדבר לא נקבע מראש, המסגרת, כפי
ד שיתוף פעולה לפי הדפוסים הקלאסיים, מחד גיסא, י  שנקבעה, מסוגלת היתה להביא ל
ד אירופה מאוחדת ועל־לאומית מאידך גיסא. בתוך אמנת רומא ניתן לגלות, י  או ל
 במידת־מה, גרעין ומקור לשני הזרמים האלה גם יחד. לפעמים היתה ידו של זרם
 האינטגרציה על העליונה ולפעמים נתעכב; היו תקופות של התקדמות פתאומית
 ותקופות של בלימה פתאומית, וקצב התהוותה של הקהיליה דומה במעט לזה של מחזה
 דרמטי, הבנוי על סיפור מלא מתח. כיום הושלם תהליך האיחוד בענייני מכס; האיחוד
 בתחומי הכלכלה והמטבע מסתמן באופק, בעוד שהאיחוד המדיני עדיין מאתנו והלאה.
 במשך שנים רבות תהיה, כנראה, אירופה מושתתת על מידה צנועה של אינטגרציה

 כנגד מידת ניכרת של שיתוף פעולה.
 מקום מיוחד בהתפתחות מורכבת זו תופסים הגורמים המשפטיים. בדרך כלל רגילים
 אנו לראות את המשפט מפגר לעומת המציאות, כאשר הוא משקף אותת באיחור מה.
 ואילו, בענייננו, מסתבר כי המשפט הקדים את המציאות, כך שדווקא מבחינה משפטית
 התפתחה הקהיליה באופן הבולט ביותר ובמהירות המכסימלית לקראת האינטגרציה
 והאיחוד הפדרלי. ניתן אולי להסביר זאת בכך, שהמשפט האירופי הוכן על־ידי מומחים
 שהתלהבו מהחידושים העתידים במבנה הקהיליה או—פכך שהמשפט מסתגל ביתר
 קלות להסדר שיטתי ולסינטיזה, לעומת המציאות הכלכלית והפוליטית או שמא ניתן לו,
 למשפט האירופי, להתפתח בהדרכתו של בית־משפט שהיה ער עד מאוד לרוח הקהיליה
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 הרצאות

 ובקרב חבר אנשים סגור וללא התערבות מצד הממשלות. מכל מקום, יהיה ההסבר
 אשר יהיה, עובדה היא, כי מוסדות הקהיליה הניבו משפט עצמאי, ובית הדין האירופי
 היושב בלוקסמבורג כבר הניח את היסודות החיוניים להסדר משפטי קהילייתי. כפי
 שהוזכר, אין זכר להסדר כזה, לא במפורש ולא מכללא, באמנה משנת 1957 ; אך,
 למעשה, במקביל לאיחוד בענייני מכס ועוד בטרם יתגשם איחוד הכלכלה והמטבע —
, איחוד שהוא פחות ידוע י ט פ ש מ  שלא לדבר על האיחוד המדיני — הושג האיחוד ה

 בציבור הרחב על אף חשיבותו העצומה בחיי יומיום באירופה.
 הרכבת הסדר משפטי אירופי בתוך משפטן הלאומי של שש המדינות החברות לא
 היתה משימה שהצלחתה מובטחת מראש, מה גם שכל מדינה מתברכת במסורתה
 המשפטית המיוחדת והעשירה. אמנם, החברות המקוריות בקהיליה משתייכות כולן
 למה שנקרא ״השיטה הקונטיננטלית״ אך הצטרפותן לקהיליה של בריטניה ושל הארצות
 הנלוות אליה תעורר בודאי בעיות חמורות הרבה יותר; אולם אין ספק כי בעתיד יתגברו
 אף על קושי זה ובקרוב יוכלו להתפאר ביכולתם של המשפטנים למזג את המשפט

 המקובל האנגלי עם המשפט הקונטיננטלי, לשם יצירת משפט אירופי משותף.
, כי הרי ההסדר הקהילייתי אינו בא כתחליף למשפטים ה ב כ ר  דיברתי על תהליך ה
 הלאומיים, אלא מצטרף אליהם לתרכובת, הכוללת את שני הגורמים גם יחד. אך בעתיד
 כאשר תיהפך אירופה כולה למדינה אחידה שתבלע לתוכה את כל המעצמות־החברות —
 כי אז יקום גם משפט אירופי אחיד. לעת עתה מדובר רק בתהליך של פדרציה ומתעוררות
 בעיות הנוגעות ליחס שבין המשפט המשותף לבין שיטות המשפט הלאומיות. המשפט
 האירופי באירופה גופה, הוא חי ומתפתח, וטרם הושלמה תקומתו; תהליך התהוותו

 עדיין בעיצומו, ואין לראות בו שיטה מוגמרת.
 אלה הם האספקטים שברצוני להבהיר בהמשך דברי, תוך ניסיון להבליט את האס
 פקטים המתקדמים ביותר של המשפט האירופי. לפיכך אעמוד בעיקר על קיומו ועל
 היקפו של ההסדר המשפטי אליו כפופים כיום קרוב למאתיים מיליון נפש, תושבי
 ארצות הקהיליה, אך אל לנו להתעלם מקיומם של תחומים מסויימים, אשר בגללם

 נשאר עדיין המשפט האירופי בלתי מושלם במידה ניכרת.

