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 السلخز :

 مآخح آلية تصبيق قخارات االتحاد األوروبي

تتبع األنطسة القانػنية آليتيغ أساسيتيغ مغ أجل تصبيق القػاعج القانػنية 
 Enforcement) ى ىي االعتساد عمى آلية التشفيح العاـ لمقانػف األوللشطاميا، 

Public)  أو مؤسداتيا، الثانية ىي الدساح لألفخاد إضافة إلى أي عغ شخيق الجولة
صالحية الجولة، التػجو لمسحاكع بقزايا شخرية، وكحلظ مغ أجل حساية القػاعج 

 .القانػنية وفخض سمصة القانػف 
 Public  انتيجت السعاىجات السشذأة لالتحاد، شخيقة التشفيح العاـ لمسعاىجات

Enforcement كسا األعزاء، حيث مشحت السفػضية صالحيات لسالحقة الجوؿ ،
صالحيات مذابية، ولكغ ىشالظ مآخح عجيجة عمى الشيج  األعزاء مشحت الجوؿ 

 .(1)السحكػر لتصبيق القانػف 
أوؿ ىحه السآخح، ىػ تحسيل عبء فخض القانػف لمسفػضية بذكل مصمق، 

 ل مفخط.األمخ الحي يديج مغ مدؤولياتيا ويثقل عمييا بذك
نو قمياًل ما تتقجـ دولة عزػ بقزية ضج دولة عزػ أخخى، وحتى لػ إإذ 

، تكػف السفػضية مختبصة بالسػضػع، إذ أف عمييا 227حجث ذلظ، فحدب السادة 
البت في الذكػى وتقجيع تقخيخىا قبل أف تتسكغ الجولة العزػ مغ تقجيع دعػى أماـ 

 الشائب العاـ(غيخ تشفيح دور السحكسة. ولكغ لمسفػضية أعباء عجيجة أخخى 

(Prosecutor ،وعميو إذا زاد عجد الذكاوى عمى اإلخالؿ بالقانػف بذكل كبيخ ،
أخخى ممقاة عمى عاتق السفػضية، مثل تقجيع  ميسةفديكػف ذلظ عمى حداب مياـ 

 اقتخاحات قانػف، التي تعتبخ مغ أىع مياـ السفػضية.
مغ قبل األفخاد بذكل مباشخ  مغ الجية األخخى، فإف االدعاءات الذخرية

أماـ السحاكع، تكسل عسمية فخض القانػف، وتخفف مغ العبء السمقى عمى 
 .(2)السفػضية
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Abstract: 

The mainstay of intent is to implement the decisions of the 

European Union radiate legal systems that are essential for the 

implementation of the legal rules of their system, the first in e ul 

(Enforcement Public) ape ue dairy! The state or its second institutions 

in allowing individuals to add the authority of the state, to guide the 

arbitrator in personal cases, as well as in order to protect legal articles 

and enforce the rule of law 

The treaties established for the Public Enforcement exam have 

ended, whereby the school has been granted powers to prosecute 

member states, as well as from the member states with similar powers, 

but there are those who are stubborn in the abusive approach to the 

application of arts (11) The first of these is to load the burden of law 

enforcement of the Commission in absolute terms, This increases its 

responsibility and excessively transfers to it the status of a member 

state in a case against another member state, and even if this happens, 

according to Article 2, the taxpayer is involved in the issue, as it has to 

decide on the complaint and submit its report before the member state 

can submit A case before the court, but the commission has many 

other burdens that restore the role of the Attorney General 

(Prosecutor), and therefore the number of complaints against 

breaching the law has not increased significantly, as this will be at the 

expense of other important tasks incumbent upon the commission, 

such as submitting law proposals that are considered one of the most 

important tasks of the commission 

On the other hand, the personal allegations by individuals 

directly before the courts work according to the law, and are afraid of 

the defect that lies against the commission (20). 
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 السقجمة:

دولو أوروبية  27االتحاد األوروبي ىػ شخاكة سياسية واقترادية بيغ 
، وىػ اتحاد فػؽ وششي (3)ديسقخاشية تيجؼ إلى الدالـ واالزدىار والحخية لسػاششييا 

حقػقيا الديادية لالتحاد األوروبي بسعشي أف الجوؿ األعزاء تتشازؿ عغ بعس 
ومؤسداتو, فالجوؿ األعزاء تعصي ثقة كبيخة في االتحاد األوروبي, وتقخ دائسًا أنو مغ 
األكثخ فائجة اتخاذ القخارات واإلجخاءات بصخيقة تزع مرالح االتحاد بأكسمو في 

 .(4)االعتبار حتي وإف تعارض ذلظ مع مرالح معيشة إلحجى الجوؿ برفو  فخدية

فقانػف االتحاد األوربي يحطى بحاتية خاصة ) ال ىي بالػششية الخالرة وال 
لية الخالرة ( تسشحو القجرة عمى الػلػج في الشطع القانػنية الجاخمية لمجوؿ ىي بالجو 

األعزاء وتدخي فييا أحكامو برفة فػرية ومباشخة بل أنو يستصي جػاد تمظ الشطع 
 الرجارة في ىحا السزسار .فيدسػ ويعمػ عمييا وتكػف لو 

 European Unionولحلظ يسكغ تعخيف وثائق قانػف االتحاد األوروبي 

Law   بأنيا عبارة عغ مجسػعة مغ السعاىجات، والتذخيعات التي ليا تأثيخ مباشخ أو
غيخ مباشخ عمي قػانيغ الجوؿ األعزاء في االتحاد األوروبي، والتي تذسل جسيع 

 .(5)جخائية السصبقة في االتحاد القػاعج السػضػعية واإل

, Treaties Of The European Unionأما معاىجات االتحاد األوروبي 
فإنيا مجسػعة مغ السعاىجات الجولية بيغ الجوؿ األعزاء في االتحاد األوروبي, والتي 
تحجد األساس الجستػري لالتحاد األوروبي, حيث ال يسكغ لالتحاد األوروبي الترخؼ 

 .(6)ختراصات السسشػحو لو مغ خالؿ ىحه السعاىجات إال ضسغ اال

 الدياسّية الحقػؽ  القانػني لالتحاد األوروبي عمى  لقج أكج السيثاؽ
 لمقانػف  الخاضعيغ ولمدكاف األوروبي االتحاد لسػاششي واالجتساعّية واالقترادّية

، 2009  ديدسبخ 1 في لذبػنة معاىجة شخيق عغ بالقػة فعاالً  األوروبّي، حيث صار
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 ومجمذ األوروبيّ  البخلساف واعتسجه، األوروبّية االتفاقية ضسغ السيثاؽ ىحا صيغ وقج 
 .(7) 2000عاـ ديدسبخ 7 في األوروبّية والسفػضية، الػزراء

ؿ السيثاؽ شكل معاىجة لذبػنة  األوروبي، ولقج أعصت الجستػر مغ جدًءا السعجَّ
 نفديا، وبعج السعاىجة داخل دمجو مغ بجاًل  مدتقمة مخجعّية باعتباره لمسيثاؽ الشفػذ
 السفّػضة القاضية ، تقجمت2009 ديدسبخ 1 في التشفيح حيد ليدبػف  معاىجة دخػؿ
 معاىجات لجسيع بالػالء يقدسػا أف عمييع السفػضيغ جسيع أف باقتخاح ريجنغ فيفاني

 .(8)لمسيثاؽ  وكحلظ األوروبيّ  االتحاد

 األوروبّية العجؿ محكسة في 2010 مايػ 3 في األوروبّية السفّػضّية أقدست
 تأدية أثشاء تساًما مدتقميغ يكػنػا األوروبّية، وأف السعاىجات لػكدسبػرغ، باحتخاـ في

 لمسيثاؽ الرخيح والءىا السفػضّية أعمشت األولى واليتيع، ولمسخة فتخة خالؿ واجبيع
 .(9)األساسّية  لمحقػؽ  الججيج

