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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo, 
Tematem numeru 4 jest niestety COVID-19. To bardzo przykre, że jest to nadal 

najbardziej aktualny problem na świecie. Zajmujemy się nim w kilku zróżnico-
wanych – w zakresie podejmowanej problematyki prawnej – tekstach. Choć tak 
wiele się o tym pisze, wciąż pozostaje mnóstwo pytań, które wymagają prawni-
czych odpowiedzi. 

Pozostałe artykuły dotyczą różnych bardzo ważnych problemów prawa publicz-
nego. Szczególnie zachęcam Państwa do zajrzenia do tekstu ze Słowacji, którego 
Autorem jest Pan Rastislav Funta – Automated Driving and Data Protection: Some 
Fundamental Rights and Privacy Remarks oraz do interesującego artykułu Investigating 
Citizens’ Concern about Corruption and Anti-corruption. A Case Study in Vietnam, którego 
Autorami są Panowie Tuan Van Vu i Oanh Thi Cao z Wietnamu.

W roku 2022 planujemy powrócić do problematyki reguł pracy i etyki sędziów. 
Numer 3/2021 w którym zamieściliśmy prace na temat „Obrazów integralności 
sędziowskiej” cieszy się dużym zainteresowaniem Czytelników i wywołuje środo-
wiskowe dyskusje. Jeden z tomów 2022 roku poświęcony będzie problematyce 
wolności wypowiedzi prawników: sędziego, pełnomocnika procesowego i nauczy-
ciela akademickiego w sferze publicznej i prywatnej. 

Zajmiemy się też mediacją (w numerze 1/2022) oraz będziemy kontynuować 
rozważania o nowych kierunkach i wyzwaniach prawniczej komunikacji nauko-
wej i komunikacji w praktyce prawniczej.

Zapraszamy do przygotowywania artykułów na temat e-rozpraw i pracy praw-
ników online.

Oczywiście czekamy na oryginalne i interesujące wyniki badań ze wszystkich 
obszarów nauk prawnych, ale głównie z zakresu teorii i filozofii prawa oraz z zakresu 
nauki prawa publicznego. Czekamy też na polemiki.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że napływają do nas oryginalne artykuły naukow-
ców z wielu państw. Do publikacji w kolejnych numerach przygotowujemy m.in. 
interesujące teksty Autorów ze Słowacji, Węgier, Szwecji, Ukrainy, Izraela, Indii. 
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W coraz większym zakresie artykuły recenzują profesorowie z różnych krajów, za 
co bardzo dziękujemy. 

Postanowiliśmy prosić Państwa o nadsyłanie nieco zwięźlejszych tekstów. Chcie-
libyśmy, aby nie przekraczały 35 000 znaków. Od początku 2022 r. będziemy przyj-
mowali wyłącznie artykuły o takiej maksymalnie objętości. Do redakcji wpływa 
tak wiele prac, a są tak dobre i aktualne, dzięki temu zabiegowi uda nam się opu-
bli  kować w każdym numerze więcej materiału. 

Ponawiamy prośbę o nadsyłanie prac przede wszystkim w języku angielskim. 
Zależy nam bardzo na międzynarodowej widoczności wyników badań. 

Zapraszamy serdecznie Autorów z Polski i z zagranicy. Przypominamy, że 
jesteśmy obecni m.in. w bazach: w ERIH+, SCOPUS oraz DOAJ. 
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