 בפסק דינו של בית המשפט של קהיליית אירופה מיום 15 ביולי 1964, בפרשת קופמא
 נ. אנאל (Costa v. Enei) ניתן התיאור הקולע ביותר למהותו של ההסדר הקהילייתי.
 הקטע הבא הפך לביטוי קלאסי ולעתים קרובות הסתמך עליו בית המשפט עצמו בעניינים

 אחרים:

 ״אמנת הקהיליה—שלא כדוגמת אמנות בינלאומיות רגילות—הקימה הסדר
 משפטי מיוחד, שנבלע בתוך משפטן של המדינות־החברות מיום מתן התוקף
 לאמנה, והסדר זה מחייב את מוסדות השפיטה שלהן. בהקימן קהיליה זו כבעלת
 סמכויות ממשיות, הנובעות מהגבלת סמכותן של המדינות או מהעברתן לקהיליה,
 הגבילו המדינות, אמנם בתחומים מסויימים בלבד, את משטרן הריבוני ויצרו בזה
. היות שמשפט זה .  שיטה משפטית אשר תחול על נתיניהן ועל המדינות עצמן; .
 נובע ממקור אוטונומי, באשר הוא נוצר על־ידי האמנה, אין לדחותו בשום מוסד
 שפיטה בגלל מהותו המקורית המיוחדת, ואין להעדיף על פניו שום חיקוק פנימי, פן
 ייפגע אופיו הקהילייתי ופן יוטלו בספק יסודותיה המשפטיים של הקהיליה גופה״.
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 בקטע זה, אוהו מאזכרים לעתים קרובות, מצוי ניתזה מצרין של המושג ״משפט
 הקהיליה״ לגורמיו: ראשית, מופיעה בו הקביעה, כי הקהיליה מהווה ״הסדר משפטי
. הנובעת ממקור אוטונומי״ ובעלת ״מהות .  מיוחד״, שיש לראות בו ״שיטה משפטית.
 מקורית מיוחדת״. עוד מודגש, כי ״הסדר מיוחד״ זה ״ושיטה משפטית זו נבלעו לתוך
 משפטן של המדינות-החברות״ וכי הם ״מחייבים את מוסדות השפיטה שלהן״. ומלבד
 כל אלה יש לשים לב לגילוי בהבעת עקרון עליונותו של משפט הקהיליה על משפטן
י מ ו נ ו ט ו  הלאומי של המדינות־החברות. אנסה להוכיח, כי קיים כבר הסדר משפטי א
ב לתוד שיטות המשפט הלאומיות של כ ר ו  לקהיליה האירופית; כי הסדר זה ה
ת על פני ההסדרים הפנימיים השונים. ו פ י ד ע  המדינות׳ החברות,־ וכי נהנה הוא מ

 1. על קיומו של הסדר משפטי אוטונומי מעידים שלושת הגורמים הבאים:

 א. קיומן של נורמות משפטיות אירופיות;
 ב. תחומים הכפופים לנורמות אלו;

 ג. מערכת מוסדות שפיטה אירופיים.

 א. נורמות משפטיות אירופיות — מה הן? ומה מקורן? כשמדובר בנורמות אלה
 ממילא מתייחסים מיד לאמנת רומא עצמה. ואכן, מצויות בה הוראות אחדות הקובעות,
 למשל, כי הטלת מכס על הסחר בין שש המדינות תבוטל וכי יוטל מכס חיצוני אחיד
 על מסחרן עם ארצות אחרות. כמו כן נקבע, כי יוקם שוק חקלאי משותף וכי ייאסרו
 כל מעשים שיש בהם כדי להגביל או להפריע את תנאי התחרות בתוך השוק המשותף.
 אולם, כפי שכבר ציינתי, הוראות אלה הן כלליות ביותר ועל־פי רוב אינן קובעות
 אלא עקרונות ומעבירות למוסדות המקומיים את התפקיד להגדיר את תכנם הממשי,
 לפרטם ולהתקין תקנות לשם ביצועם. מקורו האמיתי של המשפט האירופי הינו, אם כן,
 בהחלטות מוסדות הקהיליה, כפי שנתגבשו במרוצת הזמן. לשם ביצוע הוראות האמנה
 הוענקה למוסדות הקהיליה סמכות להתקין תקנות וליצור באמצעותן נורמות משפטיות
 מחייבות, בלי להיזקק לאישורן של המדינות. בענין זה בולט ביותר ההבדל העצום
 בין ההסדר הניחן לבין הסדר של זכויות וחובות, כפי שהוא נובע מאמנה בינלאומית
 רגילה. ההבדל הוא בעצם הקמת משטר משפטי שלם הנושא בתוכו את הכלים הדרושים
: Walter Hallstein לפיתוחו ולהוצאתו לפועל; כדברי נשיא הוועדה לשעבר, פרופ׳ 
; די בעיון בגליון ך י  ״הקהיליה לא זו בלבד שהיא יצירת הדין, היא בעצמה יוצרת ד
 כלשהו של העיתון הרשמי של הקהיליה, כדי לחוש בהיקף ובחשיבות שביצירת דין זו.
 מעניין, כי הסמכות לחוקק לא הופקדה בידי הפרלמנט האירופי, שבעצם אינו אלא
 פרלמנט למראית עין בהיותו מורכב מנציגי בתי המחוקקים הלאומיים ובעל סמכויות
 ייעוץ בלבד. פעמים אחדות הוצע לקיים בחירות ישירות לפרלמנט האירופי, בהן
 ישתתפו נתיני כל שש המדינות, ולהעניק לפרלמנט זה סמכויות חקיקה ותקציב דחבות
 יותר. אך צרפת, אשר מאז עלייתו של הגנרל דה־גול לשלטון התייחסה בחשדנות לכל
 מה שעלול להגביר את האופי העל־לאומי של הקהיליה, התנגדה להצעה זו; גם
 מר פומפידו הביע את הסתייגותו בענין הפרלמנט האירופי. מכאן נובע, כי המועצה
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 והוועדה הן אלה אשר מתפקידן ליצור את נורמות המשפט האירופי. שני גופים אלה
 מוציאים את שני סוגי המסמכים המשמשים כמקורות העיקריים של המשפט האירופי

