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УСТАВ КНЕ ЖЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ  
ОД 1838. ГО ДИ НЕ (ТУР СКИ УСТАВ)**

Са же так
Ауторутекстуанализираначиндоношења,карактер
и последицеУстава од 1838. године.По обимутек
ста,најкраћисрпскиуставкоји јенајдужеформал
новажиоуњенојуставноправнојисторији,написан
јеуЦариградунаарапскомјезикуиуредиојеосновне
елементе аутономног статуса вазалне Кнежевине.
Уставом од 1838. године потврђена су вазална пра
ва,алииправоПортедаинтервенишеуунутрашње
уређење Србије. Његова најзначајнија последица је
ограничавање апсолутизма кнеза Милоша Обрено
вића, што ће за последицу имати далекосежне по
литичке промене. Турски устав је неуређен поредак
власти преобратио у правне прописе. Институције
Турскогуставасупосталеосновазаизградњумодер
ног управног апарата и правног система.Под овим
уставом,насталајеновафазауразвојусрпскеустав
ности–раздобљеуставобранитеља.
Кључнеречи:устав,хатишериф,Државнисавет,На
родна скупштина, легитимност, организација вла
сти, законодавна власт,извршнавласт,подела вла
сти,судство,праваислободе,парламентарнавлада,
уставностизаконитост.

* Истраживач сарадник у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.



- 412 -

УСТАВКНЕЖЕВИНЕСРБИЈЕОД1938.ГОДИНЕ...МиодрагРадојевић

I.OБЕЛЕЖЈАИДОНОШЕЊЕУСТАВА

Dру ги срп ски устав, на пи сан у Ца ри гра ду, до нет је 1838. го ди-
не у фор ми на ред бе тур ског сул та на – ха ти ше ри фа и по знат је 

као Турскиуставили Четвртихатишериф.Прет ход на три ха ти-
ше ри фа, ко ја су уре ђи ва ла по ло жај Ср би је у окви ру Тур ског цар-
ства, усво је ни су 1829, 1830. и 1833. го ди не. На зив „Тур ски устав“ 
је на вод но пр ви упо тре био кнез Ми лош Обре но вић, с ци љем да му 
оспо ри углед.1) Кнез је сма трао да Устав оне мо гу ћа ва оства ри ва-
ње основ них на ци о нал них ин те ре са. Сво је не сла га ње са ње го вом 
при ме ном из ра зио је сво јом аб ди ка ци јом, а ње го ва по ли тич ке ак-
тив ност у на ред ном пе ри о ду обе ле же на је на сто ја њем да про ме-
ни Устав. Пре ма ста но ви шту Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, на зив Тур ски 
устав је „не пра ве дан“, јер је овај устав за јед нич ко де ло тур ских и 
ру ских пред став ни ка, али и кне же ве опо зи ци је.2) Срп ски пред став-
ни ци, ру ко во ђе ни иде јом огра ни ча ва ња кне же вог ап со лу ти зма, ак-
тив но су уче ство ва ли у из ра ди Уста ва, по себ но у од ред ба ма о од-
но су кне за и Со вје та.

Основ но обе леж је Уста ва од 1838. го ди не је да су по твр ђе на 
ва зал на пра ва Ср би је пред ви ђе на прет ход ним ха ти ше ри фи ма и 
огра ни че на је власт кне за нај ви шим прав ним ак том. Ср би ји ни је 
при зна то пра во на не за ви сну уну тра шњу ауто но ми ју и са мо стал но 
до но ше ње уста ва. Пор та је за др жа ла пра во да од лу чу је о уну тра-
шњем уре ђе њу зе мље и ди рект но по сре ду је у слу ча ју су ко ба из ме-
ђу кне за и Со вје та. Ли бе рал не од ред бе Сре тењ ског уста ва ни су на-
шле ме сто у Уста ву од 1838. го ди не. У од но су на Сре тењ ски устав, 
то је био „ко рак уна зад“ али и „ре а лан из раз при ли ка у ко ји ма се 
Ср би ја на ла зи ла“.3) 

Тур ски устав се фор мал но при ме њи вао до 1869. го ди не, али 
„фак тич ки мно ге ње го ве од ред бе су ста вље не ван сна ге за ко ни-
ма устав ног ка рак те ра за вре ме дру ге вла де Ми ло ша и Ми ха и ла 
Обре но ви ћа.“4) Устав је за пра во ва жио до 1961. го ди не, ка да су у 
вре ме кне за Ми хај ла до не ти за ко ни ор ган ског ка рак те ра ко ји ма су 
из ме ње не кључ не нор ме Уста ва од 1838. го ди не. Ако би за не ма-
1) Упоредити: Н. Б. Поповић, Србија и царска Русија, друго издање, ЈП „Службени 

гласник“, Београд, 2007, стр. 28.
2) Упо ре ди ти: В. Ћо ро вић, ИсторијаСрба,Ок то их – Но ва књи га – Лео Ко мерц, Но ви 

Сад, 2005, стр. 681.
3)  М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 295.
4) Љ. Кан дић, „Устав од 1838. го ди не“, у: М. Јо ви чић (ур.), Уставикнежевинеикраљеви

неСрбије1835–1903,СА НУ, Бе о град, 1988, стр. 61.
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ри ли прет ход ну при мед бу, Тур ски устав био би устав са нај ду жим 
ва же њем у раз во ју срп ске устав но сти. Пре ма оби му тек ста, то је 
нај кра ћи срп ски устав. При ме ра ра ди, ду жи на ње го вог тек ста је 
за по ло ви ну кра ћа у од но су на Сре тењ ски устав. Ипак, оно што је 
спор но је да ли овај акт има сва обе леж ја уста ва. 

