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Przedmowa do 2. wydania
W ręce Czytelników oddajemy drugie, poprawione i uzupełnione wydanie podręcznika „Prawo międzynarodowe praw człowieka”. Jego pierwsze wydanie okazało się być
sukcesem wydawniczym, który spotkał się z ogromnym odzewem ze strony naukowców
pochodzących z ośrodków akademickich ze wszystkich stron Polski, jak również spoza
naszego kraju. Zainteresowanie materią przedstawioną w podręczniku ze strony badaczy, teoretyków i praktyków prawa pokazało, jak ważne dla nauki prawa w Polsce miejsce zajmują obecnie prawa człowieka. Wsłuchując się w głos doktryny i jurysprudencji,
dziękujemy za wszelkie sugestie i nadesłany do nas materiał badawczy, które przyczyniły się do udoskonalenia podręcznika. Szczególnie cenny dla nas był głos wykładowców
i studentów prawa, do których materia zawarta w podręczniku jest skierowana w pierwszej kolejności.
Choć tok wykładu zawarty w poszczególnych rozdziałach nie stracił na swojej aktualności, to z uwagi na upływ czasu, jaki minął od wydania pierwszego, treść drugiego wydania podręcznika została poprawiona i uzupełniona. Z uwagi na to, że pierwsze
wydanie przypadło na czas obfitujący w ważne dla rozwoju prawa międzynarodowego
praw człowieka wydarzenia, podręcznik został uzupełniony o treści związane z obowiązywaniem praw człowieka w trakcie pandemii COVID-19, kryzysem migracyjnym
i uchodźczym, wywołanym konfliktem rosyjsko-ukraińskim, kwestiami zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu, jak również o treści dotyczące obowiązywania prawa
krajowego. Pozwoli to na pełniejsze zrozumienie zarówno instytucji prawa materialnego
praw człowieka, jak i umożliwi poznanie poszczególnych rozwiązań prawnoprocesowych. Poza uzupełnieniem o treści merytoryczne, w podręczniku uwzględniono zmiany
stanu prawnego, które nastąpiły w okresie ostatnich 2 lat. W drugim wydaniu nasz zespół uwzględnił orzecznictwo zagranicznych i polskich sądów i trybunałów, jak również
publikacje, które ukazały się w ostatnich latach.
Wyrażamy przekonanie, że każdy zainteresowany problematyką tworzenia, stosowania i wykonywania norm prawa międzynarodowego praw człowieka, niezależnie od
tego, czy jest praktykiem bądź teoretykiem prawa, znajdzie w naszym podręczniku coś
dla siebie. Podręcznik uwzględnia stan prawny na 1.5.2022 r.
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