 והם: ההנחיות והתקנות.
 ההנחיות מתוות לשלטונות הלאומיים את המטרות שיש להגשים ומותירות בידיהם
 את הסמכות לקבוע, באלו דרכים תוגשמנה המטרות. לכאורה, נראה, כי ההנחיה
 מתייחסת בכבוד לסמכות המחוקקת של המדינות״החברות, אד בדרך כלל, המטרה
 מוגדרת בדייקנות כזו עד כי למעשה נותר בידי המדינות חופש פעולה מוגבל. כך,
 למשל, הוצאו הנחיות כדי להביא לידי תיאום בין החוקים הלאומיים השונים בדיני
 חברות; ובאותה דרך הורחבה באופן הדרגתי חירותם של נתיני כל המדינות־החברות

 להתיישב בכל אחת מארצות הקהיליה, כעובדים, כסוחרים או כתעשיינים.
 באשר לתקנות, הרי שהן מהוות את הכלי הנוח ביותר לחקיקה קהילייתית, בהיותן
 חלות מייד במישרין בכל המדינות ההברות. כל תקנה מחייבת במישרין כל אדם
 וכל תאגיד בשטח הקהיליה כולה, ללא צורך בשום התערבות מטעם הממשלות או
 בתי המחוקקים הלאומיים. התוצאה היא שישנם תחומים שלמים של המשפט הפנימי
 שלא חל בהם החוק הלאומי, מאחר שהוסדרו במישרין בתקנות הקהיליה. בין הידועות
 ביותר נזכיר את התקנון מספר 17 המפורסם, הדן בכללי התחרות בתוך השוק המשותף

 ואת התקנון מספר 19 הדן בנושא הסחר בתבואה.
 בין מקורות משפט הקהיליה יש למנות גם את פסיקת בתי הדין. הפסיקה היא
 שהוסיפה תוכן של ממש להוראות האמנה חלוקות בסתמיותן. בתחום החיים הכלכליים,
 הנתון לתמורות מהירות וגדולות יותר לעומת התמורות החלות בנורמת המשפטיות
 המסורתיות, נודעת חשיבות מיוחדת לפסיקה כגורם בהתפתחות משפט הקהיליה. נביא
ד  לדוגמא את הקושי להגדיר את המונח ״מפעלי׳ או את הביטוי ״פעילות שיש בה כ
 להשפיע על יחסי מסחר בין המדינות החברות״. פסיקת בתי המשפט היא שמילאה
 לאקובות באמנה, בהסתמכה על עקרונות המשפט הכלליים. בית הדין הוא אשר יצר את
 הרעיון של ההסדר המשפטי הקהילייתי, התווה את דמותו של הסדר זה וקבע את היחס
 בינו לבין ההסדרים המשפטיים הלאומיים. בית המשפט הקהילייתי מייחם חשיבות להגנה
 על איחודה המשפטי של קהיליית אירופה, ולהענקת פירוש זהה להלכות המשפט

 האירופי במדינות החברות.
 לפני זמן מה נתן בית הדין החלטה בעלת חשיבות יוצאת מן הכלל המבליטה
 ומפגינה ביתר שאת את רצונו לפרוץ דרך לקראת הסדר פדרלי. בסוף הרצאתי אדון

 בהחלטה זו, שהיא אולי החשובה מבין כל החלטותיו עד כה.

 ב. עד עתה דנתי במקורותיו של ההסדר המשפטי, ומן הראוי לעיין בתוכנו של
 משפט זה.

 מבחינה זו יש לומר, כי התחומים בהם הופעלו סמכויות הקהיליה הם שונים ומגוונים
 מאוד: מצויים ביניהם כללים בענייני תחרות, מדיניות מסחר, חקלאות, סעד,מיסיס,
 הובלה, תנועת סחורות ובני אדם, העברת הון, וייתכן שבקרוב יתווספו אליהם ענייני
 מטבע וחליפין. עניינים אלה משמשים נשוא ״לקווי מדיניותה של הקהיליה״— כלשון
 האמנה. קווים אלה, יש שכבר התגבשו לכלל פרטיהם (למשל, בתחום החקלאות) או
 שעדיין מצויים הם בשלבי תכנון מוקדם (למשל, בתחום המטבע). ישנם איפוא תחומים
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 שונים במשפט האירופי (דיני מסחר, דיני מיסיס, משפם פיננסי וכי) ובכל אחד
 מן התחומים עוסקים מומחים לאותו תחום וכבר הופיעה ספרות משפטית עשירה.

 לא נוכל, כמובן, לפרט את תכנם במסגרת הרצאתנו.

 נ. מן הראוי להקדיש מלים אחדות באשר לסמכות השיפוטית המופקדת בידי בית
 המשפט כדי להבטיח את אחידותו ועקביותו של ההסדר המשפטי האירופי.

