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Adam Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie wspólnot europejskich. Pozasą
dowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europej
skich, Zakamycze 2002, ss. 326

Proces stosowania prawa wspólnotowego m a charakter wielowątkowy i odbywa 
się zarówno na płaszczyźnie prawa wewnętrznego każdego z państw  członkow
skich U nii Europejskiej, jak  też przed instytucjami i organam i W spólnot E uropej
skich. Ze względu na wspomnianą wielowątkowość, kwestie te spotkały się 
z ogromnym zainteresowaniem  przedstawicieli nauki europejskiego prawa wspól
notowego. Poza m arginesem  naukowej analizy pozostawiono natom iast istotną 
problem atykę gwarancji praw  podmiotowych, należnych osobom fizycznym 
i prawnym oraz ich ochronę przed pozasądowymi instytucjami i organam i W spól
not Europejskich.

Ten margines naukowej analizy uzupełnia studium monograficzne A dam a Ł a
zowskiego zatytułowane: Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. 
Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami wspólnot euro
pejskich .

N a całość prezentowanego dzieła składa się wstęp, pięć, kolejno po sobie na
stępujących rozdziałów -  ujętych w dwóch częściach oraz podsum owanie. Jako do
datek autor zamieścił wzory skarg i petycji do parlam entu  Europejskiego, skargi 
do O m budsm ana (Rzecznika Praw Obywatelskich U nii Europejskiej) oraz 
w ograniczonym zakresie skargi do Komisji Europejskiej.

We wstępie Adam  Łazowski zwraca uwagę na główne motywy powstania pracy, 
jej celowość oraz na istotne przesłanki podjęcia prac badawczych, które doprow a
dziły do całościowego ukazania gwarancji i ochrony praw  podmiotowych.

Uwzględniając specyfikę porządku prawnego W spólnot Europejskich, w pierw 
szej części pracy (zatytułowanej: Zagadnienia systemowe) au tor przeanalizował 
źródła oraz zakres chronionych praw  i obowiązków osób fizycznych i prawnych 
w prawie wspólnotowym w kontekście współzależności zachodzących między do
chodzeniem ich przed instytucjami i organam i państw  członkowskich oraz przed 
instytucjami i organam i wspólnotowymi.

Jak wykazała analiza podjęta w rozdziale III, omawiane pozasądowe prawa 
skargowe stanowią jeden  ze sposobów dochodzenia praw  przewidzianych w tymże 
porządku prawnym. W  zależności od  przedm iotu sporu, stanowić mogą najbar
dziej właściwą drogę dochodzenia praw  (np. prawo skargi do O m budsm ana na 
przypadki złego zarządzania zaistniałego w pracy instytucji organów W spólnot 
Europejskich), albo jedynie mechanizm uzupełniający (np. skarga do Komisji E u
ropejskiej w przedm iocie naruszenia europejskiego prawa wspólnotowego przez 
państwo członkowskie).



Poczyniona przez autora analiza, w zakresie naruszeń prawa wspólnotowego 
przez jednostki oraz przez państwa członkowskie, wskazuje jako najbardziej w ła
ściwe forum dla dochodzenia swych praw  -  organy państw  członkowskich. Stąd 
omawiane przez autora pozasądowe praw a skargowe mogą w takich sytuacjach 
stanowić jedynie instrum ent natury posiłkowej.