 البحث : ـالسذكلة االتي تطخق إليها 

العامة، ىي مذكمة السعخفة أو الػعي  خارات والقػانيغتػاجو آلية تصبيق الق
شخط مدبق لكي تدتصيع السفػضية يشاؾ ف، بحكيقة وقػع اإلخالؿ بقػاعج االتفاقيات

ىي معخفتيا و الكياـ بجورىا في تصبيق القانػف بذكل فعاؿ ومالحقة الجولة السخمة، 
قج تدتصيع السفػضية الحرػؿ عمى  وفعالً ، القانػنيةبػقػع اإلخالؿ بالقاعجة 

السعمػمات بذأف وقػع اإلخالؿ، ولكغ ذلظ سيكػف مغ خالؿ عسمية بيخوقخاشية 
ومعقجة، إذا أخحنا بعيغ االعتبار الحجع الزخع لالتفاقيات واألنطسة والتػجييات، 

ث صعػبة في ىحا الػاقع يحج، وحجع الجوؿ األعزاء نفديا التي ىي في تدايج مدتسخ
السعمػمات عغ اإلخالؿ، عمى الخغع مغ مقجرة األفخاد عمى التػجو  صػؿ إلىالػ سيػلة 

 .(10)لمسفػضية وعخض شكاوييع

جية أخخى، مشح األفخاد حق مقاضاة الجوؿ األعزاء بدبب اإلخالؿ مغ 
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بالسعاىجات أماـ السحاكع الػششية، يديل ىحه العسمية، ألف الفخد الحي يجعي لحجوث 
آخخ وقائع القزية، ويكػف لو دافع قػي  لفة أضختو، يعي أكثخ مغ أي شخزمخا

السأخح اآلخخ عمى آلية تصبيق ، (11)باإلتياف بالقزية لتجقيق السحكسة وإصجار حكسيا
غ، يتعمق بالقيػد السفخوضة عمى محكسة العجؿ يانػ الققخارات االتحاد األوروبي و 

في حالة اإلخالؿ بقػاعج السعاىجات األوروبية بالشدبة لمعالجات التي تفخضيا 
، ال تدتصيع السحكسة األوروبية فخض ذكخنا سابقاً فكسا  أوالتذخيعات الرادرة بسػجبيا.

 غخامات عمى الجولة السخمة أوؿ مخة ضيخ أماميا اإلخالؿ، بل عمييا أف تفخض أوالً 
فقط في حاؿ لع تحعغ ، عمى الجولة العزػ اتخاذ اإلجخاءات الالزمة لترميح اإلخالؿ

عشجىا، وبعج تػجو السفػضية مخة أخخى لمسحكسة، فقط الجولة العزػ لقخار السحكسة، 
ولكغ إذا استسخت الجولة العزػ في ، يسكغ فخض غخامات عمى الجولة العزػ

اإلخالؿ، فيشاؾ حجود مغ الشاحية الػاقعية عمى ما يسكغ فعمو، ويسكغ التغمب عمى 
غ األفخاد مغ التػجو إلى محاكسيع الػششية ضج اإلخالؿ كستىحه السذكمة، في حاؿ 

إلى احتخاـ القخارات  إذ كسا ىػ معخوؼ، فإف الحكػمات تسيل غالباً ، باالتفاقيات
 .(12)الػششية باعتبارىا أحج مؤسدات الجولةالرادرة عغ محاكسيا 

 أهـجاف الـبـحـث : ـ

االتحاد األوربي ومجى  استعخض البحث الشطاـ القانػني لمقخارات الرادرة عغ
 فاعمية ىحه القخارات وأثخىا القانػني ونجج أف :ػ

إف قانػف االتحاد األوربي مغ أبخز السشطسات الجولية التي تستمظ فييا أجيدة 
السشطسة سمصة إصجار لػائح وقخارات تعج بسثابة قػانيغ وقخارات تشفيحية تصبق تصبيقا 

 ت أولػية عمي سمصاتيا الػششية .حاال ومباشخًا داخل الجوؿ األعزاء وذا

ىجؼ البحث إلي إبخاز مجي قػة قخارات مشطسة االتحاد األوربي داخل الجوؿ 
األعزاء مسا أكدبيا فاعمية ونفاذ وذلظ, فقج تكتدب قاعجة القانػف الجساعي تمقائيًا 



 2222 يهنيه –الدبعهن الدادس و  العجد            واألربعهن  الثامشةالدشة  –مجلة بحهث الذخق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 236 

وضع القانػف الػضعي في الشطاـ الجاخمي لمجوؿ األعزاء, وتمظ ىي قابمية القانػف 
ساعي لمتصبيق الفػري, وأكدبت حقػؽ والتدامات لألفخاد وىي قابمية القانػف لمتصبيق الج

السباشخ, حيث إنيا تتستع بأوصاؼ خاصة تسيدىا عغ مثيالتيا مغ السشطات الجولية 
 التقميجية مسا اثبت فاعميتيا كسشطسة لتحقيق أىجافيا

 وبشاًء عليه سهف نتشاول هحا البحث وفق السباحث التالية:

 السبحث األول : الشظام القانهني للقخارات الرادرة عن االتحاد األوربي

 .السصمب األوؿ : الػثائق القانػنية لالتحاد األوربي 
 السصمب الثاني : نطع الترػيت في االتحاد األوربي . 

 السبحث الثاني: أثار تطبيق قخارات االتحاد األوربي داخل الجول األعزاء

  األعزاء الجوؿ أنطسة في األوروبي االتحاد خاراتق إدماج: السصمب األوؿ 
 ومبجأ التصبيق غيخ السباشخ ، السباشخ مبجأ التأثيخالثاني:  السصمب 

 السبحث األول 

 الشظام القانهني للقخارات الرادرة عن االتحاد األوربي

خزع لمقػاعج ي ي، وبالتاليفخع مغ فخوع التشطيع الجولىػ  تحاد األوروبياال
تحكع السشطسات الجولية فيسا يتعمق بكيفية إنذائو وتكػيغ فخوعو وتػزيع  يالعامة الت

ستخرز وغيخىا، ويعج العاـ و ال شواالختراصات عمى ىحه الفخوع، وأوجو نػذا
لمسشطسة اإلقميسية  ياألساس القانػنيىػػ السرجر كسا ذكخنا سابقًا   يءالسيثاؽ السشذ

 .(13)حقة عمى التػقيع عميوالتصػرات الال وىػ قابػل لمتعػجيل ليػاكػب

 االتحاد، ويتكػف  في القخارات التخاذ جياز أىع األوروبي  االتحاد ويعج مجمذ
 الػزراء، ويجتسع مدتػى  عمى الجوري  أعزائو مسثمي اجتساع مغ االتحاد مجمذ
 ميامو تتمخز فيسا يمي : وأبخز، ججولو عمى السصخوح حدب االتحاد مجمذ
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 األعزاء. الجوؿ بيغ ما االقترادية الدياسات تشديق .2

 االتحاد عغ نيابة دولية مشطسات أو دوؿ مجسػعة أو دولة مع االتفاقيات إبخاـ .2
 .األوروبي

 .االتحاد وميدانية السالية الدمصة مسارسة في البخلساف مع االشتخاؾ

 أساس عمى العامة، وذلظ واألمشية الخارجية لمدياسة التصبيكية القخارات اتخاذ .3
 .األوروبي الستخحة بالسجمذ العامة التعميسات

 والتعاوف  بالذخشة يتعمق فيسا اإلجخاءات األعزاء، ويّتخح الجوؿ نذاشات تشديق .4
 .(14)اإلجخامية األمػر في القزائي

دولو أوروبية  27ويعج االتحاد األوروبي شخاكة سياسية واقترادية بيغ 
, واالتحاد األوروبي ىػ (15)ديسقخاشية تيجؼ إلى الدالـ واالزدىار والحخية لسػاشيشيا 

اتحاد فػؽ وششي, وىحا يعشي أف الجوؿ األعزاء تتشازؿ عغ بعس حقػقيا الديادية 
لجوؿ األعزاء تعصي ثقة كبيخة في االتحاد لالتحاد األوروبي ومؤسداتو, ولحلظ فإف ا

األوروبي, وتقخ دائسًا أنو مغ األكثخ فائجة اتخاذ القخارات، واإلجخاءات بصخيقة تزع 
، وإف تعارض ذلظ مع مرالح معيشة إلحجى يمرالح االتحاد بأكسمو في االعتبار حت

 .(16)الجوؿ برفو  فخدية 

د لو حق السذاركة في الحياة وتشز معاىجة االتحاد األوروبي عمى أف كل فخ 
الجيسقخاشية لالتحاد, وتتخح القخارت بذكل مفتػح وقخيب مغ السػاششيغ, وتداىع 
األحداب الدياسية, عمي السدتػى األوروبي, في تذكيل الػعي الدياسي األوروبي 

 .(17)والتعبيخ عغ إرادة مػاششي االتحاد 

السطلب  مطلبين نتشاول فيوعلي ذلك, فإنشا سشقهم بتقديم هحا السبحث الي 
األول: الهثائق القانهنية لالتحاد األوربي , السطلب الثاني: نظم الترهيت في 

 االتحاد األوربي .
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 السطلب األول : الهثائق القانهنية لالتحاد األوربي.