 בית הדין מוסמך, בראש ובראשונה להטיל סנקציה לשם מניעת מעשים שאינם
 מתיישבים עם משפט הקהיליה. לשם כך רשאי הוא לבטל החלטות של המועצה או
 הוועדה, ובדרך זו יש בידו להגן על המדינות־החברות ועל נתיניהן בפני שני גופים
 אלה במקרה שיחרגו מסמכותם. נוסף לכך רשאי בית המשפט לבדוק, על־פי בקשת
 הוועדה או מדינה־חברה, אם לא נמנעה מדינה־חברה פלונית מלקיים את חובתה:
 ואם מצא שהבקשה בדין יסודה—רשאי הוא לחייב את המדינה המפרה לנקוט בצעדים
 הדרושים לביצוע פסק־דינו. בין החלטותיו המרובות, שבהן חוייבה מדינה חברה, אביא
 כדוגמה אותו פסק־דין בו נקבע, כי איטליה לא קיימה את התחייבויותיה, בכך שהוסיפה
 לגבות דמי מכס על מספר סוגים של תוצרת חקלאית בבחינת אגרה המגיעה תמורת
 ״שירותים מינהליים״. להגנתה טענה איטליה, כי אמנם הוגשה הצעת חוק לביטול
 שריד האחרון זה של דמי מכס וכי קבלתה בבית המחוקקים נתעכבה ומן מה מחמת
 משבר ממשלתי ופגרת קת, שהפסיקו את הליכי החקיקה; אך בית המשפט דחה טענה זו

 של כוח עליון, וגינה את איטליה במלים חריפות על הפרה זו.
 נוסף על הטלת סנקציות כאלה דואג בית הדין לאחידות הדין בהפעילו את סמכותו
 לפרש את הוראותיו. בסעיף 177 לאמנת רומא נקבע, כידוע, שכאשר מתעוררת בערכאה
 כלשהי באחת הארצות החברות שאלת פרשנותה של הוראה שבאמנה עצמה, או שאלת
 משמעותה של החלטת המועצה או הוועדה, או שאלת תוקפה של החלטה כזו, רשאית
 הערכאה להעביר את השאלה לשם בירור לבית הדין האירופי; ורשות זו תהפוך לחובה
 כל אימת שהערכאה בה מתעוררת השאלה היא בית המשפט העליון של מדינה פלונית.
 לשון אחרת: הסמכות לפרש את אמנת רומא ואת חיקוקי הקהיליה נשללה מבתי
 המשפט הלאומיים, וכל המנגנון הזה בא במקום הקמת בית המשפט העליון מעל מערכת
 בתי המשפט הלאומיים; על אף העדרו של בית־משפט עליון כזה אין חשש שדיני
 אירופה יפוצלו לשישה כיוונים שונים. בגרמניה ובהולנד השלימו מוסדות השיפוט
 ברצון עם הגבלה זו בסמכותם, אד בצרפת נתעוררו קשיים. פעמים אחדות סירבה
^ 00115611) להעביר שאלה של פרשנות לבית הדין שבלוכםמ־ ! ^ ־ ה  מועצת המדינה (
 בורג, בנימוק שההוראה הנידונה היתה ״ברורה בהחלט״ וממילא לא מתעוררת כל בעיית
 פרשנות. אך עם זאת לפני תקופת מה נזקקה גם צרפת לסעיף 177 והפנתה בעיית

 פרשנות לבית הדין הקהילייתי.
 תיאור זה של מקורות משפט אירופה, התחומים עליהם הוא חל והמנגנון המבטיח
 את קיומו הלכה למעשה אינו מפורט דיו, אך הוא מצביע על כך, כי קהיליית אירופה
 היא יותר מסדרה של מסמכים בינלאומיים בין המדינות ומתר מאירגון בינלאומי גרידא.
 הנורמות המשפטיות הנובעות מן האמנה ומן הגופים הקהילייתיים מהוות, כפי שהסברנו,
 את משפטה הפנימי של הקהיליה. הסדר משפטי זה הוא עצמאי, באשר הוא בבדל מן
 המשפט הבינלאומי הפומבי מחד גיסא, ומן המשפטים הפנימיים מאידך גיסא. אך אין
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 זאת אומרת, כי משפט הקהיליד׳ נפרד ממשפטים אלה באופן מוחלט: המציאות היא
 יותר מגוונת. עצמאותו של ההסדר המשפטי לגבי המשפט הבינלאומי הפומבי עדיין
 מוטלת בספק, כפי שאסביר להלן. אך בית הדין של הקהיליה הסיק מעובדת קיומה
 של מידה מסויימת של עצמאות לפחות מסקנה אחת והיא, כי להבדיל מן הדין החל על
 יחסים בינלאומיים, אשר עקרון ההדדיות הוא השולט בהם, שולל משטר הקהיליה
 מחבריה את הזכות לעשות דין לעצמם; ואף אם תפר מעצמה אחת את התחייבויותיה
 לא יופטרו שאר המעצמות מחובותיהן הן, למשל, במקרה שמדינה פלונית תתן ליצואנים
 שלה סובסידיות חשאיות, לא יהיה בכך כדי להצדיק נקיטת צעדי גמול דומים על־ידי
 מדינות אחרות, שהן חברות בקהיליה. היחס בין משפט הקהיליה לבין המשפטים
 הלאומיים הוא עדין אף יותר. בית הדין תיאר יחם זה כיחס של ״שיתוף פעולה״ בין
 המשטר האירופי לבין המשטרים הפנימיים; שיתוף פעולה זה, פנים רבות לו: מבחינת
 סמכות השיפוט, למשל, בית הדין היושב בלוכסמבורג אין לו סמכות בלעדית בכל
 העניינים הקשורים לקהיליה; המדינות־ההברות לא הסכימו לוותר על ריבונותן השי
 פוטית, והערכאות הלאומיות הן המוסמכות בדרגה ראשונה לקיים את הוראות המשפט
 האירופי, כשם שהן מקיימות את הוראות המשפט הלאומי. כר, למשל, אם ירצה חקלאי
 צרפתי לבקש את ביטולה של החלטת שר החקלאות הצרפתי, בנימוק שהיא סותרת
 את תקנות הקהיליה בענייני חקלאות, הוא יפנה לערכאה המוסמכת הצרפתית, והוא
 הדין לעניין תוקפה של הוראה המחייבת תשלום דמי מכס בניגוד לאמנה או בניגוד
 לתקנות הקהיליה בנידון. גרוע מזה: לקהיליה חסר מנגנון עצמאי של ביצוע, ואין
 להוציא לפועל את החלטות הגופים הקהילייתיים — לרבות החלטות בית הדין—אלא

