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PRZEDMOWA 
 
 

Wojskowy Przegląd Prawniczy ma czynić zadość zdawna odczuwanej potrzebie 
stworzenia własnego organu w którym możnaby umieszczać prace z zakresu tych gałęzi 
wiedzy prawniczej, które specjalnie interesują wojsko, jak również możnaby informować 
czytelników o najbardziej aktualnych, zaś dla życia wojskowego szczególnie żywotnych 
zagadnieniach prawniczych wogóle. 

To założenie zasadnicze spełni Przegląd przez umieszczanie w nim artykułów o treści 
omawiającej specjalnie dane zagadnienia – przez uwzględnianie w czasopiśmie 
najważniejszych judykatów Najwyższego Sądu Wojskowego, Najwyższego Sądu oraz 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego – jak wreszcie przez podawanie w czasopiśmie 
do wiadomości czytelników zasadniczych opinji prawnych i rozstrzygnięć wydawanych przez 
Departament Sprawiedliwości M.S. Wojsk, względnie przez Ministra Spraw Wojskowych w 
drodze nadzoru służbowego nad wojskową służbą sprawiedliwości. 

Dla utrzymywania kontaktu z ruchem prawniczym Przegląd będzie informował 
czytelników również o ważniejszych pracach naukowych, które ukażą się drukiem – z 
których, prace prawnicze, mogące mieć znaczenie dla wojska, będą omawiane. 

Ruch służbowy w korpusie sądowym – oraz odpowiedzi na pytania prawne wątpliwe i 
sporne – dopełni całokształtu wydawnictwa. 

Treść wydawnictwa ma być tak postawiona, by interesowała nietylko prawnika, lecz w 
szerokich ramach aktualności i każdego oficera. 

Odrębnej wojskowej wiedzy prawniczej niema, ale są gałęzie wiedzy prawniczej, które 
przedewszystkiem i szczególnie interesują wojsko. Są to dziedziny wiedzy niewątpliwie 
bardzo rozległe, a przeto przed prawnikami wojskowymi otwiera się szerokie pole 
przestudjowania tych zagadnień, z których wiele jest dotychczas spornych w nauce lub też 
niecałkowicie wyjaśnionych. Zanalizowanie takiego zagadnienia w czasopiśmie wywoła 
częstokroć dyskusję, z której wyłuska się zdrowe ziarno trafnego rozwiązania. 

Pozatem życie wojskowe, dające przebogaty zbiór najrozmaitszych przejawów 
ciekawych ze stanowiska prawnego nastręcza dla prawnika wielką ilość tematów, których 
omówienie we własnym czasopiśmie będzie z pożytkiem nietylko dla myśli prawniczej, lecz 
również i dla dobra służby. 

Życie wartkim toczy się prądem – a rzeczą prawnika jest umieć znaleść zawsze trafne 
rozwiązanie prawne dla tych przejawów, jakie niesie za sobą prąd życia. Ten postulat natury 
ogólnej posiada dla prawnika wojskowego szczególnie doniosłe znaczenie, gdyż 
przedewszystkiem życie wojska nie może być zależne od tego, by w swej prawidłowej i  
naturalnej ewolucji stosowało się do prawniczo ujętych już koncepcyj – lecz raczej żąda, by 
prawo równym podążało krokiem za biegiem życia wojskowego. Z tego też względu przed 
prawnikiem wojskowym stoją nieraz  zagadnienia z natury swej może nawet i proste, które 
jednak rozważane pod powyższym kątem widzenia nasuwają trudności w celowem 
dostosowaniu prawa do nowych objawów życia. 

Jeżeli poruszam tego rodzaju kwestje – znane niewątpliwie ogólnie – to 
przedewszystkiem w tym celu, aby podkreślić, iż zadania, które postawiło sobie do spełnienia 
czasopismo są rozległe – że materjał z dziedziny wiedzy prawniczej, dotyczącej wojska, jest 
bogaty, urozmaicony i aktualny – że dla omówienia tych zagadnień potrzebną, a nawet 
nieodzowną jest pewna platforma, któraby łączyła dla wspólnego dobra wysiłki tych ludzi, 



którzy nad poruszonemi zagadnieniami już pracują, lub którzyby w przyszłości chcieli nad 
niemi pracować. 

Tą wspólną platformą łączącą na niwie naukowej pracy prawniczej, dotyczącej wojska, 
przedewszystkiem prawników wojskowych – niech stanie się Wojskowy Przegląd Prawniczy, 
któremu imieniem korpusu sądowego życzę powodzenia w jego intencjach szczytnych tak dla 
myśli prawniczej, jakoteż korzystnych i dla dobra służby. 
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