  European Union Lawيسكغ تعخيف وثائق قانػف االتحاد األوروبي 
بأنيا عبارة عغ مجسػعة مغ السعاىجات، والتذخيعات التي ليا تأثيخ مباشخ أو غيخ 
مباشخ عمي قػانيغ الجوؿ األعزاء في االتحاد األوروبي، والتي تذسل جسيع القػاعج 

 .(18)السػضػعية واإلجخائية السصبقة في االتحاد 

, Treaties Of The European Unionأما معاىجات االتحاد األوروبي 
فإنيا مجسػعة مغ السعاىجات الجولية بيغ الجوؿ األعزاء في االتحاد األوروبي, والتي 
تحجد األساس الجستػري لالتحاد األوروبي, حيث ال يسكغ لالتحاد األوروبي الترخؼ 

 .(19)إال ضسغ االختراصات السسشػحو لو مغ خالؿ ىحه السعاىجات 

 الدياسّية الحقػؽ  عمى القانػني لالتحاد األوروبي  لقج أكج السيثاؽ
 لمقانػف  الخاضعيغ ولمدكاف األوروبي االتحاد لسػاششي واالجتساعّية واالقترادّية

، 2009  ديدسبخ 1 في لذبػنة معاىجة شخيق عغ بالقػة فعاالً  األوروبّي، حيث صار
 ومجمذ األوروبيّ  البخلساف واعتسجه، األوروبّية االتفاقية ضسغ السيثاؽ ىحا صيغ وقج 

 .(20) 2000عاـ ديدسبخ 7 في األوروبّية والسفػضية، الػزراء

ؿ السيثاؽ شكل معاىجة لذبػنة  األوروبي، ولقج أعصت الجستػر مغ جدًءا السعجَّ
 نفديا، وبعج السعاىجة داخل دمجو مغ بجاًل  مدتقمة مخجعّية باعتباره لمسيثاؽ الشفػذ
 السفّػضة القاضية تقجمت، 2009 ديدسبخ 1 في التشفيح حيد ليدبػف  معاىجة دخػؿ
 معاىجات لجسيع بالػالء يقدسػا أف عمييع السفػضيغ جسيع أف باقتخاح ريجنغ فيفاني

 .(21)لمسيثاؽ  وكحلظ األوروبيّ  االتحاد

 األوروبّية العجؿ محكسة في 2010 مايػ 3 في األوروبّية السفّػضّية أقدست
 تأدية أثشاء تساًما مدتقميغ يكػنػا األوروبّية، وأف السعاىجات لػكدسبػرغ، باحتخاـ في

 لمسيثاؽ الرخيح والءىا السفػضّية أعمشت األولى واليتيع، ولمسخة فتخة خالؿ واجبيع



 سعجالجين مهخان عثسانالباحثة/ صافيشاز    داخل الشظم الجاخلية للجول األعزاء مجى فاعلية قخارات االتحاد األوربي 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 239 

 .(22)األساسّية  لمحقػؽ  الججيج

والػثيقة القانػنية ىي التي تحػي ما يدسى بالعسل القانػني، أو تحػي واقعة 
يمتجأ إلييا أماـ القزاء، ومغ أمثمة  قانػنية، إذف فيي ليا صفة قانػنية؛ إذ يسكغ أف

الػثائق القانػنية : وثائق البيع واليبة ووثائق القانػف الجولي الخاصة بحقػؽ اإلنداف 
 .(23)في األمع الستحجة 

وقج تكػف الػثيقة  –والػثيقة القانػنية ليا حالتاف رئيدتاف ىسا األصل والرػرة 
مغ عجة دروج مػصمة أو كتاب مغ  Rollأو ممف pieceعمى شكل صفحة أو قصعة 

 .(24)ويحػي الدجل صػر الػثائق –عجة أوراؽ مجسعة 

وتحػي دور الػثائق القانػنية التي تقػـ بجسع الػثائق التي تترل بتاريخ كل 
دولة في جسيع العرػر حيث يكػف الغخض مغ تمظ الػثائق القانػنية أنيا تعج مدتشج 

 .(25)ل أو الترخؼ القانػنيأو دليل أماـ القزاء، يثبت بيا الفع

والػثيقة القانػنية ىي التي تحػي ما يدسى بالعسل القانػني، أو تحػي واقعة 
قانػنية، إذف فيي ليا صفة قانػنية؛ إذ يسكغ أف يمتجأ إلييا أماـ القزاء، ومغ أمثمة 

ف الػثائق القانػنية : وثائق البيع واليبة ووثائق القانػف الجولي الخاصة بحقػؽ اإلندا
 .(26)في األمع الستحجة 

وقج تكػف  –والػثيقة القانػنية ليا حالتاف رئيديتاف ىسا األصل والرػرة 
مغ عجة دروج مػصمة أو  Rollأو ممف pieceالػثيقة عمى شكل صفحة أو قصعة 

 .(27)ويحػي الدجل صػر الػثائق –كتاب مغ عجة أوراؽ مجسعة 

الػثائق التي تترل بتاريخ كل وتحػي دور الػثائق القانػنية التي تقػـ بجسع 
دولة في جسيع العرػر, حيث يكػف الغخض مغ تمظ الػثائق القانػنية أنيا تعج مدتشج 

 .(28)أو دليل أماـ القزاء، يثبت بيا الفعل أو الترخؼ القانػني

 وىيومرادر القانػف في االتحاد األوروبي تشقدع إلى: السرادر األولية 
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 عغ الرادرة القانػنية القػاعج وىي ةالثانػي والسرادر, لالتحاد السشذأة السعاىجات

 .(29)لمسعاىجات االتحاد، وفقاً  مؤسدات

 السرادر األولية: ( أ

 السشذأة السعاىجات مجسػعة ىي األوروبي االتحاد في القانػف  مرادر أوؿ

, (30)1951باريذ لدشة  معاىجة مختمفة، مشح مخاحل في تعجيميا تع والتي لالتحاد,
 الػرقة بسعاىجة مخوراً  ,(31) 1957لدشة  السذتخكة األوروبية لمدػؽ  روما بسعاىجةرًا مخو 

 لالتحاد ماستخيخت معاىجة إلى , وصػالً (32) 1986لدشة  الػاحجة أوروبا أو البيزاء

 مذتخكة, ونطست أوروبية سػقاً  قج انذأت , فيحة السعاىجات (33)1992األوروبي لدشة 

عمى  السعاىجات ىحه انصػت فقج االتحاد, وعميو, مػاششي بحقػؽ  تتعمق مختمفة مػاضيع
 .األعزاء الجوؿ لسػاششي مختمفة حقػؽ 

السفػضية،  لالتحاد مثل مختمفة مؤسدات بإنذاء السعاىجات ىحه قامت كسا
 الجوؿ قامت األوروبية, وأيزاً  العجؿ ومحكسة األوروبي األوروبي, السجمذ البخلساف

 في سيادتيا أو صالحياتيا ىحه االتفاقيات، بتحجيج عمى التػقيع خالؿ مغ األعزاء

 االتحاد. إلى مؤسدات السػضػعات تمظ في الرالحية معيشة، ومشح مػضػعات

األوؿ  األوروبي، والسرجر القانػني لمشطاـ األساس تذكل السعاىجات تداؿ وال
 .ميةالجاخ القانػنية األنطسة في "الجستػر" معيغ بذكل تذبو االتحاد، وىي لقانػف 
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 السرادر الثانهية: ( ب

 إصجار االتحاد، صالحية مؤسدات السعاىجات خػلت أخخى, فقج جية ومغ

فقج  االتحاد, أنذأ أجميا مغ التي األىجاؼ تحقيق مغ الثانػية لكي تتسكغ التذخيعات
 كسا يمي :  (34)مغ معاىجة االتحاد  249جاء نز السادة 

"Article 249: 

In order to carry out their task and in accordance with the 

provisions of this Treaty, the European Parliament acting jointly with 

the Council, the Council and the Commission shall make regulations 

and issue directives, take decisions, make recommendations or deliver 

opinions. A regulation shall have general application. It shall be 

binding in its entirety and directly applicable in all Member States. A 

directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each 

Member State to which it is addressed, but shall leave to the national 

authorities the choice of form and methods. 