У устав ној те о ри ји је увре же но ста но ви ште по ко јем је „устав 
из раз и де ло су ве ре не вла сти.“5) Устав до но си прав но нео гра ни че-
на власт, јер је устав обе леж је су ве ре но сти. У скла ду са на ве де-
ном ар гу мен та ци јом, Ха ти ше риф од 1838. го ди не не ма ка рак тер 
Уста ва јер ње га ни је до не ла Ср би ја као су ве ре на др жа ва. Ср би ја је 
у вре ме овог уста ва има ла ста тус за ви сне три бу тар не кне же ви не. 
У ње го вом до но ше њу уче ство ва ле су стра не си ле, а устав је на-
пи сан на арап ском па тек за тим пре ве ден на срп ски је зик. Ипак, 
исто ри ја устав но сти по зна је при ме ре уста ва чи ји до но си лац ни је 
прав но су ве ре на власт. Уоста лом, Ср би ја ни је има ла фор мал ни су-
ве ре ни тет ни у вре ме до но ше ња Уста ва од 1869. го ди не. С дру ге 
стра не, де пу та ци ја Ср би је име но ва на од са мог кња за уче ство ва ла 
је у из ра ди и до но ше њу овог уста ва. Прав но и сто риј ски по сма тра-
но, Тур ски устав је дру ги у ни зу срп ских уста ва. Фор ма Уста ва и 
са др жај устав них од ред би по сле ди ца су по ло жа ја Ср би је у вре ме 
ње го вог до но ше ња. 

Ка ко уну тра шње по ли тич ке бор бе у Ср би ји ни су утих ну ле, на-
кон су спен зи је Сре тењ ског уста ва, би ло је ра зум но да се не су гла-
си це раз ре ше до но ше њем основ ног за ко на ко ји би уре дио ор га ни-
за ци ју вла сти и дру га устав на пи та ња. У раз до бљу од Сре тењ ског 
до Тур ског уста ва са чи ње но је ви ше устав них на цр та. У из ра ди 
ових устав них на цр та уче ство ва ли су кнез Ми лош, ње го ви опо нен-
ти и пред став ни ци стра них др жа ва. Ин те рес за ре ша ва ње устав ног 
пи та ња у Ср би ји из у зев Пор те, по ка за ле су и Ру си ја, Ен гле ска и 
Аустри ја.  

Ре ша ва ње устав ног пи та ња у Ср би ји је био на чин да Ру си ја 
по твр ди сво је ути цај на Бал ка ну и у од но си ма са Тур ском. Ње на 
за ин те ре со ва ност је би ла и по сле ди ца пре у зе тих оба ве за из ра ни-
јих уго во ра са Пор том, али и ди пло мат ског пре сти жа. Уста вом би 
се оја ча ла уну тра шња са мо у пра ва Ср би је, сма тра ла је Ру си ја, али 
и огра ни чи ла кне же ва са мо во ља што је би ло са гла сно ха ти ше ри-
фи ма али и ње ним ге о по ли тич ким ин те ре си ма. Ру си ја је вр ши ла 
5) Р. Мар ко вић, Уставноправо,тринаестоосавремењеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни-

вер зи те та у Бе о гра ду, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2009, стр. 45.
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при ти сак на кња за да пре ду зме рад ње да се при пре ми устав. У том 
по гле ду, она је сла ла сво је еми са ре (Рик ман, Дол го ру ков) ка ко би 
из вр ши ли при ти сак на кне за, али и до ста вља ла кон крет не пред ло-
ге ка ко би из гле да ле осно ве бу ду ћег устав ног уре ђе ња. Ен гле ска 
је би ла на стра ни уста но ве ја ког кне за по др жа ног ин сти ту ци јом 
на род ног пред став ни штва и га ран ти ја ма основ них сло бо да и пра-
ва. Ми лош Обре но вић је, пак, тра жио на чин да го спо да ри ми мо 
уста ва, или да у уста ву на мет не ре ше ња ко ја би му јем чи ла да ће 
не при ко сно ве но вла да ти.  

На ини ци ја ти ву Ру си је, већ у апри лу 1835. го ди не са ста вље на 
је ко ми си ја ко ја је из ра ди ла устав ни на црт.6) По је ди на ре ше ња у 
овом устав ном на цр ту ни су би ла по ње ној во љи, по је она по ну ди-
ла осно ве („ба сис“) устав ног уре ђе ња у пет та ча ка, нај ве ро ват ни је 
по чет ком 1837. го ди не.7) Ми лош Обре но вић ни је при хва тио ру ски 
пред лог јер му се ни је до па да ла иде ја о уста но вља ва њу Се на та, 
од но сно не по крет ног Др жав ног са ве та. Он је сма трао да ће та кво 
устав но те ло би ти ра сад ник опо зи ци је, што се ка сни је об и сти ни ло.

