Przedmowa
W dniu 13.4.2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego już po raz trzeci odbyły się Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. To
cykliczne wydarzenie naukowe ma już swoje trwałe miejsce w kalendarzu spotkań przedstawicieli nauki oraz praktyki prawa, stanowiąc wielopłaszczyznowe i interdyscyplinarne forum nie tylko samej wymiany poglądów, ale również wyznaczania nowych kierunków interpretacji wokół tych zagadnień karnoprocesowych, które stanowią przedmiot
obrad.
Tegoroczna edycja Wrocławskich Seminariów Karnoprocesowych została zatytułowana: „Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych”, stąd też – zgodnie z utrwaloną formułą tych spotkań – tematyką przedstawionych referatów wprowadzających, a następnie
inspirujących, a momentami burzliwych z uwagi na możliwość wielu odmiennych interpretacji ważkich problemów w tym zakresie – była próba zakreślenia przez uczestników
konferencji granic zakazów dowodowych i ich wpływu na możliwość dokonania trafnych
ustaleń faktycznych w perspektywie nowego paradygmatu procesu karnego przy jednoczesnym zachowaniu standardów rzetelnego procesu karnego. Naukowa dyskusja – dla której
przyczynkiem były wystąpienia prelegentów – dotyczyła zarówno znaczenia modelu zakazów dowodowych de lege lata i de lege ferenda, konstytucyjnych podstaw zakazów dowodowych, a także modelu zakazów dowodowych z perspektywy konwencyjnej oraz orzecznictwa ETPCz, modelu zakazów dowodowych z perspektywy SN i sądów powszechnych
oraz modelu zakazów dowodowych w perspektywie prawnoporównawczej – a szczególny
akcent został położony na niemiecki porządek prawny.
Prezentowana publikacja zawiera zarówno wystąpienia przedstawione w trakcie
konferencji, jak również referaty przedstawicieli nauki, których inspiracją był udział
w Seminarium i dostrzeżenie najciekawszych aspektów związanych z tematyką zakazów dowodowych w procesie karnym. Całość prezentowanych artykułów stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytania o granice w dokonywaniu ustaleń faktycznych i ich
wpływu na rzetelność procesu karnego oraz możliwość poznania prawdy materialnej –
na które ustawodawca nie odpowiada wszakże w sposób jednoznaczny, zaś czytelnik –
zważając na przedstawioną argumentację ogólnej nauki o prawie, dogmatyki prawa konstytucyjnego oraz dogmatyki prawa karnego procesowego – dokonać może własnego
osądu. Walorem monografii jest bowiem wielopłaszczyznowa prezentacja kwestii dotyczących modelu zakazów dowodowych i legalności działań uczestników procesu karnego, szczególnie zaś profesjonalnych pełnomocników, podejmujących się obrony w procesie
karnym.
Serdecznie zapraszamy do lektury, wyrażając nadzieję, iż niniejsza publikacja zostanie
doceniona na rynku publikacji prawniczych jako pozycja wartościowa zarówno dla przed-
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stawicieli doktryny, ale również praktyki stosowania prawa, a jednocześnie – że stanowi
ona zaproszenie do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach Wrocławskich Seminariów
Karnoprocesowych.
Wrocław, grudzień 2015
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