Wskazówki redakcyjne dla autorów
Artykuły do publikacji prosimy nadsyłać się za pośrednictwem Panelu Zgłaszania Artykułów. Artykuły przekazane do publikacji w „FP” powinny spełniać kryteria rzetelności, etyczności i przydatności dla nauki, zgodnie z zasadami COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.
Redakcja Forum Prawniczego przyjmuje następujące teksty:
1) artykuły – materiały powinny mieć do 60 000 znaków. Do artykułu powinno być dołączone
krótkie streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 1500 znaków).
2) artykuły recenzyjne – powinny dotyczyć publikacji , które ukazały się nie wcześniej niż na rok
(w przypadku publikacji polskich) lub dwa lata (w przypadku publikacji zagranicznych) przed oddaniem recenzji do redakcji. Recenzje powinny mieć do 20 000 znaków.
3) glosy – powinny dotyczyć orzeczeń, które w istotny sposób rozwijają lub zmieniają dotychczasową linię orzecznictwa, a także orzeczeń podejmujących problemy dotychczas nie stanowiące
przedmiotu zainteresowania judykatury. Glosy powinny mieć do 30 000 znaków.

Jednocześnie z artykułem prosimy przesłać:
a) krótką notkę o autorze (objętość do 500 znaków ze spacjami
b) zdjęcie autora (min. 130 KB)
c) afiliację autora
d) numer ORCID autora (zob.: https://orcid.org)
e) adres emailowy, który ma zostać opublikowany wraz z notą o autorze
f) tytuł artykułu w języku angielskim
g) streszczenie artykułu w języku angielskim (do 1200 znaków ze spacjami
h) do pięciu słów kluczowych w języku polskim i angielskim
i) bibliografię artykułu według porządku alfabetycznego cytowanych autorów sporządzoną
według zasad redagowania tekstów w Forum Prawniczym

Tekst proponowanej publikacji powinien być zapisany w programie Word (proszę sprawdzić, czy
plik jest wolny od uszkodzeń i wirusów). Tekst prosimy zredagować zgodnie z następującymi
wskazówkami:

Układ tekstu:
W „FP” stosowane są przypisy dolne, a odsyłacz do przypisu, składa się przed znakiem interpunkcyjnym. W celu wyodrębnienia kolejnych części artykułu zaleca się numerację arabską: 1., 2., 3., a
następnie 1.1., 2.1., 3.1. i ewentualne dalsze podziały, np. 1.1.1 i 1.1.2.

Sposób cytowania:
1) Monografie naukowe

Pierwsze odniesienie: J.H. Merryman, The Civil Law Tradition, Stanford 1985, s. 151.
Dalsze odniesienia: J.H. Merryman, The Civil Law Tradition…, s. 151 i n.

2) Artykuły naukowe

Pierwsze odniesienie: A. Bryk, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych jako autonomiczne źródło tworzenia norm konstytucyjnych, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25, nr 3, s.
131–132.
Dalsze odniesienia: P. Łącki, Konstytucja…, s. 183.

3) Komentarze

Pierwsze odniesienie: P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297–467, t. 2, Warszawa 2011, s. 471–472.
Dalsze odniesienia: P. Sobolewski (w:) Kodeks cywilny..., s. 54.

4) Prace zbiorowe

Pierwsze odniesienie: F. Longchamps de Bérier, Podmiot prawa: między Rzymem
a Jerozolimą (w:) F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar (red.), Consul est iuris et
patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, Warszawa
2012, s. 119.
Dalsze odniesienia: P. Catala, Préface (w:) I. Kondyli, La protection de la famille…, s. xix–xx.

5) Wyroki sądowe

Pierwsze odniesienia: Uchwała SN z dnia 1 lipca 1993 r., I KZP 11/93, OSNKW 1993, nr 7–8, poz.
45.
zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., V CSK 63/2012, LexPolonica nr
5157863.
wyrok TK z dnia 23 marca 1999 r., K 2/98.
Dalsze odniesienia: Wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98, cyt. wyżej.
Wyroki zagranicznych sądów należy cytować według reguł danego państwa.

6) Materiały on-line

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeł. A. Pułło, Warszawa 2002, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html (dostęp 9.02.2017).

W przypadku umieszczenia przypisów do tej samej pozycji, które następują bezpośrednio po sobie
należy stosować oznaczenie polskie: Tamże.

Dla ułatwienia procedury wydawniczej autor może wysłać na adres emailowy redakcji numer
telefonu, co do którego wyraża zgodę na kontakt w pilnych sprawach redakcyjnych.