Пред лог Хо џе са, ен гле ског ди пло ма те и по сла ни ка, од го ва рао 
је ви ше пла но ви ма Ми ло ша Обре но ви ћа. По ред Др жав ног са ве-
та, чи ји су са мо пред сед ник и се кре тар не по крет ни, по сто јао би и 
пар ла мент ко ји би се са ста јао сва ке го ди не и ста рао се о бу џе ту и 
од ре ђи ва њу по ре за. Кнез сва ка ко ни је био про тив уво ђе ња у устав 
На род не скуп шти не и при хва тао је га ран то ва ње основ них пра ва 
и сло бо да (уки да ње ку лу ка, за шти ту при ват не сво ји не, уки да ње 
тор ту ре, пра во на сло бод ну тр го ви ну), али је био про тив уста но-
ве се на та или са ве та. Ми лош Обре но вић, као ви чан де ма гог, ла ко 
је упра вљао На род ном скуп шти ном, али са ста ре ши на ма је имао 
ви ше про бле ма па се при бо ја вао да би јед но њи хо во те ло мо гло 
угро зи ти ње гов ап со лу ти зам.

Ка ко би ода гнао при ти ске да до не се устав, Ми лош се по слу-
жио лу кав ством. При хва тио је ини ци ја ти ву Хо џе са и Дол го ру ко ва 
и из дао указ (1837) ко јим су за шти ће на пра ва „устав ног ка рак те-
6) Са др жи на овог устав ног на цр та ни је нам де таљ но по зна та. Из се кун дар не исто риј ске 

гра ђе до зна је мо да је устав ни на црт де ло Ја ко ва Жи ва но ви ћа и да је са др жа вао од ред бе 
о Др жав ном са ве ту, др жав ним сим бо ли ма, лич ним пра ви ма. По ред Др жав ног са ве та, 
ко ме је при па да ла из вр шна и за ко но дав на власт, по сто ја ла би и На род на скуп шти на. 
По дроб ни је: Ј. М. Про да но вић, Уставниразвитакиуставнеборбе,стр. 65–66.

7) Пет та ча ка за срп ски устав ти ца ли су се: 1) Управ ног са ве та, 2) уну тра шњег уре ђе ња, 
3) фи нан си ја, 4) пра во су ђа и 5) бо го слу же ња и про све те. Иде ја ру ске ди пло ма ти је је 
би ла да се у но вом уста ву раз ра де пра ва ко ја су већ би ла при зна та у ха ти ше ри фи ма, и 
не ви ше од то га.
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ра“,8) а за тим је обра зо вао је но ву устав ну ко ми си ју. По ње го вој 
на ме ри, устав на ко ми си ја ни је ни има ла за да так да оба ви по сао 
из ра де ко нач ног устав ног на цр та већ да ство ри при вид ка ко је 
кнез уисти ну за ин те ре со ван да се ње го ва власт огра ни чи уста вом. 
Устав на ко ми си ја, чи ји је пр во бит ни са став из ме њен, у ро ку од 
три ме се ца, до мар та 1838. го ди не, са ста ви ла је два устав на на-
цр та. По пр вом, чи је се аутор ство при пи су је Ја ко ву Жи ва но ви ћу, 
др жав ни са вет ни ци су по по ло жа ју чи нов ни ци, па их је кнез мо-
гао пен зи о ни са ти или их пре ме сти ти на дру го зва ње. На црт Јо ва на 
Ха џи ћа био је сло бо до ум ни ји, ка ко у са мо стал но сти Ср би је јер је 
пред ви ђао да је она не за ви сна у уну тра шњој упра ви, али је ишао 
и ко рак да ље у обра зо ва њу др жав них ин сти ту ци ја и огра ни ча ва њу 
кне же ве вла сти.9) Др жав ни са вет вр шио је за ко но дав ну, из вр шну и 
суд ску власт. Ње не чла но ве је по ста вљао кнез, али са ли сте ко је је 
она пред ло жи ла. Са вет ни ци ни су мо гли би ти сме ње ни без од лу ке 
Пор те, или ако на чи не те жак пре ступ. На род на скуп шти на је има-
ла две вр сте по сла ни ка, они ко ји се би ра ју по оп шти на ма и по сла-
ни ке по по ло жа ју. Ње но нај ва жни је овла шће ње је да ре ша ва спор 
у слу ча ју ако је кнез ста вио ве то на за ко но дав не од лу ке Са ве та.10) 
Та кав устав ни на црт био је да ле ко од Ми ло ше вих пла но ва. Ми лош 
Обре но вић је од лу чио да по сле ове устав не ко ми си је обра зу је но ву, 
али га је пред у хи трио по зив из Ца ри гра да да по ша ље де ле га ци ју 
ра ди рас пра ве о гра ни ца ма, али и устав ном пи та њу.11) Са устав ним 
на цр том, одо бре ног од стра не кне за, де ле га ци ја у са ста ву Аврам 
Пе тро ни је вић, Ја ков Жи ва но вић и Јо ван ча Спа сић, по ја ви ла се у 
Ца ри гра ду.