W  drugiej części monografii, będącej meritum  badań autora (zatytułowanej: 
Pozasądowe mechanizmy ochrony praw jednostek przed instytucjami i organami 
Wspólnot Europejskich -  rozważania właściwe) poddano analizie wybrane pozasą
dowe mechanizmy dochodzenia praw  przed instytucjami i organam i W spólnot 
Europejskich, które charakteryzują się określoną specyfiką. Podejm ując kwestię 
genezy poszczególnych praw  skargowych, au tor klasyfikuje omawiane m echani
zmy według kryterium  właściwości organów i instytucji umocowanych do ich roz
patrywania z uwzględnieniem kategorii naruszeń prawa, których dotyczą. Tak u ję
ta  klasyfikacja ukazuje dynamiczny obraz aplikacyjnych petycji do Parlam entu E u 
ropejskiego oraz skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich U nii Europejskiej 
i skarg do Komisji Europejskiej -  na naruszenie zasad dobrej administracji przez 
jej funkcjonariuszy, jak również na naruszenie praw a wspólnotowego przez pań 
stwa członkowskie. A utor poczynił wiele uwag krytycznych w przedm iocie przyję
tych rozwiązań systemowych. U znał np. uregulowane w Kodeksie dobrej adm ini
stracji Komisji Europejskiej prawo skargowe, jako powielenie prawa skargi do 
Rzecznika Praw Obywatelskich U nii Europejskiej, a tym samym zwiększenie licz
by pozasądowych mechanizmów ochrony praw.

W śród procedur skargowych przed Komisją Europejską au tor wyodrębnił tak 
że skargi sektorowe, jako należące do obszaru prawa W spólnoty oraz kwestie po 
mocy publicznej. Stwarzają one podstawy praw ne oraz upraw nienia do składania 
skarg w zakresie nieuczciwych praktyk o charakterze dumpingowym, w systemie 
europejskiego praw a wspólnotowego. Jak  wykazał au to r pracy, przewidziane 
w tym zakresie mechanizmy skargowe spełniają swoją rolę w praktyce i stanowią 
istotny środek ochrony praw  podmiotów, realizujących swą działalność gospodar
czą na wspólnotowym rynku.

Podejmowane na tym etapie rozważania koncentrują się przede wszystkim na 
konfrontacji podjętych przez autora założeń z przedstawionym stanem  prawnym 
oraz faktycznym. To zresztą daje impuls do licznych uwag de lege lata oraz de lege 
ferenda, wykazanych przez A dam a Łazowskiego w obszernym podsumowaniu. 
Istotne wydaje się, zdaniem autora, wzmocnienie w najbliższym czasie pozasądo
wych mechanizmów ochrony praw  i uproszczenie obowiązującego stanu praw ne
go. Mimo dość skromnego wachlarza środków zaradczych, omawiane mechanizmy 
są skutecznym środkiem ochrony praw  podmiotowych. Mogą prowadzić do nało
żenia kar finansowych na podm ioty prywatne oraz państwa członkowskie dokonu



jące naruszeń lub też spowodować zaprzestanie działań sprzecznych z prawem 
wspólnotowym. Co więcej, omawiane przez autora mechanizmy, są relatywnie 
szybkim i korzystnym ekonomicznie środkiem ochrony praw, lepszym niż kosztow
ne postępow ania sądowe. Ponadto m ogą być idealnym rem edium  na stosunkowo 
niewielkie naruszenia prawa wspólnotowego, w których niewłaściwe byłoby wsz
czynanie postępowań przed sądam i krajowymi państw  członkowskich. A naliza da
nych statystycznych prowadzi czytelnika do wniosku, że liczba skarg w ostatnich la 
tach przedstaw ia tendencję wzrostową. Okazuje się jednak, że osoby fizyczne 
i prawne, których prawa przewidziane są w reżimie normatywnym W spólnot E u
ropejskich, stosunkowo rzadko decydują się właśnie na pozasądową drogę docho
dzenia swych praw. Powody, dla których mamy do czynienia z zaistniałą sytuacją, 
określa autor m ianem nieznajomości przez wspomniane podmioty, mechanizmów 
omówionych w monografii.

Stąd wydaje się, że z uznaniem  należy ocenić zaprezentow aną monografię, k tó 
ra stanowi pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku wydawniczym. Pod 
względem merytorycznym zawiera różnorodność poglądów doktryny i złożoność 
omawianych problemów. A utor um iejętnie wskazuje czytelnikowi bezpieczne 
ścieżki poruszania się w śród regulacji i in terpretacji prawa wspólnotowego, zachę
ca do umiejętnego korzystania z pozasądowych mechanizmów, pozwalających na 
skuteczną ochronę praw  podmiotowych.
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