
Szanowni Państwo, 

z przyjemnością przedstawiam pierwszy w 2015 r. numer pół rocz nika naukowego 
Prawo Mediów Elektronicznych. Tak jak poprzednie numery, również i ten został po-
święcony zagadnie niem prawnym mającym związek z nowymi technologiami. Od tego 
wydania roz po czyna się także współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego i dzia ła ją  cego 
w ramach Wydziału Prawa, Ad ministracji i Ekonomii Centrum Badań Problemów Prawnych 
i Ekonomicznych Komunikacji Elektron icznej z Wydawnictwem C.H.Beck. 

Proponujemy współpracę i publikacje swoich artykułów, glos czy recenzji wszystkim 
tym autorom, którzy podejmują tematykę wpływu nowych technologii na prawo pry-
watne lub publiczne. Czasopismo ma bowiem charakter interdyscyplinarny i nie ogra-
nicza się do jednej gałęzi prawa.

Bieżące wydanie zawiera opracowania dotyczące prawa o aktach stanu cywilnego  
i informatyzacji tego rejestru. Zamieszczamy tak że teksty poruszające problematykę 
postępowania cywilnego na temat: elektronicznego potwierdzenia odbioru korespon-
dencji, nowego modelu uzasadnienia wyroku w postępowaniu cywilnym i elektronicz-
nych czynnościach procesowych i sądowych na Litwie. Ponadto prezentujemy Państwu 
artykuły odnoszące się do kwestii dostępu do informacji publicznej (internetowa publi-
kacja orze czeń sądowych) oraz prawa autorskiego (licencje Creative Commons 3), jak 
też prawa karnego (ochrona wirtualnych obiektów w prawie karnym).

Zachęcam do lektury

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński  
(redaktor naczelny)
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