Срп ска де ле га ци ја, за ко ју Ми лош ни је сум њао да му је не-
на кло ње на, иг но ри са ла је ње го ве ин струк ци је и при го во ре да се 
текст устав ног на цр та не ме ња. Са пред став ни ци ма Ру си је и Пор те 
8) Упо ре ди ти: Ј. М. Про да но вић, Уставниразвитакиуставнеборбе,стр. 68–69.
9) Ја ков Жи ва но вић и Јо ван Ха џић би ли су „пре ча ни“, Ср би из Аустри је, прав ни ци по 

стру ци ко ји су до шли на по зив вла сти ко јој су не до ста ја ли об ра зо ва ни чи нов ни ци. 
10) Упо ре ди ти: Ј. М. Про да но вић, Уставниразвитакиуставнеборбе,стр. 72–79.
11) Сло бо дан Јо ва но вић сма тра да је Ми лош Обре но вић по ку шао да Пор ти по ну ди устав-

ни на црт по ко ме др жав ни са вет ни ци ни су има ли не по кре тан по ло жај, ка ко би се обе-
сна жи ла од ред ба Ха ти ше ри фа из 1830. го ди не ко ја је то пред ви ђа ла и на ко ју се Ру си ја 
по зи ва ла. Упо ре ди ти: С. Јо ва но вић, „На ше устав но пи та ње у XIX ве ку“, у: Политичке
иправнерасправе,I–III,СабранаделаСлободанаЈовановића,књи га 2, стр. 18. О то ме 
ви ше и: Д. Јев тић, Д. По по вић, Народнаправнаисторија,стр. 127–128; Љ. Кр кљуш, 
Правнаисторијасрпскогнарода,стр. 159–160.
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до го во ри ла се о ка рак те ру основ них устав них од ред би.12) Из исто-
риј ских из во ра са зна је мо да је она би ла мо ти ви са на јед ном на ме-
ром – да уста вом по што-по то огра ни чи власт кне за, чак и по це-
ну усту па ка Пор ти и Ру си ји, а на ште ту по ло жа ја Ср би је. Ми лош 
Обре но вић ни је до зво лио да На род на скуп шти на про гла си устав, 
ка ко би ус кра тио ле ги тим ност но вом уста ву, па је он  до нет у фор-
ми ха ти ше ри фа – уго во ра из ме ђу Тур ске и Ру си је, ко ја је до Па-
ри ског ми ра би ла ис кљу чи ви је мац ауто но ми је Ср би је. По ли тич-
ки, то је зна чи ло да Ср би ја ни је има ла пот пу ну ауто но ми ју, па је 
и устав мо гао би ти про ме њен са мо одо бре њем Ру си је и Тур ске.13) 
Фор мал но прав но, он је ок тро и са ни акт па се у на шој те о ри ји ње му 
оспо ра ва и ка рак тер уста ва.

II.УСТАВНЕОДРЕДБЕ

Ха ти ше риф од 1838. го ди не са др жи све га 66 чла но ва, а по са-
др жи ни то је ор ган ски за кон. У прав но тех нич ком сми слу, Турски
устав је по пут Сре тењ ског уста ва осо бен јер је пи сан пред ву ков-
ским ар ха ич ним, ије кав ским је зи ком. У ње го вом пре во ду за др жан 
је низ арап ских ре чи, од но сно тур ци за ма па се и сми сао устав ног 
тек ста на по је ди ним ме сти ма те шко раз у ме. За раз ли ку од Сре тењ-
ског уста ва, у Уста ву од 1838. го ди не ни је из вр ше на ње го ва уну-
тра шња си сте ма ти за ци ја од ред би на по гла вља и одељ ке. Он не ма 
фор му, уоби ча је ну за кла сич не гра ђан ске уста ве у том пе ри о ду.14) 
Тур ски устав, за раз ли ку од Сре тењ ског уста ва, из о ста вља од ред бе 
о На род ној скуп шти ни, про кла му је не по кре тан по ло жај Др жав ног 
са ве та и скром ни ји са др жај лич них пра ва.  У ма те ри јал ном по гле-
ду, у овом уста ву, на кон кра ће пре ам бу ле и увод них од ред би сле де 
про пи си ко ји ма се ре гу ли ше по ло жај и овла шће ња кне за и Со вје та 
(чл. 4–27), ор га ни за ци ја пра во су ђа (чл. 28–42) и пра ва гра ђа на (чл. 
43–57). 

По Турскомуставу, вр хов на власт је по де ље на из ме ђу кња за 
и Со вје та.15) Ми ло шу Обре но ви ћу је по твр ђен по ло жај на след ног 
12) „Тур ска, су ве рен Ср би је, по су ге сти ја ма из Пе тро гра да и на пот стрек не ких на род них 

ста ре ши на (Аврам Пе тро ни је вић и др.) не за до вољ них Ми ло ше вом упра вом, да ла је 
Ср би ји Устав 1838. го ди не...“ М. Вла и са вље вић, РазвојуставностиуСрбији,Из да вач-
ка за дру га „По ли ти ка и дру штво“, Бе о град, 1938, стр. 17–18.

13) Упор.: М. Ми ло ва но вић, Државноправоидругеуставноправнестудије,из бор, ре дак-
ци ја и по го вор Рат ко Мар ко вић, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, стр. 152.

14) Упо ре ди: Љ. Кан дић, „Устав од 1838. го ди не“, стр. 64.
15) У на зи ву овог ор га на тре ба при ме ти ти је зич ку ди стинк ци ју, он ви ше не ма епи тет „др-

жав ног со вје та“, ка ко је то би ло по Сре тењ ском уста ву.
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мо нар ха (члан 1),16) од ре ђе на је ње го ва го ди шња апа на жа (члан 2) 
и уре ђен је ње гов устав ни по ло жај. Кнез је вр хов ни ко ман дант вој-
ске, уче ству је у вр ше њу за ко но дав не и из вр шне вла сти, из вр ша ва 
за ко не и има пра во або ли ци је и по ми ло ва ња (члан 3). Нај ва жни је 
овла шће ње кне за је име но ва ње чи нов ни ка, по себ но по пе чи те ља 
Со вје та и из да ва ње упут ства за њи хов рад. Ми лош, ипак, ни је имао 
мо гућ ност да ко ри сти за ко но дав ни ве то, већ је са мо по твр ђи вао 
за ко не и уред бе.

