
D.ZIENNIK UST A w·
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 14 czerwca 1945 L Nr. 5 

Część I 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Poz. : J 3 - z dnia 15 niaja 1945 r. o zmian ie rozporzą,lzenia I'rozydonta Rzeczy po,,polit<'j >\ , lniu Z7 pui, \;,j(,rnika 1932 r, -
Prawo o Stowarzyszoniad1 . .. . . . . . . . . . . .. ... . .. . . . ... . .. . . . . .. 

Poz. ; J 4 - z <Inia J :'i nmj" 194:; r. o zmiau ie us Lawy z <Inia 9 kwietnia J 938 r. o pows7.edmy,., obowiązku woj,;kowym ... 

Poz.; Ii, - z 1\ni8 22 majl\ 1945 r. o zmianie kodeksu wojAllowogo post,ępowani,:, kul'łwgo ... 

Poi. : 16 - z 1lnia 22 m"ja lfl4:1 r. o wy,\atkacl, i <looho<l=h pai'u,Lwowych na okN>s Oli 1 stvczni!l <I{) 31 gruclni<1 I_ {14.j r .... 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 1r, MAJA l\145 R. 

>ltr. 31 

str. 31 

»Lr. 32 

str. 33 

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzcezypospol!tej z dnia 27 października 1932 r. - Prc1wo o Slowarzyszeninch

Na podstawie art. 7\J ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuj(':: 

Art. 1. 
\V stosunku do stowarzyszeniti Polski Czenvony 

K1zyż 7,awiesza się moc obowiązujllC<\, prze1Jisów 
a.rt. 4 7, 5 2 - 56 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z llnia 27 paździ(1rnik11 19:U r. -
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.RP. Nr. 94, 
p<.'Z. 808). 

Art. 2. 
Dekret niniejs;,;y wd1odzi w życie z dniern ogło

szenia. 

l're1.ydent Rzeezypospo1Jtej: W!. Raczkieu·icz 

Pre-zcs Rtu.ly Ministrów : 11
• Arciszew8ki 

.:Vlinist,er �prnw Wewnętrznych : Z. Berezowski 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZY.POSPOLITEJ 

Z UNIA 15 MAJA Hl45 R. 

o zmiaule ustawy i dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym

�a podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. 1. 
W art. 10 w�tawy z dnia O kwietnia 1938 r. o 

powszechnym obowią,zku wojskowym (Dz. U.R.P. 

�r. 25, po1,. 220), zmienionej dekret.em ..Prezydenta. 
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1943 r. o 
z1ni1inie ust,awy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o pow
szec}mym obowiązku wojslrnwyro (Dz. U.RP. Nr. 11, 
poz. 32) oraz dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 paździC'rnika Hl-!3 r. o ochotniczej sluibie 



kobiet (Dz. U.R.P. Nr. ll , poz. 34), dodaje się 
nowe ustępy (4) i (5) w brzmieniu : 

" ( 4) W czasie wojny Mjnister Obrony Narodowej 
moie zarządzać przedstawienie osób uzna
nych za zu.pełoie niezdolne do sluiby woj
skowej (kategoria. E) przed komisje poborowe 
lub komisje wojskowo-lekarskie celem 
ponownego zbadania ich zdolności do służby 
wojskowej , o ile od chwili uprawomocnienia 
się ostatniego orzeczenia o zupełnej niezdol
ności do służby wojskowej (kategoria E) 
upłynął conajmniej rok i o ile dana osoba 
zgłosi się ochotniczo do sluiby wojskowej. 

(5) Sposób powołania do przeglądu, władze 
właściwe oraz tryb postępowania w spra
wach ponownego przeglądu ustali Minister 
Obrony Narodowej w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych , a w stosunku 
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do osób przebywających za granicą - w 
porozumieniu z Ministrem Spraw Zagrani
cznych". 

Art. 2. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Obrony Narodowej w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Spraw 
Zagranicznych. 

Art. 3. 
Dekret niniejszy wchodzi w iycie z dniem 

ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Jłaczlciewicz 

Prezes Rady Ministrów : T. Arciszewski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 
M. K'ltkiel Gen. Dyw. 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 22 MAJA 1945 R. 

o zmianie kodeksu wojskowego postępowania. karnego 

Na podstawie art. 79 ust. (2) nstawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. I. 

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
29 września. 1936 r. kodeks wojskowego postępowa
nia karnego (Dz. U.R.P. Nr. 76, poz. 537), zmie
nionym dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 26 lipca l 939 r. o zmianie kodeksu wojskowego 
postępowania karnego (Dz. U.R.P. Nr. 67, poz. 454) 
i dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 
marca 1943 r. o zmianie przepisów o sądownictwie 
wojskowym (Dz. U.RP. Nr. 2, poz. 6) wprowadza 
się następujące zmiany : 

I. Art. 382 i 383 otrzymują następujące brzmie
nie: 

"Art. 382 

§ l. Prokurator Najwyfazego Sądu Woj
skowego moie założyć rewizję : 
a) w celu ustalenia należytej wykładni 

ustawy od każdego prawomocnego 
orzeczenia wojskowego sądu rejono
wego lnb wojskowego sądu okrę
gowego, 

b) na korzyść oskarionego od każdego 
1;>rawomocnego wyroku skazuj ą,cego 
sądu wojennego lub innego sądu woj -

skowego, w którym wprowadzono 
postępowanie wojenne z powodów 
wskazanych w art. 355 § l. 

§ 2. Rewizja wymieniona w § 1 lit. b) jest 
dopuszczalna także w razie śmierci 
oskarżonego. 

Art. 383 
§ 1. Najwyższy Sąd Wojskowy rozpoznaje 

rewizje, za.łożone w myśl art. 382 § 1, 
na posiedzeniu niejawnym. 

§ 2. Uwzględniając rewizję prokuratora, za~ 
łoioną w myśl art. 382 § l lit. a) 
Najwyższy Sąd Wojskowy uchyla za
skarione orzeczenie lub uznaje je za 
nieważne w przypadkach wskazanych 
w art. 373 lit. a), c), e), f) lub g), 
przyczym Najwyiszy Sąd Wojskowy 
-postępuje stosownie do art. 374; w 
innych przypadkach ustala uchybienie, 
a zaskarżone orzeczenie może uchylić 
tylko wówczas, gdy w zakresie orze
czenia o winie i karze uchylenie jest 
dla oskarżonego bez znaczenia lub 
korzystne. 

§ 3. Uwzględniając rewizję prokm·atora,za
lożoną w myśl art. 382 § l lit. b) 
Najwyższy Sąd Wojskowy uchyla za
skarżony wyrok lub uznaje go za 