 בעזרת המנגנון הפנימי הקיים במדינותיהחברות.
 עינינו הרואות: משטר הקהיליה נבדל אמנם מהמשטרים הלאומיים אך אינו גורם
 חיצוני; אדרבא, הוא משתלב בהם, או לפחות מתקיים בצידם; או כדברי בית הדין:
"L'ordre cornmu•) משטר הקהיליה ״השתלב במבנה המשפטי של המדינות החברות״ 
 "nautaire est integré au système juridique des Etats membres). זוהי הנקודה היסודית

 השנייה שמבחינתה נבדוק את מהותו של הסדר הקהיליה.

 2. שלא כדוגמת אמנות בינלאומיות רגילות, המסדירות את היחסים שבין המעצמות,
 כללי המשפט האירופי מחייבים לא רק את המדינות החברות, אלא גם את נתיניהן,

 הן בני אדם והן תאגידים.
 בדומה לכל אמנה בינלאומית, גם אמנת קהיליית אירופה הכלכלית באה להטיל
 חיובים, עשיית מעשים מסויימים והימנעות מעשיית מעשים אחרים. כך, למשל, התחייבו
 המדינות לבטל בהדרגה את מיסי המכס ואת הגבלות היבוא, להימנע מהפליה בענייני
 הובלה, להגיע לידי קביעת שכר עבודה אחיד, הן לפועלים והן לפועלות, ולתרום את
 תרומתן לקופת הקהיליה לכיסוי התקציב. כמו בן אסור להן להנהיג דפי מכס חדשים
 או הגבלות כמותיות נוספות על יבוא או על זכותו של אדם להעתיק מגוריו ולהשתכר

 כאוות נפשו.
 בין התחייבויותיהן ההדדיות, של המדינות־החברות, תצויין במיוחד ההבטחה לפעול
 למען ״קירוב הדינים״, כפי שהדבר נקרא באמנה, כלומר, הפעילות למען שילוב המש
 פטים הלאומיים, אשר עשוי לקדם את איחודה המצופה של אירופה. השיטה בה נקטה
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 האמנה היא גמישה להפליא, כי הרי אינה מחייבת דווקא הכנת חקיקת אחידה ומסתפקת
 בכך שהמדינות תסכמנה ביביהן על קביעת עקרונות יסוד אחידים בתחומים מםויימים.
 אך מלבד התחייבויותיהן אלה של המדינות, מחייב המשפט הקהילייתי במישרין

 גם את הפרטים. אף להם מוענקות זכויות ואף עליהם מוטלים המביט.
 תורת התחולה הישירה נתקבלה לראשונה בפסק הדין המנחה, מיום 5 בפברואר 1963,
 בעניין Van Cend & Loos. הערכאה ההולנדית בענייני מיסים, בשבתה כערכאה עליונה,
 העבירה לבית הדין בלוכסמבורג, על־פ* סעיף 177 לאמנת רומא את השאלה, אם
 סעיף 12 לאמנה, המחייב ״הקפאה״ בענייני מכס (כלומר, האיסור להנהיג דמי מכס
 חדשים בין המדינות־החברות), מטיל חיוב זה על המדינות בלבד, או שמא מעניק הוא

 במישרין זכויות לנתיניהן ? לשאלה זו ענה בית הדין במלים אלה:
 ״מגמתה של אמנת הקהיליה הכלכלית של אירופה היא להקים שוק משותף,
 שהפעלתו היא עניינם האישי של כל אלה הכפופים לסמכות הקהיליה. לכן האמנה
. . . ;  אינה רק הסכם המטיל חיובים הדדיים על המדינות שהן צד לו בינן לבין עצמן
 משפט הקהיליה, כמשפט נפרד ממשפסן של המדיבות־החברות, לא זו בלבד שהוא

 מחייב את הפרט, אלא גם יוצר לטובתו זכויות שיתווספו ממילא לרכושו״.
 ולאור קביעה זו מחליט בית הדין:

 ״יש להבין את הסעיף 12 כך, שנובעות ממנו תוצאות ישירות ושהוא מעניק לפרט
 זכויות אשר הערכאות הפנימיות מופקדות על הגנתן״.