A decision shall be binding in its entirety upon those to whom 

it is addressed. Recommendations and opinions shall have no binding 

force 
(35)

. 
 عغ ترجروعميو, وبشاء عمى تمظ الرالحية التي مشحت في ىحه السادة   

 حيث بعس مغ عغ بعزيا يختمف التي، مغ التذخيعات مجسػعة األوروبي االتحاد

 ، كسا(36)عاتقيع  عمى السمقاة ، ودرجة االلتداـ تصبيقيا بيا، نصاؽ السخاشبيغ نػعية

 ,Decisions, القخارات   Directivesالتػجييات ,  Regulationsالمػائح )يمي:
 ( . Opinions, اآلراء  Recommendationsالتػصيات 

 السطلب الثاني : نظم الترهيت فى االتحاد األوروبي

لقج تأسذ عسل االتحاد في البجاية عمي الجيسقخاشية التسثيمية, ويفتخض ىحا 
 (37)األمخ أف يعير مػاششػ االتحاد حياة ديسقخاشية, ولقج أوضحت معاىجة لذبػنة 

لجيسقخاشي لالتحاد ولمجوؿ األعزاء العسل ا 2009التي دخمت حيد التشفيح في عاـ 
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فيو, فالسػاششػف يسثمػف إما مباشخة في البخلساف األوروبي, إما بػاسصة رؤساء دوليع 
أو حكػماتيع في السجمذ األوروبي وإما بحكػماتيع في السجمذ, باعتبار أف ىحه 

أماـ  الحكػمات نفديا مدؤولة ديسقخاشيًا عغ أعساليا, أماـ بخلساناتيا الػششية, أو
التسثيمية حاضخة في كل السدتػيات, وعمى األحداب الدياسية  ةالسػاششيغ, والجيسقخاشي

أف تداىع في تذكيل الػعي الدياسي األوروبي, والتعبيخ عغ إرادة مػاششي االتحاد 
 , إذف تتخح قخارات االتحاد بذكل مفتػح وقخيب مغ السػاششيغ.(38)

والجوؿ األعزاء قج قبمت مبجأ التشاسب بيغ أوزانيا الترػيتية, وأوزانيا 
الفعمية, مسا يعشي اإلقخار بعجـ السداواة بيغ ىحه الجوؿ في بمػرة وصشع الدياسات 
السذتخكة, وكحلظ قبمت ىحة الجوؿ األخح بسبجأ التسييد بيغ األغمبية السصمػبة التخاذ 

سصخوحة لمترػيت, واشتخاط اإلجساع  بالشدبة القخارات حدب نػعية السػضػعات ال
إلى القخارات التي تسذ سيادة ومخاكد الجولة, مسا يعشي اإلقخار بسبجأ السداواة بيغ 

 .(39)الجسيع في األمػر الحيػية 

إذف الجوؿ األعزاء تشازلت عغ جدء مغ سيادتيا أو صالحيتيا أو 
, بيشسا تحتفظ لشفديا اختراصيا لرالح السؤسدات االتحادية في قزايا معيشة

 بديادتيا كاممة في قزايا أخخى, مع اإليساف بزخورة التػسع،

وتزع البشية السؤسدية لالتحاد األوروبي ثالثة أنػاع مغ السؤسدات, 
السؤسدات الخئدية لرشع القخار وتذسل: السجمذ بذكية )السجمذ األوروبي عمى 

, والسؤسدات والييئات الخقابية مدتػى القسة ومجمذ الػزراء( والسفػضية والبخلساف
وتذسل: محكسة العجؿ األوروبية وجياز السحاسبات )اومحكسة السخاجعيغ(, واألجيدة 
والفخوع األخخى, وتشقدع الى قدسيغ: السؤسدات واألجيدة االستذارية السعاونة, وتذسل 

ة ذات المجشة االقترادية واالجتساعية ولجشة األقاليع, والسؤسدات واألجيدة السدتقم
 .(40)الصابع الفشي وتذسل البشظ السخكدى وبشظ االستثسار وغيخىسا 
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 أواًل: مجلذ االتحاد األوروبي :

حيث إف مجمذ االتحاد األوروبي يتكػف مغ وزراء حكػمات الجوؿ األعزاء, 
ويعقج اجتساعاتو حدب الحاجة فى كل مغ بخوكدل ولػكدسبػرغ, ويتع الترػيت فى 
السجمذ إما باالجساع أو بالغالبية السؤىمة، وذلظ حدب السجاؿ الحى يشتسي إليو 

جد مغ األصػات يتشاسب مػضػع الترػيت, وكل دولة عزػ في السجمذ تستمظ ع
مع عجد سكانيا, كسا يتع زيادة عجد األصػات السخررة لمجوؿ الرغيخة, وذلظ 

 .(41)إليجاد نػع مغ التػازف مع الجوؿ الكبيخة 

وما يسيد االتحاد ىػ أف الحكػمات ليذ لجييا الديصخة عمى السصالب 
الستشاد إلى إجخاءيغ, الدياسية. وبشاء عمى ذلظ يتخح مجمذ االتحاد األوروبي قخارتو با

 .(42)األغمبية السددوجة )أو األغمبية السؤىمة( و اإلجساع 

 فإف السجمذ يزع مؤسدتيغ رئيدتيغ عمى السدتػى الػزاري:

مجمذ الذؤوف العامة: الحى يجتسع عمى مدتػى وزراء خارجية الجوؿ األعزاء,  (1
 ويقػـ بتشديق الدياسات الخارجية لمجوؿ األعزاء.

السجالذ الستخررة: تجتسع عمى مدشػي الػزراء الفشييغ, ومغ اىسيا مجمذ  (2
وزراء السالية, ومجمذ وزراء الدراعة, وتتػلي مجاالت محجدة مثل الدياسات 

 .(43)السالية او الدراعية 

دولة كاف يبمغ عجد األصػات  25فعمي سبيل السثاؿ حيغ كاف عجد األعزاء 
ولة, حيث يتصمب لشجاح الترػيت باألغمبية د 25صػتًا مػزعة عمى  321الكمي 

% مغ األصػات, كحلظ يتصمب أيزًا 72.27صػتًا أى بشدبو تعادؿ  232السؤىمو 
مػافقة أغمبية الجوؿ األعزاء, وأف يذكل سكاف ىحة الجولة السػافقة مجتسعة مايعادؿ 

% عمى األقل مغ سكاف االتحاد, وقبل معاىجة لذبػنة كانت تتػلى الجوؿ 62
عزاء الخئاسة بالتشاوب لسجة ستو أشيخ وفقا لشطاـ محجد سمفا مغ شيخ يشايخ حتي األ
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، ويعتبخ السجمذ مدؤوؿ عغ (44)شيخ يػنيػ ومغ شيخ يػليػ حتي شيخ ديدسبخ 
وضع التذخيعات األوروبية واقخار ميدانية االتحاد األوروبي بسعية البخلساف األوروبي, 

