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 Ústavní zákon, kterým se prohla�ují za zákon dekrety presidenta republiky 

  

Constitutional Law No. 57/1946 Sb. of March 28, 1946 
by which  the Decrees of the President of the Republic Are Approved and Declared Law 

  

Ústavní zákon č. 57/1946 Sb. ze dne 28. března 1946, 
kterým se schvalují a prohla�ují za zákon dekrety presidenta republiky  

Prozatímní Národní shromá�dění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:  

Čl.I.  
(1) Prozatímní Národní shromá�dění schvaluje a prohla�uje za zákon ústavní dekrety a dekrety presidenta republiky, vydané na základě § 2 ústavního dekretu 
presidenta republiky ze dne 15. října 1940, č. 2 Úř. věst. čsl. (č. 20/1945 Sb.), o prozatímním výkonu moci zákonodárné, a to včetně právě uvedeného ústavního 
dekretu, pokud se tak ji� nestalo. 

(2) Ve�keré dekrety presidenta republiky jest pova�ovati od jich počátku za zákon; ústavní dekrety buďte� pova�ovány za zákon ústavní. 

(3) Územní a časová platnost předpisů v předcházejících odstavcích uvedených zůstává beze změny.  

 
Čl.II.  
Tím se provádí a mění čl. 5, odst. 1 a 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, ve znění 
zákona ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jím� se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.  

 
Čl.III.  
(1) Ústavní dekrety a dekrety presidenta republiky, uvedené v článku I, budou uveřejněny do 18 měsíců jako příloha Sbírky zákonů a nařízení republiky 
Československé, pokud nebyly v této sbírce ji� oti�těny. 

(2) Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá�ení; provedou jej v�ichni členové vlády.  

 
Dr. Bene� v. r. Fierlinger v. r. Gottwald v. r. Kopecký v. r. Dr. Stránský v. r. Lau�man v. r. �iroký v. r. Ďuri� v. r. Dr. �rámek v. r. Dr. Pietor v. r. Ursíny v. r. gen. Hasal 
v. r. Masaryk v. r. Hála v. r. gen. Svoboda v. r. Dr. �oltész v. r. Dr. Ripka v. r. Dr. Procházka v. r. Nosek v. r. Majer v. r. Dr. �robár v. r. Dr. Clementis v. r. Dr. Nejedlý 
v. r. gen. Dr. Ferjenčík v. r. r. Drtina v. r. Lichner v. r.  
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