Књаз Ми лош је на кон ста вља ња ван сна ге Сре тењ ског уста ва 
за др жао уста но ву Со вје та, по све му су де ћи ка ко би удо во љио опо-
зи ци ји, на сто је ћи да у ње го вом са ста ву за др жи ло јал не чла но ве и 
огра ни чи ње го ве над ле жно сти и уло гу. Ука зом о устрој ству Са ве та 
(1835), Др жав ни со вјет ни је „нај ви ша власт до кне за“, ка ко је то 
уре дио Сре тењ ски устав, већ „нај ви ша не по сред стве но под кња зом 
сто је ћа власт“. Др жав ном со вје ту је про ме њен на зив у „Упра ви-
тељ ни со вјет“, већ кра јем ју ла 1835. го ди не и по де љен је на управ-
но и суд ско оде ље ње. Ка сни је, уста но вље на је и Вој но-по ли циј ска 
кан це ла ри ја. Не за до вољ ни сво јим но вим ста ту сом, со вјет ни ци су 
1837. го ди не за тра жи ли до но ше ње но вог уста ва, спре ча ва ње бе-
за ко ња у зе мљи и за пре ти ли ко лек тив ног остав ком. Рад Со вје та је 
прак тич но па ра ли зо ван по чет ком 1838.17)

За раз ли ку од Сре тењ ског уста ва и про пи са ко ји су у ме ђу вре-
ме ну до не ти, у Тур ском уста ву је Со вје ту при па ло ва жни је ме сто и 
уло га у си сте му ор га ни за ци је вла сти. Уло га Со вје та је оја ча ла јер је 
Со вјет пре у зео део ње них овла шће ња ко ја су при па да ла На род ној 
скуп шти ни. По Сре тењ ском уста ву, На род на скуп шти не је би ла за-
ми шље на и као „вр ста над зор не вла сти над Др жав ним со вје том“.18) 
Тур ски устав ни јед ним сло вом не по ми ње ин сти ту ци ју На род не 
скуп шти не. Над ле жност Со вје та је про ши ре на и осна жен је по-
ло жај со вјет ни ка по себ ним за ко ном усво је ним го ди ну да на на кон 
до не тог Уста ва.19) Со вјет је са ста вљен од 17 чла но ва ко је је име но-
вао књаз из ре до ва углед них љу ди и на род них ста ре ши на (члан 6. 
Уста ва). Ме ђу тим, пр ви Са вет (Со вјет Кња жев ства Сер би је, ка ко 
је гла сио ње гов зва нич ни на зив) фор ми ран је 1839. го ди не ми мо 
16) Д. Јев тић, Д. По по вић, Народнаправнаисторија,стр. 128.
17) Оп шир ни је: Р. Љу шић, КнежевинаСрбија1830–1839,стр. 224–232.
18) Д. Ден ко вић, „На ста нак и раз вој Др жав ног са ве та 1805–1918“, стр. 149–150.
19) „Ус тро е ни је Са ве та кња жев ства Срп ског од 1839. го ди не“ у: Зборникзаконаиуредбаи

уредбениуказа.I,Бе о град, 1840, стр. 16–28.
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устав них и за кон ских про пи са, јер је имао 21 чла на.20) Со вјет је 
до но сио за ко не и уред бе, од лу чи вао о ви си ни по ре за, бу џе ту (члан 
10. Ус тро е ни је Со вје та), ор га ни зо вао цен трал ну упра ву и од ре ђи-
вао пла те чи нов ни ци ма (чл. 11–13. Ус тро е ни ја Со вје та). Из вр шна 
власт, пре ма чла ну 21. Устро је ниа, при па да вла ди („цен трал но пра-
вле ние“) ко ји је ема на ци ја Со вје та. Со вјет је утвр ђи вао над ле жно-
сти по пе чи те ља и вр шио над зор над њи хо вим ра дом, ре ша вао су-
ко бе над ле жно сти, ту ма чио за ко не и уред бе.

У окви ру Со вје та, Уста вом је пред ви ђе но обра зо ва ње ужег те-
ла („цен трал но пра вле ни је“, члан 4. Уста ва) или вла де ко ја су чи-
ни ла три ми ни стра (по пе чи те ља или „вр хов на ди рек то ра“):21) уну-
тра шњих по сло ва, фи нан си ја, пра во су ђа и ве ра, од но сно „спор них 
дје ла Зе мље“.22) Вла ду је чи нио и че твр ти ми ни стар, ко ји је ујед-
но био и пред сед ник вла де, а он је ујед но и ми ни стар ино стра них 
де ла.23) Ми ни стар ство пра во су ђа је об у хва та ло и ре со ре про све те, 
на у ке и ве ра (члан 21. Уста ва). Цен трал но пра вле ние је би ло од-
го вор но кне зу по Уста ву, чи је је на ло ге спро во ди ло. За кон ским 
нор ма ма, пра во да по ста вља и за ме њу је по пе чи те ље је пре не то на 
Со вјет.24) Цен трал но пра вле ни је ни је де ло ва ло као ко лек тив но те-
ло, већ скуп ми ни ста ра, чи ја је од го вор ност ин ди ви ду ал на, а у ме-
ђу соб ном ра ду би ли су не за ви сни је дан од дру гог.25) Со вјет је имао 
пра во кон тро ле ра да и пре гле да ра чу на по пе чи те ља, нај ма ње два 
пу та го ди шње.

