
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 
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nieważny w przypadkach wskazanych 
w art. 373, przy czym Najwyższy Sąd 
Wojskowy postępuje stosownie do art. 
374; w innych przypadkach zaskar
żony wyrok może uchylić tylko wów
C'tas, gdy uzna-· że uchybienie mogło 
mieć wpływ na treść wyroku . 

§ 4. W pnypadkach objętych § 2 i 3, 
sąd któremu sprawę przeka7..a.no, nje 
może orzec kary surowszej niż ta, na 
którą oskarżonego poprzednio ska
zano". 

2. W art. 439 umieszcza się nowy§ I o na.stępują:
cym brzmieniu: 

"Art. 439 

§,, I . Jeżeli wniosek o -wznowienie postę
powania. złożono w s~zie, który wydał 
W){rok lub przejął sprawy danego są:du, 
sędzia wojskowy stojący na czele 
tego sądu zarządza w razie potrzeby 

33 Dziennik Ustaw Nr. 5 

sprawdzenie okolicżności, wskazanych 
we wniosku ; świadka. lub biegłego 
można przesłuchać pod przysięgą ". 

3. Dotychczasowa treść art. 439 staje się § 2 
tegoż artykułu. 

Art. 2. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza. się Mini
strowi Obrony N &rodowej. 

Art. 3. 
Dekret niniejszy wchodzi w iycie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkieu icz 

Prezes Rady Ministrów : T. A rei.szt.wski 

Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej : 
M. Ki"kiel Gen. Dyw. 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 22 MAJA 1945 R. 

o wydatkach i doehodach państwowych na okres od :1 slycznia do 3:1 grudnia 1945 r. 

Na podstawie art. 79 ust. (2} ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

Art. l. 

W okresie od 1 stycznia do 3 I grudnia 1945 r. 
mogą być dokonywane : 

I) wydatki objęte załączonym budżetem, do 
wysokości .t.14.,268.810.-.-, · 

2) wydatki na. terenach okupowanych przez 
Armje Państw Sprzymierzonych, do wysokości 
!5,084.000.-.-. 

3} wydatki na Polskie Siły Zbrojne, do wysokośoi 
.t.23,096 .000.-.-

4) wydatki nadzwyC'Lajne związane ?. wojną, do 
wysokości !61000.000.-,- . 

• Art. 2, 
Wydatki mogą być dokonywane, jeżeli dekret 

niniejsz-y tna.czej nie stanowi (arL. 4 j 5) tylko ua tt: 
cele i w tych kwotach, które zostały ustalone w art. l 
oraz. w rubryka.eh z.a.łączonego budżetu. 

Art. 3. 

(I} Kredy ty przewidziane w załączonym budżecie, 
z wyjątkiem kredytów w części 3, mogą być otwie
rane przez Ministra Skarbu miesięcznie. 

(2) Kredyty w części 3 załączonego budżetu. 1 

będą otwierane na. wniosek Prezesa. Na.jwyiszej 
Izby Kontroli. 

Art. 4. 
(I) Minister Skarbu moie przenosić kredyty : 

I) między paragrafami w obrębie działów 2 
części I , 2 i ~ oraz działów I części 4 do 15 
załączonego budietu, z wyłączeniem jednak 
podwyższania kredytów na uposażenie, na 
prace ozasowe i różne wydatki osobowe oraz 
na wydatki reprezentacyjne i n.a styczności, 

2) na podstawie każdorazowej uchwały Ra.dy 
Ministrów, powziętej na wniosek Ministra. 
Skarbu: 
a.) między para.gra.fa.mi w obrębie każdego z 

niewymienionych w pkt. I, dziat.lów wszy
stkich cz'ęści załączonego budżetu, z wyjąt
kiem dzia.16w la w czę~cja.ch 4, 5 i 11, dzia.ln 
6 części 4 oraz z wyłączeniem przenoszenia. 
kredytów z paragrafu O, dz.ialu 2 części 12, 

b) między wszystkimi działami każdej części 
za.łączonego budżetu, z wyłączeniem jednak 
przenoszenia. kredytów z działów i na. działy 
la w częściach 4, 5, 9 i 1 I oraz z działu i na 
dział 6 części 4, na działy 2 części l, 2 i 3, 