 תורה זו, של התחולה הישירה והבלתי אמצעית, נתקבלה בבית הדין על אף דעתן
 הבוגדת של ממשלות גרמניה, בלגיה והולנד, שהתערבו בדיון. המפליא במיוחד הוא,
 כי ההחלטה נתקבלה בהסתמך על הוראות האמבה, אשר לפי לשובן היה מקום להניח
 שהן מחייבות את המדינות בלבד. כך קובע סעיף 12, כי ״המדינות יימנעו מלהכניס
 ביניהן מיסי מכס חדשים״; וכך הוחלט לענין סעיף 95, האוסר על המדינות החברות
 להטיל מיסיס חדשים על מוצרים המובאים מארץ אחרת שבתוך הקהיליה: גם על
 הוראה זו נפסק, שהיא חלה במישרין. יוצא שכל המעוניין בכך רשאי לפנות לערכאה
 הלאומית שלו ולדרוש שההוראה הפיסקאלית הלאומית לא תחייב אותו, כאשר אינה
 מתיישבת עם האיסור שבאמנה. כך — כדברי בית הדין, מסתננות הוראות האמנה לתוך
 המשפט הפנימי וסופן לחייב את הכל, באותה מידה ובכל המדינות החברות; וכך
 נאלצות ערכאותיהן של המדינות־החברות לתת את ידן להגנתן הישירה והמיידית של

 הזכויות המגיעות לפרט על־פי האמנה.
 ברם, אם כי בדרך כלל קיבלו הערכאות הלאומיות אף הן את הדוקטרינה האמורה,
 יש לציין, כי דוקטרינה זו אינה חלה על כל הוראות האמנה. קיימות, בכל זאת, הוראות
 שבית הדין לא ראה אותן ^self-executing ושאין להגיע לביצוען אלא בעזרת הוראה
 פנימית מסויימת. האבחנה בין ההוראות בנות תוקף ישיר, מכאן, וההוראות שתוקף זה
 נשלל מהן, מכאן, אבחנה זו עוררה ויכוחים רבים, ולא אובל כאן אלא להזכירם, מבלי
ת המוצאות מחייבות ומזכות את הפרט ו נ ק ת  להכנס לפרטיהם. אעיר רק זאת, כי ה

 במישרין, ועל כך אין חילוקי דעות.
 עקרון התחולה הישירה מוכיח עד היכן מתפשט משפט הקהיליה אל מעבר לגבולות
 המשפט הבינלאומי הקלאסי באשר, על אף ריבונותן של המדינות, יש בכוחו ליצור
 זכויות ישירות לטובת הפרט או להטיל עליו חובות. המבנה האירופי אינו רק עניין
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 לממשלות המעוניינות בו; הוא עניינם האישי של כל תושבי הקהיליה, וגם הם משתתפים
 בתהליך האינטגרציה. הודות לפסיקה מתקדמת זו חדל משפט אירופה מלהיות רק ענף
 של המשפט הבינלאומי הפומבי, הנוגע לממשלות בלבד, והפך להיות הסדר קהילייתי

 במלוא מובן המלה, אשר חל על כל נתיניהן של חברות הקהיליה.

 3. אכן, דו־קיום זה, של המשפט הלאומי והמשפט הקהילייתי מעורר בעיה קשה, של
 היחס ההדדי בין שתי שיטות המשפט. שאלה זו תביא אותנו לנקודה השלישית והאחרונה
 שנותרה לבדיקה. נקודה זו עניינה בעדיפות של משפט הקהיליה על פני המשפט

 הלאומי.
 ככל שהדבר ייראה פרדוכסאלי, אין למצוא באמנה הוראה כלשהי שתעזור לפתור
 בעיה עדינה זו. אין פלא איפוא, כי הובעו דעות סותרות. לדעת אחדים: משפט הקהיליה
 יחייב בשטח כל מדינה כשם שחל בו המשפט הבינלאומי, ובאותה מידה, ואילו לדעת
 אחרים מתעלמת גישה זו מאופיו המיוחד של משפט הקהיליה. כל אחת מן המריבות־
 החברות קובעת את היחס בין משפטה הפנימי לבין המשפט הבינלאומי לפי הבנתה היא;
 אך הייתכן שיינתן לכללי הקהיליה תוכן שונה במדינה פלונית מאשר בחברתה!
 הייתכן שבמדינה מסויימת ידחו כללי הקהיליה את הוראות החוקה, בעוד שבמדינה
 אחרת ידחו חוק חרות רגיל אך לא את חוקי היסוד, ושמא בארץ שלישית ידחו חיקוק

 קודם, אך יידחו מפני חיקוק שהוחק אחריהם ?
 לפיכך, מובן מאליו, כי מוסדות הקהיליה ומומחי משפט אירופה מתנגדים התנגדות
 חריפה לגישה ״הבינלאומית״ ורואים את עקרון עליונותו המוחלטת של משפט הקהיליה
 בנכלל וכרוך בהכרח בעצם המושג ״הסדר משפטי אירופי״. לדעתם, חלים כללי הקהיליה
 ומחייבים לא מכוח המשפט הבינלאומי, אלא, וביתר שאת, מכוח הסדר משפטי עצמאי

