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Słowo wstępne
Problematyka praw i wolności człowieka ma charakter dynamiczny. Nowe zjawiska
i zagrożenia skutkują koniecznością nie tylko pogłębiania znanych już wcześniej
rozwiązań oraz mechanizmów ochrony, ale ciągłego identyfikowania potencjalnych
zagrożeń, mających bezpośrednie odniesienie do swobód i uprawnień jednostki.
Wpływ na właściwe pojmowanie istoty poszczególnych rozwiązań prawnych w tym
obszarze wymaga prowadzenia stałych badań, które łączą w sobie ustalenia doktryny i praktyki prawa.
Ideą, która stała się punktem wyjścia dla przygotowania przedmiotowej publikacji, było podjęcie próby spojrzenia na problematykę wolności i praw jednostki
zarówno od strony teorii praw człowieka, jak i analizy aktualnie zachodzących zjawisk
pod kątem ich ujęcia w aktach prawa międzynarodowego oraz konstytucyjnego.
Z tego też powodu publikacja została podzielona na cztery merytoryczne części.
W pierwszej z nich znalazły się rozważania teoretyczne, w drugiej skoncentrowano
się na wybranych standardach międzynarodowej ochrony wolności i praw, trzecia
ma na celu przybliżenie problematyki obywatelstwa Unii Europejskiej i ochrony
wolności i praw w systemie UE, ostatnia jest natomiast zbiorem różnych opracowań
dotyczących kwestii szczegółowych, związanych z wybranymi zagadnieniami praktycznej płaszczyzny egzekwowania wolności i praw jednostki.
Przedstawiane prace są rozwinięciem referatów wygłoszonych w trakcie Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej pt. Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw
podstawowych, odbywającej się w dniach 6–7 czerwca 2013 organizowanej wspólnie
przez dwa uniwersytety (Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Opolski), a także
prac przekazanych przez jej uczestników.
Redaktorzy, jak również autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do pogłębienia badań nad problematyką wolności i praw jednostki, a z drugiej
strony stanie się cenną pomocą naukową.
Wrocław, październik 2013