 .(45)اد األوروبيوكحلظ يتخح القخارات الدياسية لالتح
 (European Commission)ثانيًا: السفهضية األوروبية 

السفػضية األوروبية مقخىا بخوكدل, وتيتع السفػضية األوروبية بسرالح 
االتحاد األوروبي ككل, مسا يفخض عمى السفػضيغ االلتداـ بحلظ بغس الشطخ 

صالحيات واسعو, عغ جشديتيع والجوؿ التي يشتسػف ليا, ولحلظ تستمظ السفػضية 
حيث يحق ليا تقجيع مقتخحات القػانيغ واإلشخاؼ عمى تشفيح القػانيغ السذذتخكة 
بػصفيا السدئػلة عغ حساية االتفاقيات السبخمة, كحلظ تقػـ بػضع السيدانية 
العامة لالتحاد واإلشخاؼ عمى تشفيحىا, باإلضافة لكل ىحا تقػـ السفػضية بتسثيل 

ولية كسا يحق ليا تػقيع االتفاقيات مع دوؿ خارج االتحاد في السفػضات الج
االتحاد وليا صالحيات واسعة في مدألة قبػؿ أعزاء ججد في االتحاد, ويتع 

زػ في االتحاد الترػيت في السفػضية عمى أساس األغمبية, حيث يحق لكل ع
إذف السفػضية األوروبية تسثل الحراع  (47)"مفػض واحج (46)بسػجب معاىجة "نيذ

 حى لالتحاد األوروبي,التشفي

, مسثل واحج لكل دولة مغ الجوؿ األعزاء ,مفػضاً  27وتتكػف السفػضية مغ 
ختيار رئيذ السفػضية مغ قبل حكػمات االتحاد األوربي الدبعة والعذخيغ، وتتع اويتع 

ويتع تخشيح السفػضيغ اآلخخيغ مغ  ,وروبيالسػافقة عمى التعييغ مغ قبل البخلساف األ
عتسادىع مغ قبل ا قبل حكػماتيع الػششية بالتذاور مع الخئيذ الججيج، بحيث يتع 

ويزصمع كل واحج مشيع  ,وال يسثمػف حكػماتيع أو بمجانيع ,وروبيالبخلساف األ
كسا ويتع تعييشيع , وروبيبالسدؤولية عغ مجاؿ معيغ مغ مجاالت سياسة االتحاد األ

 .(48) سشػات 5لسجة 
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 (European Parliament)ثالثا : البخلسان األوروبي 

يعج البخلساف األوروبي ىيئة التسثيل السباشخ لسػاششي االتحاد األوروبي عمى 
أف البخلساف  1957, فقج ورد في اتفاقية روما عاـ (49)مدتػى االتحاد األوروبي 

األوروبي يتكػف مغ نػاب الذعػب في الجوؿ السشزسة لمجوؿ األوروبية لمسجسػعة 
األوروبية, حيث كاف أعزاء البخلساف يشتخبػف مغ قبل بخلسانات دوليع, ولكغ ابتجاء 

ارات التكاممية ,فإنيع يشتخبػف بذكل مباشخ مغ شعػبيع, ولعل  مغ االبتك 1979مغ 
التي أدخميا البخلساف األوروبي ىػ أف األعزاء اليسثمػف دوليع بالزخورة, ولكشيع 
يسثمػف اتجاىات سياسية مثل االتجاه السديحي الجيسقخاشي, االتجاه االشتخاكى واالتجاه 

 .(50)الميبخالي 

ويسمظ البخلساف األوروبي بعس الرالحيات التذخيعية, ويعتبخ الجياز 
ي واالستذاري في االتحاد األوروبي, ويخاقب عسل السفػضية األوروبية ويػافق الخقاب

عمى أعزائيا, يذارؾ بػضع القػانيغ, كحلظ يرادؽ عمى االتفاقات الجولية وعمى 
انزساـ أعزاء ججد, كسا يسمظ صالحيات واسعة فيسا يتعمق بالسيدانية السذتخكة 

خ البخلساف األوروبي في ستخاسبػرغ, لكشو لالتحاد األوروبي, ونشػه بالحكخ أنو يقع مق
 .(51)يعسل أيزًا في بخوكدل ولػكدسبػرغ 

مقعجا, مػزعة عمى الجوؿ  751يتكػف البخلساف بسػجب معاىجة نيذ مغ 
األعزاء, بذكل يتشاسب مع عجد سكانيا, يقػـ مػاششػ كل دولة مغ الجوؿ األعزاء 

عغ شخيق انتخابات مباشخة تتع كل  1979باختيار مسثمييع في البخلساف ابتجاءًا مغ 
خسذ سشػات, عجد السقاعج السحجد لكل دولة يفخض عمى الشػاب مغ الجوؿ السختمفة 
التجسع ضسغ تيارات حدب انتساءاتيع الدياسية الحدبية, ويتع الترػيت وفق مبجأ 

 .(52)األغمبية 

ساف فالبخل حيث يحجد البخلساف األوروبي نطامة الجاخمي بشفدة وبحخية تامة
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االوروبي ىػ السؤسدة الػحيجة التابعة لالتحاد األوروبي وتجخي مشاقذاتيا عمشيًا, وال 
يجمذ الشػاب في قاعة البخلساف وفقًا لتقديع وفػد الجوؿ, وإنسا في مجػعات مقدسيغ 
وفقًا النتساءاتيع الدياسية الحدبية, ويػجج اآلف سبع ىيئات بخلسانية وبعس األعزاء 

خلساف رئيذ يتػلى شأنو, وكسا ذكخنا فالبخلساف األوروبي لو ثالث السدتقميغ, ولمب
 .(53)مقخات ستخاسبػرغ وبخوكدل ولػكدسبػرغ 

 السبحث الثاني : أثار تطبيق قخارات االتحاد األوربي داخل الجول األعزاء

إف القخارات الرادرة عغ االتحاد األوروبي لع تكغ بأي حاؿ مغ األحػاؿ 
الجيكتاتػرية، فيي لع تشذأ بذكل فخدي مشفرل، بل إنيا صجرت بالقخارات الديادية 

بالتعاوف مع األحداب الدياسية األوربية، فيي لع تفخض عمى دوؿ أوروبا واقعًا غخيبًا، 
 بل فخضت ما تسميو شعػب أوروبا.

في كانػف  والسرادؽ عمييا 2007عاـ في أقامت معاىػجة لذبػنة السػقعةلقج 
 ديسقخاشية، وحجدت شبيعة يءعمى مباد االتحاد ، عسل2009ديدسبخعاـ مغ األوؿ
 في االعتخاؼ الصخيقة بيحه وشاركت، االتحاداألوروبي داخل الجيسقخاشية وكيفيتو عسل

في مدتػى فػؽ مدتػى الجولة القػمية، أوفي  ألف تكػف أيزاً  ,قابمة بأف الجيسقخاشية
بعيج ىحا  أمج استذف مشح قج وكاف العسيج جػرج فيجيل، لمقػميات عابخ مدتػى 

قػمي، أو دوف القػمي، أو فػؽ القػمي، ال يدتصيع اإلنداف أف  في أي نطاـ)التصػر:
، وىحا ىػ السزسػف الجائع والستدامي لمديادة الجيسقخاشية، يعير كإندافّ إال ديسقخاشياً 

 ألنو مختبط بسعصيات تاريخية، إنسا ىػ الصابع؛ لكغ األمخ السحتسل الحػجوث بجقة
، بأف تحكع لألغمبية ؤذف فيوإلجساع يالحرخي السعتخؼ بو لإلشار القػمي كسكاف 

عمى  ديسقخاشية فػؽ قػمية، ومغ العسل وجػد إلى مغ التصمع ال يسشع شيئاً  فإف وعميو
 .(54)اتذجيعي

ويفتخض ، عمى الجيسقخاشية التسثيمية االتحاد في البجاية عسل تأسذ ، لقجإذاً 
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مػاششػ االتحاد حياة ديسقخاشية، كسا يفتخض وجػد أحداب ىحا األمخ أف يعير 
ىحا السبحث تػضيحًا ألثار تصبيق  في, ونتشاوؿ  (55)سياسية، وانتخابات نطامية