Тур ским уста вом је уре ђе на и Кан це ла ри ја (Кне жев ска кан це-
ла ри ја), ко јом ру ко во ди по пе чи тељ ино стра них де ла (по пе чи тељ 
ино стра них де ла) чи ја је над ле жност ди пло мат ски по сло ви, од но-
сно из да ва ње па со ша и ре гу ли са ње од но са са дру гим др жа ва (члан 
5).26) Кне же ва Кан це ла ри ја, на ста ла у вре ме Дру гог срп ског устан-
20) Ви де ти чл. 6. и 17. Уста ва из 1838. го ди не, као и члан 1. Ус тро е ни је Са ве та Кња жев ства 

Срп ског (Зборникзаконаиуредбаиуредбениуказа.I,Бе о град, 1840, стр. 38–57) пре ма 
ко ји ма је Со вјет имао 17 чла но ва и јед ног пред сед ни ка.

21) Упо ре ди ти: Члан 6. УстроениаСовјетаКњажевстваСрпског.
22) Ви де ти: чл. 4, 20–26. Уста ва од 1838. го ди не.
23) „По пе чи те љи ови по ста вље ни су под на ло ге Кња за, ко ји има сво ју по себ ну Кан це ла-

ри ју, ко јом упра вља Кне жев ски пред став ник а ко ји је ујед но и по пе чи тељ Ино стра них 
де ла“ (члан 2. Устро је ни ја Цен трал но га пра вле ни ја Кња жев ства Срп ског).

24) Чл. 3. и 5–7. УстроениаЦентралногаправленијаКњажевстваСрпског.
25) Чл. 5. и 11. УстроениаЦентралногаправленијаКњажевстваСрпског. 
26) Вла ди мир Сто јан че вић сма тра да је уста но вља ва њем јед ног управ ног те ла са овла-

шће њи ма ми ни стар ства ино стра них по сло ва при зна то „deiureно во пра во ауто ном ној 
Ср би ји“. Ср би ја је сте кла ле гал но пра во одр жа ва ња ве за са стра ним др жа ва ма, што 
ће има ти огро ман зна чај у про це су ње не бор бе за сти ца ње не за ви сно сти. Ви де ти: В. 
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ка, има ла је зна чај ну уло гу у си сте му ор га ни за ци је вла сти, и пред-
ста вља ла је цен трал ни ор ган вла сти, јер је књаз Ми лош пре ко ње 
упра вљао вла дом. Кне же ва кан це ла ри ја је у ви ше на вра та ме ња ла 
свој на зив, да би За ко ном од 1839. го ди не де таљ ни је уре ђе на ње на 
ор га ни за ци ја и над ле жно сти.27) 

Уста вом је пред ви ђе но да се име ну је и срп ски пред став ник 
у Ца ри гра ду тзв. Ка пу ће ха ја (Ка пу Ће ха ја, члан 18).28) Ср би ја је 
отво ри ла сво је пр во ди пло мат ско пред став ни штво у Бу ку ре шту 
1836. го ди не, а исте го ди не отво рен је пр ви стра ни кон зу лат у Бе-
о гра ду.29) Ка пу ће ха ја је уста но вљен као sui generisди пло мат ски 
пред став ник у Ца ри гра ду, јер је Ср би ја би ла ва зал на др жа ва. Kaпу 
ће ха ја је имао огра ни че ну над ле жност и функ ци је али и ве о ма ва-
жну уло гу у срп ско-тур ским од но си ма у на ред ним де це ни ја ма.30) 

У од но су на Сретењскиустав, Со вје ту је по ве ре но ви ше овла-
шће ња, та ко да кнез ни је мо гао вр ши ти за ко но дав ну и из вр шну 
власт без ње го ве по др шке. Сва ки за кон и уред ба су прет ход но мо-
ра ли би ти од стра не Со вје та одо бре ни (члан 11). Тур ским уста вом 
је пред ви ђен та чан број чла но ва Со вје та, ка ко би се за шти ти ла ње-
го ва не за ви сност од Ми ло ша Обре но ви ћа, као и усло ви за из бор 
чла но ва. За чла но ве Со вје та ни су мо гли би ти иза бра ни стра ни др-
жа вља ни, из у зев ако не би при ми ли „др жа вљан ство“ („ка че ство“). 
Та ко ђе, пред ви ђен је и ста ро сни цен зус од 35 го ди на као и услов 
да је кан ди дат за со вјет ни ка вла сник не по крет но сти (чл. 6–7). Од 
со вјет ни ка се оче ки ва ло да бу ду углед ни и ча сни Ср би, као и да 
ужи ва ју оп ште по ве ре ње. Ипак, то ни је био пра ви пред став нич ки 
ор ган већ су га чи ни ле на род не ста ре ши не, по пра ви лу огор че ни 
про тив ни ци са мо вла шћа Ми ло ша Обре но ви ћа. 