 שיש לקבלו כגורם אחיד בכל המדינות־החברות.
 אשר לבית הדין, ששאיפתו המתמדת לשמור על אחידות משטר הקהיליה ידועה לבו,
Costa v.) הרי גם בסוגיה זו נקט עמדה ברורה והד משמעית. בפרשת רץסצא נ. אכאל 
 Enel), שכבר הזכרנו לעיל, הועברה להחלטתו שאלת פרשנות בסכסוך בעניין חוק
 איטלקי משנת 1962 להלאמת יצור חשמל והספקתו, על אף הוראות האמנה. שבועות
 אחדים קודם לכן פסק בנדון בית המשפט האיטלקי המוסמך לשאלות חוקיותם של
 חוקים וקבע, כי החוק האמור דחה את הוראות האמנה. והנה בא בית הדין בלוכסמבורג
 והפך את הקערה על פיה. בפסק הדין נאמר, כי ״לא ייתכן כי המדינות יעבירו, בניגוד
. הוראה חד־צדדית הבאה לסתרו״; הוא מדגיש, כי משפט . . , ו  לכלל משפטי שהסכימו ל
 הקהיליה ״אינו ניתן לווריאציות בין מדינה למדינה בגלל מעשי חקיקה פנימיים העשויים
 להתקבל לאחר מכן פן תסוכל הגשמת מטרותיה של האמנה״; ומסקנתו היא, כי ״משפט
 זה, שנוצר על־ידי האמנה, אין לדחותו בשום מוסד שיפוטי, בגלל מהותו המקורית
 המיוחדת, ואין להעדיף על פניו שום חיקוק פנימי(קרי: ואף חוק שיתקבל לאחר מכן)

 פן ייפגע אופיו הקהילייתי ויוטלו בספק יסודותיה המשפטיים של הקהיליה גופה״.
 השקפה זו של בית הדין, התקבלה על דעתם של כל משפטני אירופה ה״אורתודוכ־
 םים״. לצערם נשללים מבית הדין אמצעי כפייה לגבי הערכאות הלאומיות; ואין
 להתעלם ולהעלים במתי יד את המסורת המשפטית הקיימת בנידון בשש המדינות הללו.
 לפיכך, מוסיפים בתי המשפט שלהן להצמד לגישה ה״ בינלאומית״. כך, למשל, באיטליה
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 גבר העקרון הדואליסטי ולכן יתקשו בתי המשפט באיטליה לתת עדיפות לכלל קהילייתי
 על פני חיקוק שבא לאחריו לסתור אותו. גם בגרמניה המסורת הדואליסטית איתנה
Bundesrecht bricht^ למדי, אך כמשקל שכנגד פועלת המסורת הפדרליסטית, לפי 

 Landesrecht (דין המדינה הפדרלית דוחה את הדין המקומי).
 המצב בצרפת מסובך עוד יותר. מחד גיסא נוטים בתי המשפט הרגילים לגלות הבנה
 רחבה למדי לגבי משפט הקהיליה כמשפט מיוחד במינו; אך מאידך גיסא הערכאות
 המינהליות, ובראשן n־Etat׳Conseü a דוגלות בגישה ״הבינלאומית״. אמנם, כפי
 שנקבע בחוקה עצמה מכיר ^Conseii d'Etat, כי לאמנת רומא תוקף העולה על תוקפו
 של חוק חרות; אך אם כי מוכן הוא במקרה של סתירה לתת עדיפות לנורמה אירופית
 על פני חוק צרפתי קודם, הוא יעדיף את החוק הצרפתי, אם נתקבל לאחרונה. כך, למשל,
 הוכרע הדין לטובת תחולתו של חוק המרשה יבואר. לצרפת של סולת דגן מאלג׳יריה
 כשהיא פטורה ממכס, בניגוד לתקנון קודם, בו הטילה הקהיליה מכס על תוצרת חקלאית
 שתיובא מכל ארץ מחוץ לתחומן של שש המדינות. החלטה זו, משנת 1968, זיעזעה את
Conseii d'Etat^ חוגי המשפטנים האירופיים. היא עוררה ביקורת חריפה, וייתכן כי 

 תיאלץ בעתיד הקרוב להמיר את עמדתה בעמדה ״אירופית״ יותר.

 אין להכחיש איפוא, כי ההסדרים המשפטיים הלאומיים, הנדרשים לאמץ לעצמם את
 ההסדר החדש, הסדר הקהיליה, נתקלים בקשיים גדולים; למרות ניסוחן הברור והחד־
 משמעי של החלטות ביה״ד הקהילייתי בעניינים שונים, עדיין קיימות בעיות חמורות
 ללא פתרון. הבעיה הראשונה היא, היותו של משפט הקהיליה משפט בוסר. המשפט
 אמנם מתפתח ופולש לתחומים רבים של חיי המדינות, אך היקפו אינו מכסה את כל
 היחסים המשפטיים שבתוך הקהיליה. יש להניח, כי תחום תחולתו, המוגבל כיום
 לענייני כלכלה וסעד—יקיף בקרוב, במקביל להרחבת הקהיליה עצמה, גם ענייני
 מטבע ומדיניות, אולם אץ לחשוב על הרחבה כוללת אלא במידה שיושלם איחודה

