
Tom 14, nr 4/2022

„Krytyka Prawa”, tom 14, nr 4/2022, s. 3–4, ISSN 2080-1084, e-ISSN 2450-7938, © 2022 Author. 
This is an open access article distributed under the Creative Commons BY 4.0 license:

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

DOI: 10.7206/kp.2080-1084.549

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Drodzy Czytelnicy, Autorzy, Recenzenci,
Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer naszego pisma. 
Dzięki Autorom i Recenzentom udaje nam się publikować oryginalne i ważne 

teksty. Cieszymy się, że również artykuły sprzed lat są czytane i cytowane. 
Także ruch naukowy wokół naszego pisma żywo się rozwija. 15 listopada 

odbyło się kolejne warsztatowe otwarte spotkanie redakcyjne na temat sposobów 
przygotowywania tekstów naukowych. Wykład Pana dr. Witolda Krzymowskiego 
cieszył się dużym zainteresowaniem pracowników naukowych, doktorantów 
i studentów. 

Ten numer pisma jest zatytułowany Wolność wypowiedzi i kompetencje komu- 
nikacyjne sędziego. Autorami artykułów są teoretycy i filozofowie prawa z Polski 
i z Turcji. 

W numerze zatrzymujemy się też nad innym ważnym w 2022 r. tematem. Dnia 
8 września, w wieku 96 lat, zmarła Elżbieta II, brytyjska królowa, najdłużej panujący 
w historii Wielkiej Brytanii monarcha. W czasie swojego 70-letniego panowania 
współpracowała z 15 premierami. Autorem artykułu o Wielkiej Brytanii jest praw-
nik, znawca ustrojowej problematyki brytyjskiej Pan dr Krzysztof Łokuci jewski 
(Ciągłość i zmiana – nowy monarcha Zjednoczonego Królestwa: ustrojowe i polityczne 
implikacje przekształceń).

Zapowiadamy kontynuowanie tematyki zdalnych rozpraw, zapraszamy Autorów 
do składania tekstów z tego zakresu oraz z zakresu problematyki jakości publi-
kacji naukowych w czasopismach. 

Na koniec zostawiam bardzo poważną i ważną informację dla międzynarodo-
wego prawniczego środowiska naukowego.

W okresie od maja do listopada br. nasza redakcja odrzuciła wiele tekstów, 
które uznaliśmy za próby oszustw naukowych.

Do naszej redakcji latem tego roku zaczęły napływać zagraniczne artykuły, 
na ogół na dość niskim poziomie naukowym, których autorzy nie podawali swoich 
służbowych e-maili uczelnianych czy instytutowych, często nie ujawniali też stop-
nia naukowego oraz usiłowali nas oszukać, rekomendując do ewentualnego wyko-
rzystania przez redakcję nazwiska fikcyjnych recenzentów, podając ich fałszywe 
adresy mailowe.
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Sprawdziliśmy każdy z tych tekstów bardzo szczegółowo, wszystkie dane z nimi 
powiązane. Okazało się, że w rzeczywistości naukowcy rekomendowani przez 
autorów (?) jako ewentualni recenzenci (z wielu krajów) nie mają takich kont mailo-
wych, jakie podali autorzy przesyłanych artykułów, nie są też autorami recenzji 
przesłanych nam z ich fałszywych adresów. W paru przypadkach wysłaliśmy teksty 
na podane adresy, aby upewnić się, czy nasze przypuszczenia są trafne – otrzymaliś- 
my fałszywe recenzje. Zidentyfikowaliśmy też w tej grupie tekstów kilka plagiatów.

Poniżej Pani prof. ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg, zastępca redak-
tora naczelnego „Krytyki”, bliżej opisuje mechanizmy tych nieudanych oszustw. 

Podkreślam: NIEUDANYCH, ponieważ WSZYSTKIE artykuły tego typu, jakie 
do nas napłynęły od lata, zostały przez nas ODRZUCONE. 

Informujemy o tym środowisko bezzwłocznie, bo uznajemy to za sytuację bez-
precedensową w naukowym gronie prawniczym. 

Tego rodzaju zachowania, noszące moim zdaniem znamiona przestępstw i rażą-
cych naruszeń etyki naukowej, są odrażające. 

Oczywiście zgłosiliśmy ten fakt formalnie stosownym podmiotom, liczymy 
na skuteczność i zdecydowanie organów państwa. Będziemy informować Państwa 
o ciągu dalszym sprawy. 

Nasz wewnętrzny system starannej analizy i kontroli wpływających tekstów 
nie zawiódł. Trudno nam zrozumieć, na co liczyła ta grupa osób.

Być może w innych czasopismach na świecie to się udaje? Plagiaty, które wykry-
liśmy, mogą na to wskazywać. 

Ostrzegam więc Koleżanki i Kolegów z innych pism prawniczych na świecie: 
proszę sprawdzać starannie wszystkie adresy mailowe i ustalać dokładnie tożsa-
mości autorów oraz tożsamości ewentualnych rekomendowanych recenzentów. 

Zapraszamy do dzielenia się doświadczeniami na ten temat. Fałszywe badania, 
fałszywi autorzy, fałszywe recenzje, fałszywe czasopisma – jak położyć tamę zja-
wiskom? Czekamy na artykuły na ten temat, zapowiadamy też współorganizację 
II ogólnopolskiej konferencji czasopism prawniczych – tym razem w całości poświę-
conej tej problematyce (kwiecień 2023). 

Nie zaprzeczą więc Państwo, że ten tom jest bardzo interesujący od pierwszej 
do ostatniej strony. Zapraszam więc do lektury, do zabrania głosu na temat sędziów, 
rozpraw zdanych i oszustw w czasopismach naukowych. 

Oczywiście serdecznie zapraszamy nadal Autorów z całego świata do naszego 
pisma. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo Państwa tekstom. 
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Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”