 قخارات االتحاد األوربى السصمبيغ التاليغ :

  األعزاء الجوؿ أنطسة في األوروبي االتحاد قخارات إدماج: السصمب األوؿ 
 التأثيخ السباشخ، قزيةمبجأ الثاني:  السصمب  van Genden loos  ومبجأ

 التصبيق غيخ السباشخ
 األعزاء: الجول أنظسة في األوروبي االتحاد قخارات إدماج: السطلب األول

األعزاء إلصجار  الجوؿ حكػمات قبل مغ السفػضيغ انتجاب مغ الخغع عمى
 ىيئة أف األوربية، ورغعقخارات االتحاد األوربي التي يتع دمج بعزيا في أنطسة الجوؿ 

 السفػضة تمتـد  السؤسدة إف األعزاء، إال الجوؿ مغ مػاششيغ مغ تتكػف  السفػضية
 عجيجة حاالت في ىحا االعتبار، ويؤدي في فقط السذتخكة األوروبية السرمحة بػضع

 مع تتذاور أو السفػضية لحلظ، تتفاوض ونتيجة األعزاء الجوؿ مع خالفات إلى
 .(56)الػششية واإلدارات الحكػمات في الرمة ذات نطيخاتيا

 األحياف مغ كثيخ اختراص السفػضية األوربية، تعتبخ في نصاؽ مع وتسذًيا
 سياسية مفػضية إلى يػنكخ، يجعػ كمػد الحالي، جاف الخئيذ ولكغ وحازمة؛ فشية

 التفاصيل السجمذ في العسل ومجسػعات المجاف مغ السئات وتشاقر أكبخ،  بذكل
 رؤساء أو( األوروبي االتحاد مجمذ في) الػزراء يشاقذيا أف قبل مدألة أي في الجقيقة
 الجوؿ جسيع تسثيل فييا، ويتع ويفرمػف ( األوروبي السجمذ في) الحكػمات أو الجوؿ

 شػيمة، ويسيل لفتخات يتفاوضػف  وقج العسل مدتػى  عمى الخبخاء جانب مغ األعزاء
 وإيصاليا وألسانيا وفخندا بمجيكا – السجمذ في األوروبي لالتحاد السؤسدػف  األعزاء

 ما وغالًبا، السػضػعات مغ العجيج في السبادرة بدماـ األخح إلى – وىػلشجا ولػكدسبػرغ
 بيغ تػازف  بإيجاد السجمذ وييتع إلغائو أو قخار اتخاذ إلى التفاوضية مياراتيا تؤدي
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األعزاء،  الجوؿ إحجى حكػمة فييا تتغيخ مخة كل األعزاء، وفي الجوؿ مرالح
 .(57)قػتو ميداف ويتغيخ أيًزا السجمذ يتغيخ

 في نصاًقا األوسع الدياسة استذعار ىيئة بسثابة األوروبي البخلساف ويعتبخ
 يتألف السجمذ، ال مغ العكذ أنو عمى إلى ذلظ في الدبب األوروبى؛ ويخجع االتحاد
 يتكػف  أيًزا ولكغاألعزاء،  الجوؿ مختمف في الحاكسة لألحداب مسثميغ مغ فحدب

 لالتحاد تابعة عامة مؤسدة أكثخ يعج فإنو - لجوره الػششية، ووفًقا السعارضة مغ
 في والثقافية االجتساعية الشطخ بػجيات خاص بذكل لالنذغاؿ ويسيل، األوروبي

 .(58)األوروبي االتحاد

 وتعتسج فييا؛ اآلراء عغ التعبيخ يتع التي األماكغ بسثابة البخلسانية المجاف وتعج
 في الدياسية السجسػعات أف ومثابختو، وبسا الخئيذ ميارات عمى الغالب في إنتاجيتيا
 األعزاء، فإف الجوؿ مختمف مغ متذابو فكخ ذات سياسية أحداب مغ تتكػف  البخلساف
 .(59)بالسجمذ مقارنة البخلساف في أصغخ دوًرا تمعب الػششية الشطخ وجيات

 وسساتو بسيامو والبخلساف، كل   والسفػضية السجمذ مجسػعة أثبتت وإجساالً 
 بذكل لمججؿ السثيخة السػاضيع عمى حتى تػافق إلى لمتػصل قػية آلية السختمفة، أنيا

 إجخاء وىحا، األوروبي االتحاد عمى لمعسل جيجة وتػازنات ضػابط بفخض كبيخ، تقػـ
 الصػيل التاريخ مغ الخغع ذلظ، عمى ومع نيائية نتيجة لتحقيق وقتاً  ويدتغخؽ  صعب

 الشطخ يشبغي األوروبي، ال االتحاد في الحػكسة تحديغ إلى تدعى التي لمسعاىجات
 األعزاء الجوؿ ومصالب رغبات نيائًيا، وتتغيخ وضًعا باعتباره الحالي الػضع إلى

 ؛(االتحاد لسغادرة 2016 لعاـ الستحجة السسمكة استفتاء في شيجنا كسا) والسػاششيغ
 يعيج أف العالسي االقتراد تصػرات أو الجغخافية التصػرات تتصمب قجالػقت،  نفذ وفي

 .(60)ججيج مغ وضعو تحجيج األوروبي االتحاد

 بذأف الحكػمات بعس صبخ نفاد أو إحباط األحياف، أدى بعس وفي
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 في االتحاد تجشب األوروبي، إلى االتحاد في العاـ الخأي وتذكيل القخار صشع عسميات
األوروبي،  االتحاد إشار خارج األعزاء الجوؿ حكػمات بيغ السباشخة التختيبات بعس

 الحكػمية اإلجخاءات ىحه مثل ترب ذلظ مغ الخغع عمى الحاالت، و مغ كثيخ وفي
 .ششغغ اتفاقية أبخزىا األوروبي، ولعل االتحاد مرمحة في السصاؼ نياية في الجولية

 أىع الحاؿ، ولعل بصبيعة االنتقادات مغ الكثيخ أيًزا األوروبي االتحاد ويػاجو
 االتحاد يتػاصل أف لمغاية الرعب مغ أنو االنتقادات ىحه وتدػية مشاقذة أماـ عائق

 شخيق في عائًقا الكثيخة السختمفة المغات مػاششيو، وتقف مع مشاسب بذكل األوروبي
الخبط،  جدخ بسثابة تعج التي اإلنجميدية المغة إتقاف تدايج والسػحج، رغع السذتخؾ الفيع

 والسدتقمة بيا الخاصة العامة مجاالتيا األعزاء الجوؿ جسيع ذلظ، تستمظ عمى عالوة
 .عاـ أوروبي مجاؿ أي ىشاؾ يكػف  يكاد ال البعس، بيشسا بعزيا عغ كبيخ حج إلى

 األوروبي االتحاد تغصي رئيدة إعالـ وسائل أي أيًزا تػجج الػاقع، ال وفي
 مغ العجيج يسيل ذلظ عمى الستخررة، وبشاءً  السصبػعات مغ قميل عجد ككل، سػى 

 عغ السدؤولية وإلقاء، الػششييغ جساىيخىع عمى التخكيد إلى والخأي الدياسة صانعي
 السجمذ في حكػماتيع مػافقة مع حتى – ”بخوكدل“ عمى بذعبية تحطى ال تجابيخ أي

الرمة،  ذات األوروبي االتحاد الئحة أو قانػف  عمى األوروبي البخلساف في وأعزائيع
 السدتػى  عمى الدياسات صشع بيغ العاـ اإلدراؾ في فجػة وجػد إلى وغالًبا ىحا ويؤدي

 تبصيء قج والتي السمكية إلى االفتقار األوروبي، وبالتالي االتحاد مدتػى  وعمى الػششي
 .(61) االتحاد تقجـ  تعخقل بجورىا أو

قانػف االتحاد األوروبي، وىسا مبجأ التأثيخ  يءمبجأف يعجاف مغ أىع مبادىشاؾ 
حيث ، (Effect Indirect) ، ومبجأ التأثيخ غيخ السباشخ(Effect Direct)السباشخ 

