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Słowo wstępne1

Jerzy Skorupka 
Dagmara Gruszecka

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/04445.

Granice procesu karnego stanowią zagadnienie o bardzo istotnym znaczeniu dla modelu pro-
cesu karnego oraz przebiegu postępowania. Problematyka ta jest jednak wyraźnie zaniedba-
na w piśmiennictwie karnoprocesowym, choć powinna stanowić ważny temat debaty nauko-
wej, gdyż granice procesu karnego wyznaczają zakres dozwolonej działalności procesowej 
organów, stron i dalszych uczestników procesu karnego. Tym samym, tytułowa problematy-
ka wykazuje ścisły związek z kwestią legalności działań uczestników postępowania karnego. 
Wyznacza wszak organom państwa sferę dozwolonej aktywności procesowej, zabezpieczając 
uczestników postępowania, a zwłaszcza oskarżonego, przed naruszeniem sfery ich dozwolo-
nego zachowania i wolności.

Aby wyjść naprzeciw potrzebie poszerzenia stanu refleksji naukowej nad wymienionymi 
zagadnieniami, w dniu 7.4.2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego odbyła się zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego, w ra-
mach corocznych spotkań naukowych nazwanych Wrocławskie Seminaria Karnoproce-
sowe, ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Granice procesu karnego. Legalność działań 
uczestników procesu karnego”. Przedmiotem dyskusji uczyniono następujące zagadnienia: 
1) granice instrumentalizacji instytucji prawnych w procesie karnym z perspektywy teorii pra-
wa, 2) konstytucyjnoprawne uwarunkowania granic legalności procesu karnego, 3) granice 
procesu karnego z perspektywy dogmatyki prawa karnego procesowego, 4) granice legalności 
czynności uczestników postępowania karnego z perspektywy prokuratury, 5) dopuszczalność 
dowodów uzyskanych w toku kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych, 6) kryteria legal-
ności czynności procesowych, 7) procesowe konsekwencje przekroczenia granic legalności 
czynności procesowych.

Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: prof. dr hab. Andrzej Bator, prof. dr hab. 
Piotr Tuleja, prof. dr hab. Piotr Kardas, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, prof. dr hab. Jerzy Sko-
rupka, dr hab. prof. UG Krzysztof Woźniewski, dr Katarzyna Boratyńska oraz Robert Hernand 
– Zastępca Prokuratora Generalnego.

Opracowanie stanowi próbę monograficznego ujęcia tytułowej problematyki w spójną ca-
łość. Walorem monografii jest wielopłaszczyznowa prezentacja kwestii dotyczących granic 
procesu karnego i legalności działań jego uczestników. Zagadnienia te omawiane są bowiem 


