SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Czytelnicy, Czcigodni Autorzy,
Z wielką dumą i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce Jubileuszowe wydanie
Wojskowego Przeglądu Prawniczego. Inspiracją do publikacji powyższego numeru jest
85-lecie istnienia naszego czasopisma na rynku wydawniczym.
Wypada przypomnieć, że pierwszy numer Wojskowego Przeglądu Prawniczego ukazał
się w marcu 1928 r., pismo było wydawane jako miesięcznik do grudnia 1929 r., a od stycznia
1930 r. do dnia dzisiejszego ukazuje się jako kwartalnik (z przerwą w latach 1939-1945).
Potrzeba stworzenia własnego - wojskowego czasopisma prawniczego - w odrodzonym
Państwie Polskim wynikała z jednej strony z poczucia odrębności ustawodawstwa
wojskowego, z drugiej zaś chęci uczestnictwa wojskowych organów ochrony prawnej w
życiu prawniczym. Stąd też zamysłem założycieli czasopisma było umieszczanie w nim
artykułów o tematyce nie tylko wojskowej, ale także najważniejszych judykatów początkowo
Najwyższego Sądu Wojskowego, Najwyższego Sądu oraz Najwyższego Trybunału
Administracyjnego, a po licznych reformach ustrojowych sądów - Sądu Najwyższego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Periodyk stawiał sobie za cel także propagowanie
wiedzy prawniczej wśród swoich czytelników poprzez zamieszczanie informacji o
nowościach wydawniczych na rynku prawniczym, a także recenzji i przeglądu artykułów w
innych czasopismach prawniczych. Dużym zainteresowaniem w okresie międzywojennym
cieszyła się także stała rubryka opinii prawnych. Po wojnie kontynuowano profil pisma, choć
w nieco zmienionej formie, nadal zamieszczano w nim artykuły z zakresu szeroko pojętych
nauk penalnych, publikowano przegląd orzeczeń Sądu Najwyższego, omawiano i
recenzowano monografie i inne nowości wydawnicze na rynku prawniczym.
Dziękując za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście pozwalamy sobie przypomnieć,
że wśród autorów piszących do Wojskowego Przeglądu Prawniczego znaleźli się wybitni
przedstawiciele nauki, cieszący się wielkim autorytetem i uznaniem nie tylko z powodu
swoich zasług dla polskich nauk prawnych, lecz także z uwagi na ich obiektywizm i
rzetelność, na każdym etapie swojego rozwoju naukowego, o czym świadczą publikacje
zamieszczone przez wyżej wymienionych Autorów, na łamach WPP w poprzednich dekadach
II poł. XX w.
Stąd zrodził się pomysł, aby przypomnieć naszym stałym Czytelnikom, a nowym
przybliżyć dorobek naszego czasopisma poprzez zamieszczenie w czwartym numerze
Wojskowego Przeglądu Prawniczego obok artykułów współczesnych, także przedruków z
dawnych numerów od początku istnienia pisma, aż po czasy współczesne.
Jeszcze raz dziękując za zaufanie i życzliwość, życzę przyjemnej lektury
Redaktor Naczelny WPP