 המדיני של אירופה—ואיחוד זה רחוק עדיין.
 יתר על כן, משפט הקהיליה אינו מושלם כשיטת משפט עצמאית. על כל צעד ושעל
 זקוק הוא לעזרתו של המשפט הלאומי שיפעילו הלכה למעשה. כפי שהסביר הנשיא
 הלשטיין, ״אין לה לקהיליה שוטרים, מוציאים לפועל או פקידי מכס שיבצעו את
 החלטותיה; תפקידי המינהל הושארו, ככל האפשר, בידי המדינות־החברות״. קיים כבר
 גרעין של אינטגרציה ועל־לאומיות, אך עדיין נתון סביבו תחום רחב מאוד שבו תלוי
 הכל בשיתוף פעולה בינלאומי בצורתו המסורתית, למרות קיומם של מוסדות הקהיליה
 המרכזיים ומנגנוניהם הפרירוגטיביים, מורגשת ידן הכבדה של הממשלות; הממשלות
 הן המכריעות, במסגרת מדיניות החוץ שלהן, בשאלת הקצב בו יוגשם האיחוד האירופי —
 אימתי להחישו ואימתי להאיטו. מצב זה יימשך כל עוד לא יקום בית מחוקקים אירופי,
 שייבחר בבחירות כלליות; שכן, בהעדרו חסרים מוסדות הקהיליה את היסוד הדמוקרטי,
 במצב הנוכחי מביעים מוסדות אלה לא את רצונם של העמים, אלא את רצונם של
 השליטים, מה גם שרגש הסולידריות בין עמי הקהיליה הוא עדיין חלש למדי. כך, למשל,
 טרם קרה, כי שביתה שפרצה במדינה פלונית תתפשט אל מעבר לגבולה, לאות

 סולידריות.
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 אולי אין לד סימן המבליט יותר את מידת השפעתן של הממשלות מאשר חוסר
 הבהירות השורר לעתים קרובות מדי באשר להחלטות המועצה. כידוע׳ אץ המועצה
 בגדר כינוס דיפלומטי גרידא, אלא מוסד ממוסדות הקהיליה, המוסמך לקבל החלטות
 ברוב דעות. אך לא פעט נשכה הדבר מליבם של נציגי הממשלות בעת מושב המועצה.
 הוועדה עצמה קבלה בדו״ח שלה לשנת 1968, על אשר ״המועצה יוצרת לפעמים את
 הרושם כאילו היא מקיימת כינוס בינלאומי, בו עוסקות הנציגויות הלאומיות במשא
 ומתן הדדי, בעוד שהמועצה היא למעשה אחד הגופים המכריעים בקהיליה של 180 מיליון
 תושבים״. קרה לא פעם שהממשלות קיימו משא ומתן לשם עשיית הסכמים ישירים
 ביניהן, בלי להיזקק למוסדות הקהיליה, ולא פעם קיבלו שרי שש המדינות החלטות
 אשר אופיין הקהיליתי נפגם במידת־מה על־ידי שיקולים הקשורים במנהגי דיפלומטיה
 קלאסית טהורה. הפרקטיקה של קהיליית אירופה הכלכלית כבר הנהיגה שורה ארוכה
 של פעולות שאינן בגדר ההלכות המועצה במובנן הפדוייק, שניתנו להן שמות
 שונים, כגון: החלטת נציגי הממשלות היושבות במועצה, פרוטוקול, סידור, תזכיר,
 הצהרה ועוד. באיזו מיד־. יש לראות בכל אלה החלטות המחייבות את הקהיליה? או
 שמא אין אלה אלא הסכמים בינלאומיים שנכרתו אגב קיומה של הקהיליה ? למשל, מה
 הם, מבחינה משפטית, אותם ״הסכמי לובסמבורג״ הידועים, לפיהם הסכימו שש המדינות
 ביניהן בינואר 1966, כי הכלל של הכרעות הרוב, כפי שנקבע באמנה, לא יחול עוד
 בעניינים החשובים ביותר ו (סטיה זו מאמנת רומא היתה המחיר אותה התנתה צרפת,
 כתנאי מוקדם לשובה לשיחות בריסל, לאחר מדיניות עקשנית של היעדרות כמחאה

 על נטיותיהם העל־לאומיות מדי של שותפיה).
 דו־פרצופיותו הנמשכת של משפט אירופה משקפת איפוא את דו־המשמעות השוררת
 בכל הנוגע למבנה האירופי. ישנם השואפים להקמת אירופה כיחידה שלמה ומשולבת,
 המובנים לגשת ללא דיחוי לעיצוב דמותם של פרטי האיחוד הכלכלי והפיננםי ואף
 של פרטי האיחוד המדיני, ואילו, לעומתם, עומדת ממשלת צרפת הנוקטת גישה חשדנית
 כלפי המפלצת העל־לאומית ומאמצת עמדה ״פרגמטית־ריאלית״: היא דוחה את ההצעה
 לאחד את המטבע משום היותה אוטופית ושוללת את התכנית להקים ״ועדת פקידים
 שרק מסמך שבכתב יהפוך אותה לממשלה״ (לפי תיאורו הציורי של מר דברה). דעתה
 של צרפת היא, כי יש לוותר על רעיונות תיאוריטיים כאלה ומוטב להתקדם בזהירות
 צעד אחר צעד, ושלב אחר שלב, משום ששיטה זו הוכיחה את עצמה עד כה. ״פדרציה״
 דורשים אלה — ואלה רוצים ״קונפדרציה״: הייפלא שקהיליית אירופה, ויחד עמה
 משפט אירופה, לוקים בערפול ובסתירות פנימיות? איחוד אירופה מבחינה משפטית,
 אפילו יקדים את איחודה מבחינה כלכלית, פיננסית ומדינית — לא יבוא אלא — כמוהם.

 בהדרגה, ואל לו למשפטן להתייחס לחזונותיו כאילו כבר הפכו למציאות קיימת.
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