 التي تبشتيا محكسة العجؿ األوروبية يءيعتبخ ىحاف السبجآف مغ أىع السباد

(European court of justice-Ecj) 

وكاف ليا تأثيخ جحري عمى الشطاـ القانػني لالتحاد األوروبي، ويعالج ىحاف 
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داخل دوؿ   EC-Law ب ىسالسبجآف مدألة  تصبيق قانػف االتحاد وتشفيحه أو ما يد
االتحاد األوروبي، ومجى مقجرة الفخد عمى االعتساد عمى ىحا القانػف أماـ محاكسو 

 .الػششية، أي داخل الجوؿ األعزاء
عمى الجوؿ  وقانػنو  إدماج قخارات االتحاد األوربيقبل أف نتصخؽ إلى كيفية  -1

في بجاية سػضػع كسا أشخنا ليحا ال يء، حدب االتفاقيات والسباداألعزاء
في الباب  ما ذكخناه في بجاية دراستشا ذيخ إلىالبج أف نفإنشا أعاله، السبحث 

، السرادر إلى قدسيغ قداموانو ، تحاد األوروبيمرادر القانػف في االاألوؿ عغ 
وىي القػاعج القانػنية ، والسرادر الثانػية السعاىجات السشذأة لالتحاداألولية وىي 

 .(62)لمسعاىجات تحاد، وفقاً الرادرة عغ مؤسدات اال

ىػ  قخارات االتحاد األوروبي وقػانيشوالحي يتعمق بتصبيق  ثانيالجانب الأما 
 السشذأة لالتحاد لع تسشح السحاكع الػششيةالسعاىجات حيث إف تصبيق، ال كيفية

اختراص أو صالحية، لمبت في قزايا تصبيق السعاىجات، أو مشح عالجات قانػنية 
 في حاؿ اإلخالؿ بالسعاىجات.

السقابل، مشحت السعاىجات صالحيات واختراص خاص لسحكسة العجؿ في 
األعزاء لمسعاىجات، لمبت في قزايا مختمفة تتعمق بانرياع الجوؿ   (ECJ) األوروبية

السفػضية، صالحية  (63)مغ معاىجة االتحاد( 226)واحتخاـ قػاعجىا، فقج مشحت السادة
تحاد تعتقج أنيا أخمت بأي التداـ حدب رفع الجعاوى ضج أية دولة مغ دوؿ اال

 السعاىجات.
صالحية فخض  كسا خػلت معاىجة ماستخخت محكسة العجؿ األوروبية

 ة، في حاؿ لع تشفح الجولة السخمة اإلجخاءات التي فخضتياغخامات عمى الجولة السخم
 .(64)عمييا السحكسة، وتػجيت السفػضية إلى السحكسة بيحا الخرػص مخة أخخى 

إذا وردت في السعاىجات السشذأة لالتحاد، آلية تصبيق مفرمة، مغ أجل فخض 
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ة تشفيح االلتدامات عمى الجوؿ األعزاء، وذلظ عغ شخيق التػجو إلى السحكس
 األوروبية، التي تعتبخ ذات الرالحية لمبت في ىحا الشػع مغ القزايا.

مغ جية أخخى، لع يخد في السعاىجات أي ذكخ لرالحية السحاكع الػششية 
لمبت بيحا الشػع مغ القزايا، أو صالحيتيا بفخض قػاعج السعاىجات عمى الجوؿ التي 

 تعسل داخميا.
ومبجا  van Genden loos  قزيةمبجأ التأثيخ السباشخ، ثاني السطلب ال

 التطبيق غيخ السباشخ :

 الفخع األول : مبجا التطبيق السباشخ :
فخاد عمى االعتساد عمى القػاعج القانػنية يقرج بسبجأ التأثيخ السباشخ، مقجرة األ

 .في اإلتحاد، أماـ السحاكع الػششية لمشطاـ القانػني الججيج

األعزاء، وكحلظ التذخيعات الثانػية مغ الػاضح أف السعاىجات، تمـد الجوؿ 
 .التي صجرت بسػجبيا

وكسا رأيشا، إذا أخمت الجولة العزػ بػاجبيا، فيسكغ مقاضاتيا أماـ محكسة 
داخل األنطسة القانػنية  العجؿ األوروبية. ولكغ، ماىي مكانة ىحه القػاعج القانػنية

 السحاكع الػششية؟الجاخمية لمجوؿ األعزاء؟ وىل يسكغ االعتساد عمييا أماـ 

لع تتصخؽ السعاىجات ليحه السدألة، وعميو، أجابت عشيا السحكسة األوروبية، 
 ىػلشجياً دًا كاف السجعي مدتػر فاف جيشج(، حيث ) بسجسػعة مغ القخارات أىسيا قخار

مػاد كيساوية معيشة،  1960وقج استػرد مغ ألسانيا إلى ىػلشجا في سشة ، لسػاد كيساوية
%ىحه الشدبة تع فخضيا عغ شخيق قانػف ىػلشجي مغ  8 يجفع جسخكاً وُشمب مشو أف 

 .1959سشة 

مغ  12السادة  فادعى السدتػرد اليػلشجي، أف ىحا الجسخؾ يتعارض مع
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الحي يسشع فخض جسارؾ ججيجة أو ضخائب ذات أثخ مساثل عمى ي سي معاىجة اإل
وقج جاء في السادة ، سةاالستيخاد مغ الجوؿ األعزاء، أو عمى رفع قيسة الجسارؾ القائ

 ذلظ فعاًل .السحكػرة  12

، 1957 سشة في التشفيح حيد) EEC) األوروبية الدػؽ  السعاىجة دخػؿ وعشج
 ىي ألسانيا مغ السحكػرة البزائع استيخاد عمى السفخوضة الجسخؾ ندبة كانت

 قزائية، وجيت صالحيات ذات قانػنية ىيئة اليػلشجية، وىي الزخائب مفػضية3%
 السادة ىحه عمى الجولة االعتساد أفخاد يدتصيع الدؤاؿ ىل األوروبية العجؿ محكسة إلى

 الػششية. السحاكع تحسييا أف يجب شخرية لحقػؽ  واالدعاء

وبمجيكا،  دوؿ، ىػلشجا، ألسانيا ثالث ادعاءات األوروبية السحكسة وقج سسعت
 أساسييغ: ادعاءيغ الجوؿ ىحه شخحت وقج

 آلية واضح عمى بذكل نرت قج لالتحاد السشذأة السعاىجات أف -األوؿ 
 اإلخالؿ حالة في السعاىجات في السحكػر الػحيج العالج السعاىجات، وأف تصبيق

 حدب (65)األوروبية العجؿ محكسة إلى العزػ الجولة أو السفػضية بقػاعجىا، ىػ تػجو
 االتحاد. لسعاىجة 227 و - 226 السػاد

 السشذأة السعاىجات األوؿ، أف االدعاء إلى أضاؼ الثاني، فقج االدعاء أما
ع دولية معاىجات ىي لالتحاد  التي الصخيقة وفق تصبيقيا الجوؿ، ويتع بيغ العالقة تشطّ 
 القزايا بيحه الشطخ صالحية الػششية لمسحاكع ليذ السعاىجة، وعميو عميو نرت

 السحكسة أعاله، واعتبخت الجوؿ ادعاءات األوربية العجؿ محكسة رفزت
 األعزاء ولمجوؿ إمكانية لمسفػضية وجػد إف خاشيء؛ إذ ادعاء أنو السحكػر االدعاء
 قبميع أيزًا. مغ دعاوى  رفع عمى د األفخا مقجرة عجـ يعشي ال السحكسة إلى لمتػجو

 إلييا وجو الحي الدؤاؿ عغ باإليجاب السحكسة جخيء ليا, أجابت قخار وفي
 في قخارىا األوروبية العجؿ محكسة اعتسجت اليػلشجية، وقج الزخائب مفػضية قبل مغ
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 عمى وافقػا قج الجوؿ األعزاء أف الشتيجة إلى وأىجافيا، وتػصمت" السعاىجة روح" عمى
 يدتصيع األفخاد األعزاء، بحيث الجوؿ داخل ممدمة مكانة االتحاد لقانػف  يكػف  أف