Из вор са мо стал ног по ло жа ја Со вје та је у устав ној нор ми пре-
ма ко јој књаз по ста вља чла но ве Др жав ног са ве та али не мо же их 
раз ре ши ти без по др шке Пор те и у слу ча ју до ка за не кри ви це (члан 

Сто јан че вић, „Исто риј ско зна че ње чла на 5. Уста ва од 1838. го ди не“, у М. Јо ви чић (ур.), 
УставниразвитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,стр. 55–58. 

27) Ви де ти: „Ус тро е ние Кња жев ске кан це ла ри је“ у: Зборникзаконаиуредбаиуредбени
указа.I,Бе о град, 1840, стр. 29–37.

28) Пред ста вља ње срп ске ауто но ми је код Пор те је у скла ду са тач ком 24. Ха ти ше ри фа од 
1830. го ди не.

29) Ђ. Ло пи чић, „Пре глед кон зу лар них од но са Ср би је 1804–1918“, Бранич, 1–2/2007,
Адво кат ска ко мо ра Ср би је, Бе о град, 2007, стр. 184, 189. Ср би ја је тек на кон про гла ше-
ња сво је не за ви сно сти, као су ве ре на др жа ва, од 1878. го ди не ус по ста ви ла пра ве ди пло-
мат ске од но се са европ ским др жа ва ма и САД.

30) Упо ре ди ти: М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,op.cit., стр. 105; Ђ. 
Ло пи чић, „Пре глед кон зу лар них од но са Ср би је 1804–1918“, стр. 189.
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17). У прак си, Ми лош Обре но вић је без у спе шно на сто јао да ути-
че на са став Со вје та, што је успе ва ло на кон су спен зи је Сре тењ-
ског уста ва, али не и на кон до но ше ња Тур ског уста ва. Је дан пут 
иза бра ни, они су вр ши ли сво ју функ ци ју до кле год су би ли до брог 
здра вља. Не по крет ност Со вје та је озна чи ла три јумф Ми ло ше вих 
про тив ни ка. Са дру ге стра не, Пор ти је овом устав ном нор мом омо-
гу ће но да ин тер ве ни ше у од но се из ме ђу тур ско фил ски на стро је ног 
Др жав ног са ве та и не по доб ног кне за, чи ме је би ла зна чај но угро-
же на уну тра шња ауто но ми ја Ср би је.31) 

Со вјет је имао и дру га јем ства сво је са мо стал но сти, та ко је 
од лу чи вао о ви си ни нов ча них на док на да сво јих чла но ва (члан 12). 
Пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве је при па ло ис кљу чи во Со вје ту, а 
књаз је за јед но са Пред сед ни ком и се кре та ром Со вје та пот пи си вао 
за ко не (члан 13). Од го вор ност со вјет ни ка је би ла по ли тич ко-прав-
не при ро де. Они су мо гли би ти сме ње ни „због ка квог пре сту пле ни-
ја, или због на ру ше ни ја за ко на и уред ба зе маљ ски“ (члан 17), док 
се по за кон ским нор ма ма устав на ква ли фи ка ци ја ме ња па они од-
го ва ра ју „због ка ко ве ве ли ке кри ви це, или због на ру ше ни ја за ко на 
и уред ба зе маљ ски“.32) За ко но да вац, од но сно Со вјет, је очи глед но 
на сто јао да со вјет ни ци од го ва ра ју ис кљу чи во у слу ча ју по чи ње них 
те жих кри вич них де ла.

Суд ска власт је при па ла су до ви ма. Су до ви су би ли ор га ни зо-
ва ни пре ма ме сној над ле жно сти. и то као: се о ски или „при ми ри-
тел ни су до ви“, окру жни су до ви и Апе ла ци о ни суд. Се о ски суд ни је 
про фе си о нал ни суд, већ је то суд се о ских ста ре ши на (пред сед ник 
и два чла на). Он је су дио за пре сту пе чи ји пред ме ти не пре ла зе 
из нос од 100 гро ша, од но сно ка зну од три да на за тво ра и де сет 
уда ра ца шта пом. Осо бе ност овог су да је да је по сту пак во ђен усме-
но, без из ри ца ња пре су де у пи сме ном об ли ку. Окру жни су до ви су 
основ ни су до ви, ко ји су де у пр вом сте пе ну као: кри вич ни, пар нич-
ни и тр го вач ки су до ва. Са ста вље ни су од тро ји це су ди ја и јед ног 
пред сед ни ка. Окру жни су до ви су би ли ор га ни зо ва ни у 17 окру га. 
У по след њом сте пе ну су дио је Апе ла ци о ни суд, као ка са ци о ни суд 
са се ди штем у „глав ном ме сту пра ви тељ ства“. Уста вом је на чи њен 
ко рак на пред ка из град њи мо дер ног пра во су ђа. Про кла мо ва ни су и 
еле мен ти са мо стал но сти и не за ви сно сти суд ске вла сти, као и про-
фе си о на ли за ци је суд ске функ ци је (чл. 41–42, 55–56). Та ко су ди је 
31)  Р. Љу шић, „О уста ву од 1838. го ди не”, op.cit., стр. 30.
32) Члан 5. УстроениаСовјетаКњажевстваСрпског.
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ни су мо гли би ти раз ре ше не ако не би би ла утвр ђе на њи хо ва од-
го вор ност (члан 42), а чи нов ни ци ма је за бра ње но да ути чу на рад 
су до ва. 

