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Wstęp

Oddajemy do rąk czytelników kolejny rocznik „Krytyki prawa”. To już 
ostatni nasz rocznik. 

Zawiera 25 artykułów tworzących panoramę ważnych i wymagających 
rozwiązania problemów prawa, jego otoczenia społecznego, politycznego 
i kulturowego oraz doktryny prawniczej. Wśród autorów są Gruzinka, Ja-
pończycy, Rosjanka, Szwed, Węgier i oczywiście Polacy. Każdy artykuł został 
poddany co najmniej dwóm anonimowym recenzjom, niektóre teksty były 
po recenzjach zmieniane i poprawiane. 

W gronie naszych recenzentów znajdują się wybitni specjaliści, praktycy 
i teoretycy prawa, m.in. z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Ponieważ notujemy bardzo duże zainteresowanie autorów naszym pis-
mem, postanowiliśmy zintensyfikować prace. 

Bardzo dziękujemy za artykuły, które ukazały się w dotychczasowych 
numerach, a także wnikliwym recenzentom oraz członkom Rady Progra-
mowej z Polski i z zagranicy, którzy nas od lat wspierają. 

Dzięki Państwu udało nam się znaleźć na liście czasopism punktowa-
nych MNiSW, jesteśmy w bazie ERICH+ oraz jesteśmy indeksowani w bazie 
IC Journals Master List.

Dziękujemy też czytelnikom. Miło jest nam, że teksty z „Krytyki prawa” 
są często cytowane w literaturze. 

Ponieważ otrzymujemy coraz więcej artykułów z Polski i z zagranicy, 
postanowiliśmy zrobić kolejny krok, uwzględniając wymogi nowoczesnej 
komunikacji naukowej i znaczenie czasu w nauce. 

Od 2016 roku będziemy wydawali „Krytykę prawa” jako elektroniczny 
kwartalnik. Rocznik papierowy spełnił przez te lata swoje zadanie, pozwo-
lił nam ustalić poziom i markę, ale nie zaspakaja już żywych zainteresowań 
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naszych autorów i czytelników. Chcemy towarzyszyć naszym czytelnikom 
o wiele częściej. Chcemy też – dzięki zmianie formy na elektroniczną – aby 
nasze teksty były szerzej dostępne w Polsce i na świecie. 

Zapraszamy do czytania tekstów z tego tomu. Jest w nim wiele orygi-
nalnych artykułów, w tym także artykuły zawierające tezy dyskusyjne; są 
teksty podejmujące polemiki z najnowszymi regulacjami prawnymi i osa-
dzone w szerokim kontekście ideologii i doktryn. Dotykamy problemów 
prawa innych państw, prawa międzynarodowego i prawa polskiego w uję-
ciu horyzontalnym i wertykalnym. Można w tym tomie poczytać o prawie 
na Tajwanie, w USA, w Wielkiej Brytanii, Rosji czy Gruzji, a także o żywo 
dyskutowanych hic et nunc zagadnieniach prawa w Polsce. 

Zapraszamy do lektury.

Jolanta Jabłońska-Bonca
Małgorzata Skórzewska-Amberg