 عغ عبارة األوروبية الدػؽ  أف السحكسة الػششية، واعتبخت السحاكع أماـ عميو االعتساد
 سيادتيا، في أجمو مغ األعزاء الجوؿ قيجت الجولي القانػف  في ججيج نطاـ قانػني

أيزًا،  لسػاششييا فقط، وإنسا لمجوؿ ليدت لو وفقاً  محجدة، والحقػؽ السسشػحة مػاضيع
 حقػؽ  يسشحيع فقط، وإنسا األفخاد عمى يفخض واجبات ال األوروبي االتحاد قانػف  وأف

 القانػني. تخاثيع مغ دءاً ج أصبحت

 .ركائد عجة أعاله، عمى الشتيجة إلى لػصػليا السحكسة اعتسجت وقج
 السحكسة بجأت فقج اليادؼ وليحا التفديخ استخجاميا لصخيقة كانت الخكيدة األولى:

 أف إلى السحكسة السعاىجة. وتػصمت وروح العامة األىجاؼ إلى باإلشارة القخار
الجوؿ، وإنسا تعشي أيزًا  بيغ العالقة تشطع معاىجة فقط ليدت االتحاد معاىجة

 باألفخاد.
 مغ 177 السادة مغ يدتجؿ أف يسكغ أنو السحكسة اعتبار فكانت الثانية : الخكيدة

 يسكغ وصالحية قػة االتحاد لقانػف  أف أقخت األعزاء الجوؿ السعاىجة أف
 الػششية. أماـ السحاكع عمييا االعتساد

 و أماميا عخضت التي القزية مػضػع 12 السادة عمى فكانت الثالثة : الخكيدة
 السبجأ، حيث ىحا لتصبيق كالسيكية مادة تعتبخ 12 السادة أف السحكسة اعتبخت

 غيخ كػنو بيا، حكيقة الػارد لاللتداـ الدمبي الجانب عمى السحكسة أكَّجت
 العزػ الجولة قبل مغ إضافية إجخاءات أية عمى ال يعتسج تصبيقو مذخوط، وأف

 الجاخمي. القانػف  في نافًحا اعتباره قبل

 القانػف  في األوروبي تشخخط االتحاد لتذخيعات القانػنية السػاد كل ليدت ولكغ
 معيشة شخوط تحقيق عمييا الػششية، بل السحاكع أماـ عمييا ويسكغ االعتساد الػششي
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 :السبجأ ىحا عمييا يشصبق أف قبل

 : السبجأ تطبيق شخوط
 أف تكػف السادة مػضػع القزية واضحة ودقيقة عمى نحػ كاؼ األول:الذخط  -1

، أو ”يحاولػا“ال تكفي عبارات عامة، أو كمسات مثل ف. مغ أجل تصبيقيا قزائياً 
 وما شابو مغ ىحه العبارات.” يعسمػا ليجؼ“أو ” يفحرػا“

 العجؿ محكسة اعتبخت Defrenne-v sabena(66) قزية الذخط ىحا عمى مثاؿ
 .أعاله السصمػب بالذخط تفي دقيقة وواضحة, إذ السحكػرة السادة األوروبية، أف

 تكػف  ال أف أي. مذخوط غيخ واجباً  القانػنية القاعجة ت كػف  أف :الثاني الذخط -2
 ىحا تحقق عمى تصبيقيا مثاؿ أجل مغ إضافية التخاذ إجخاءات حاجة ىشالظ

 االتفاقية مغ 97السادة أف السحكسة اعتبخت  Costa v.Enel( 67)قزية  الذخط 
 حاؿ في السادة السحكػرة، أنو في جاء السذخوط، وكاف غيخ الػاجب بذخط تفي ال

 عمى ضخوؼ يؤثخ قج قػانيشيا، بذكل عمى تعجيل إجخاء في العزػ الجولة رغبت
السفػضية ،  مع مدبق تذاور إجخاء عمييا السذتخكة، فيجب الدػؽ  في التشافذ

 ت خ ، لع(الحالة ىحه في التذاور) إضافية إلجخاءات حاجة وحيث أف ىشالظ
 .(68)مذخوط غيخ عمى واجب تشصػي  أعاله السادة أف السحكسة

 غيخ قزائية، واستعسالو ناحية مغ وشامالً  تاماً  الػاجب يكػف  أف :الثالث الذخط -3
 إمكانية مع اتخاذىا الجوؿ أو الدػؽ  مؤسدات عمى بػسائل، فإنو يجب مختبط
 رأييا أو صالحيتيا تفعيل

لمسفػضية،  والخقابية التقجيخية بالدمصة متعمق أعاله الذخط أخخى  وبعبارات
 الػششية. السحاكع أماـ مباشخ تأثيخ يكػف لو أف يسكغ ال وعميو

 السباشخ: غيخ التأثيخ مبجأالفخع الثاني: 

 عمى السباشخ،وفيو يتعيغ التأثيخ لسبجأ مكسالً  السباشخ غيخ التأثيخ يعج مبجأ
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 السدتصاع، وذلظ عمى األعزاء، قجر لمجوؿ السحمية القػانيغ تفديخ السحاكع الػششية
 ىشالظ كانت إذا إنو ، أي االتحاد، بسا في ذلظ التػجييات قانػف  مع يتساشى نحػ

 تذخيعات مع وترصجـ تتعارض السحمي، األولى القانػف  نز لتفديخ إمكانيتاف
 الثاني التفديخ تفزيل عمى السحكسة عشجىا فيتعيغمعو،  تتساشى اإلتحاد، والثانية

 .األوؿ عمى

 لتشفيح األخيخ السػعج انتياء قبل الخاصة السحاكع قبل مغ السبجأ ىحا ويصبق
 السبجأ، وأفزميتو ىحا مثل تبشي في الفائجة تكسغ ، وىشا(69)الجولة قبل مغ التػجييات

 مبجأ تصبيق يسكغ أعاله، ال رأيشاكسا  السباشخ؛ إذ التأثيخ مبجأ عمى السخحمة ىحه في
 تشفيح أجل مغ حجدت لمجولة التي السجة مخور بعج التػجييات، إال عمى السباشخ التأثيخ

السباشخ  التأثيخ مبجأ يػاجييا التي السذكمة أو الشقز ليغصي السبجأ ىحا وجاء التػجيو
 .(70)الفتخة ىحه في
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 :الخاتسة

ليو فى ىحا البحث بعخض الشطاـ القانػني لالتحاد بقجر مغ إوما انتييشا 
نجج  األوربيثار تصبيق قخارات االتحاد أو التفريل عمى ما سسحت لو حجود البحث 

حيث يدخي بذكل فػري , فيػ مشجمج بقػة القانػف في  األوربيف قانػف االتحاد أ
صيغة خاصة إلدخالو ية إلي أدوف حاجة  األعزاءالشطاـ القانػني الجاخمي لمجوؿ 

 فيػ يػلج حقػقاً  ,في ىحا الشطاـ كسا انو يصبق برفة مباشخة في الشطاـ القانػني
عاىجات , ف يصمب مغ قاضيو تصبيق السوالتدامات لألفخاد ويحق لكل شخز أ

 تـد القاضي بإعساؿ ىحه الشرػص ايً القخارات الجساعية ويم والمػائح والتػجييات أو
ابع الييا وإذ تسثل تمظ الجوؿ اقميسا وشعبا واحجا لالتحاد كاف تذخيع الجولة الت

خيخًا ال يدعشا في ىحه الخاتسة سػى القػؿ بأف , وأيخزع لمقػانيغ الجساعية األوربي
يعج قانػنا خاصًا بكل دولة عزػ في االتحاد ويصبق عمى  األوربيقانػف االتحاد 

 خارجياً  او حتى قانػناً  اجشبياً  ناً اقميسيا كسا يصبق قانػنيا الػششي , فيػ ال يعج قانػ 
 بالشدبة لتمظ الجوؿ
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