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Tytuł recenzowanej monografii obejmuje bardzo szeroki zakres tema-
tyczny. Dlatego też redaktorzy postawili sobie za cel „wyselekcjonowanie 
pewnych, wybranych zagadnień, które ze względu na swoją aktualność, w 
istotny sposób zasługują na poddanie ich analizie” nie tylko w kontekście 
rozważań doktryny europejskiej, a także wymianę poglądów młodych na-
ukowców w tym zakresie. I cel ten został osiągnięty.

Z recenzji dr hab. prof. nadzw. Sabiny Grabowskiej

Osoby redaktorów, a w szczególności profesora Mariusza Jabłońskie-
go dają pewność, że zarówno tematyka publikacji, jak i poziom merytorycz-
ny zamieszczonych w niej tekstów będzie oscylował na wysokim poziomie 
naukowym.

[…] monografia Międzynarodowa ochrona praw człowieka – współcze-
sne problemy na świecie jest przykładem rzetelnego opracowania nauko-
wego zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Autorzy 
wykazali się dobrą znajomością prezentowanej tematyki oraz właściwym 
warsztatem naukowym.

Z recenzji dr. hab. prof. nadzw. Radosława Grabowskiego
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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Nie budzi współcześnie wątpliwości, że wolności i prawa człowieka stały się przed-
miotem w zasadzie kompleksowej regulacji prawnej, tak na płaszczyźnie prawa między-
narodowego, jak i krajowego. Fakt  skonkretyzowania uprawnień jednostki w akcie nor-
matywnym nie zawsze jednak eliminuje wątpliwości towarzyszące późniejszej praktyce 
ich ochrony. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że ogólne zazwyczaj pojęcia, którymi 
posługuje się prawodawca międzynarodowy i krajowy, a ponadto często takie, których 
interpretacja musi odbywać się w oparciu o pewne założenia pozaprawne, immanentnie 
związane z istotą człowieczeństwa, rozumiane są identycznie przez wszystkich adresa-
tów, przede wszystkim zaś przez krajowe organy ochrony. Zdając sobie jednocześnie 
sprawę z tego, że tematyka wolności i praw jednostki jest bardzo złożona i wielowątko-
wa, celem który przyświecał nam w zakresie przygotowania konkretnych opracowań, 
było wyselekcjonowanie pewnych, wybranych problemów, które ze względu na swoją 
aktualność w istotny sposób zasługują na poddanie ich analizie oraz wymianie poglą-
dów, i to nie tylko z punktu widzenia doktryny europejskiej. Mając powyższe na wzglę-
dzie, postanowiliśmy wydzielić kilka podstawowych elementów składowych, co osta-
tecznie wpłynęło na przyjęcie systematyki prezentowanego opracowania.

W pierwszym rozdziale omówione zostały kwestie, których przedmiot wpisuje się 
w szeroko rozumiane zagadnienie respektowania międzynarodowych standardów ochro-
ny wolności i praw jednostki. W założeniu celem tej części opracowania jest przypomnie-
nie fundamentalnych gwarancji, które definiują istotę podstawowych rozwiązań praw-
nych przyjętych w różnych systemach prawnomiędzynarodowej ochrony wolności i praw 
jednostki, oraz zaprezentowanie istniejących wyzwań w zakresie zapewnienia skutecznej 
ochrony wolnościom i prawom osobistym, politycznym oraz ekonomicznym.

Drugi rozdział koncentruje się na zagadnieniu statusu informacyjnego jednostki, 
przede wszystkim zaś ma na celu ustalenie roli i znaczenia wolności słowa oraz prasy we 
współczesnym państwie demokratycznym, w którym coraz ważniejszą rolę odgrywają 
media społecznościowe.

Prawa dziecka i zapewnienie im skutecznej ochrony stało się przedmiotem analizy 
w opracowaniach zamieszczonych w rozdziale trzecim. Wbrew pozorom okazuje się, że 
ta sfera międzynarodowej i krajowej regulacji nie przekłada się na rzeczywiste zagwa-
rantowanie podmiotowego traktowania dziecka przez ustawodawcę, instytucje publicz-
ne, a także przez rodziców. Nie zawsze bowiem litera prawa natychmiast wpływa na 
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zmianę społecznego identyfikowania dziecka jako bezpośredniego adresata wolności 
i praw.

Redaktorzy oraz autorzy, z których część jest członkami kół naukowych, mają na-
dzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do pogłębienia badań nad problematyką 
wolności i praw jednostki, a z drugiej strony stanie się rzeczową pomocą naukową i dy-
daktyczną.

prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
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