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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo, 
Ten numer naszego pisma jest wyjątkowy. Ukazuje się w czasie wojny w Europie, 

w drugim miesiącu bezprawnej agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 
Rozpoczynamy od artykułu napisanego podczas inwazji przez Pana Prof. dr. Vla-
dislava L. Fedorenkę z Kijowa, Zasłużonego Prawnika Ukrainy wraz młodym 
badaczem Maksymem Fedorenką. Prof. V. Fedorenko jest od lat dyrekto rem Centrum 
Naukowo-Badawczego Ekspertyz Sądowych w Zakresie Własności Intelektualnej 
przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy w Kijowie oraz szefem Kolegium 
Redakcyjnego czasopisma naukowego: „Ekspert. Paradygmaty Nauk Prawnych 
i Administracji Publicznej.” Jest też członkiem naszej Rady Naukowej. Profesor 
został zmobilizowany. Mimo zagrożenia wykonuje nadal swoje obowiązki naukowe 
i organizacyjne w Kijowie. Artykuł pisał w czasie, gdy na stolicę Ukrainy spadły od- 
łamki rakiet i bomby (w jednym z maili pisał np. tak: „Od 3 dni do miasta wpadają 
pociski i fragmenty zestrzelonych pocisków manewrujących, często grzmi…”). 
Badania źródłowe pomógł wykonać M. Fedorenko. Artykuł powstał specjalnie 
dla Czytelników naszego pisma. Przyznam, że na moją gorącą prośbę sformułowa- 
ną w drugim tygodniu wojny. Jestem pewna, że tekst naukowy napisany w pierw-
szym miesiącu wojny 2022 roku w stolicy Ukrainy ma wielkie dokumentacyjne 
znaczenie. 

W numerze są opublikowane także inne świetne artykuły autorów z wielu państw 
na ważne tematy. 

Zapraszam do lektury tekstu dra Uri Hupperta (Izrael), prawnika, dziennikarza, 
pisarza i polityka. U. Huppert to postać wyjątkowa. Urodzony w Polsce w 1933 roku. 
W Polsce przeżył jako dziecko II wojnę światową. Ukończył prawo na Uniwersy-
tecie Hebrajskim, doktorat w zakresie nauk społecznych obronił na Uniwersytecie 
Warszawskim. Pełnił ważne funkcje w izraelskiej administracji państwowej. Jest 
autorem wielu książek, kilka było wydanych po polsku.

Jest też ważna dla Autorów i Recenzentów nowość redakcyjna. Od maja br. 
zmieniamy istotnie sposób, w jaki składa się artykuły w redakcji. Zakupiliśmy 
system Scholar One Manuscript, na licencji firmy Clarivate, który pozwoli na 
usprawnienie pracy autorów, recenzentów i redakcji. Prosimy o zapoznanie się 
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z nowymi zasadami składania artykułów, które zostaną zamieszczone w informa-
cjach dla autorów na stronie internetowej pisma. Obecnie tak dużo artykułów 
wpływa do redakcji, że musimy lepiej zorganizować przyjmowanie tekstów.

W związku z tym nastąpiły też zmiany osobowe w naszej organizacji. Od  
1 marca br. jest dwóch zastępców redaktora naczelnego: Pani prof. ALK dr hab. 
Małgorzata Skórzewska-Amberg i Pan prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff. Jest też 
nowy sekretarz redakcji: Pani mgr Anna Goryńska, redaktor Wydawnictwa ALK. 
Pewne zmiany musiały zajść w składzie Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej. 
Zmodyfiko wano zakresy odpowiedzialności redaktorów działów. 

Zapraszamy Państwa do lektury. Zapraszamy do przesyłania oryginalnych 
tekstów Autorów z całego świata. Prosimy – o ile to możliwe – o teksty w języku 
angielskim. 

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”.
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