Устав је утвр дио „дис крет ни ји“ кор пус људ ских пра ва и сло-
бо да, што је ра зу мљи во има ју ћи у ви ду ка рак тер ње го вог на стан ка. 
Он је про кла мо вао на че ло ин ди ви ду ал не кри вич не од го вор но сти 
(члан 29), али са из у зет ком чи нов ни ка и све ште ни ка оста ли гра-
ђа ни ни су би ли из у зе ти од мо гућ но сти из ри ца ња те ле сних ка зни 
(члан 43). Без од лу ке окру жног су да, ни ко ни је мо гао би ти за др жан 
у за тво ру ду же од 24 са та (члан 65). При зна то је пра во на жал бу 
про тив од лу ке ни жег су да. 

Про кла мо ва но је пра во сло бо де ве ро и спо ве сти (члан 57), сло-
бод не тр го ви не, ко је се из у зет но мо же огра ни чи ти од лу ком кне-
за и Со вје та (члан 45), пра во сло бод ног рас по ла га ња имо ви ном 
(46–47). Уки ну та је ка зна кон фи ска ци је имо ви не (члан 28) и ку лук 
(члан 49). Уки да њем ку лу ка као и спа хи лу ка, ти ма ра и зи ја ме та 
(члан 59) је оне мо гу ће но ус по ста вља ње фе у дал них од но са. Ова 
од ред ба има ће да ле ко се жан зна чај у раз во ју срп ског дру штва, јер 
се ља штво је по ста ло сло бод но што ће под ста ћи и раз вој пред у зет-
ни ка, од но сно гра ђан ске кла се. Чи нов ни ци има ју пра во на за ра ду 
и пен зи ју, као и на на пре до ва ње у слу жби (чл. 52–54). 

Те ри то ри јал не је ди ни це, по Тур ском уста ву, су: окру зи ко јих 
има 17, сре зо ви и се ла, од но сно оп шти не (члан 61). Се ла су има ла 
из ве стан сте пен ауто но ми је, али је она умно го ме би ла по ни ште на 
чи ње ни цом да је кнез по ста вљао се о ске ста ре ши не. У окру зи ма и 
сре зо ви ма по ста вља ли су се на чел ни ци, сход но прин ци пу ад ми ни-
стра тив ног цен тра ли зма, ко ји су се ста ра ли о из вр ше њу суд ских 
од лу ка и од лу ка „цен трал ног пра вле ниа“ (члан 62).33) 

Ми лош се ни је ми рио са не по крет но шћу чла но ва Др жав ног 
са ве та, па је на сто јао да ини ци ра про ме ну уста ва. По ре чи ма Ми-
ли во ја По по ви ћа, Устав од 1838. го ди не „био је уства ри лич ни по-
раз Кне за Ми ло ша, а по бе да ње го вих про тив ни ка,“ а „Др жав ни са-
33)  Уста во бра ни те љи су, на кон пре у зи ма ња вла сти од кне за од у ста ли од на че ла де цен-

тра ли за ци је и до не ли два за ко на у обла сти ло кал не упра ве 1839. го ди не: Закон о
устројствуокружнихначелставаиглавнимдужностимасрескихначелникаи Закон
оустројствуопштина.Пр ви за кон се одр жао у ва же њу до 1905. го ди не, са из у зет ком 
пе ри о да у ко ме је био на сна зи Устав од 1888, а дру ги је уки нут 1866. го ди не. Оп шир-
ни је: М. Свир че вић, ЛокалнасамоуправауСрбијииБугарској(1878–1914),ЈП „Слу-
жбе ни гла сник“, Бе о град, 2009, стр. 49–52.
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вет по стао је ствар но пра ви но си лац це ло куп не др жав не вла сти.“34) 
Ми ло шу је пре о ста ло да се др жи уста ва и за ко на, што му ни је би ло 
по во љи. По ку шај да уз по моћ др жав ног уда ра су спен ду је Устав и 
укло ни Др жав ни са вет је про пао. Ње го ви про тив ни ци ко ји су уста-
ли у од бра ну уста ва на зва ли су се бра ни о ци ма уста ва („уста во бра-
ни те љи“), а Ми лош Обре но вић је био при ну ђен да аб ди ци ра. 

III.ЗАКЉУЧАК

О Тур ском уста ву у те о ри ји су при сут не про тив реч не оце не, 
па та ко Све то зар Мар ко вић твр ди да је Ха ти ше риф од 1838. го ди не 
„био смрт ни уда рац за раз ви так уну тар ње сло бо де“.35) На кри ти ке 
Тур ског уста вана и ла зи мои код дру гих по ве сни ча ра и те о ре ти ча ра 
устав ног пра ва; но, по њи хо вом ми шље њу, то не тре ба да за ма гли 
и ње го ве до бре стра не. Та ко Ми о драг Јо ви чић, по пут Сло бо да на 
Јо ва но ви ћа,36) ис ти че да је вр ли на овог уста ва по твр да по себ ног 
ва зал ног по ло жа ја Ср би је у окви ру Тур ске им пе ри је и на ста вак 
из град ње ауто ном ног прав ног по рет ка,37) док Ра дош Љу шић на по-
ми ње да је Тур ски устав од и грао зна чај ну уло гу у про це су де мо-
кра ти за ци је по ли тич ког жи во та у Ср би ји.38) Он је „сло мио“ ап со-
лу ти стич ки ре жим кне за Ми ло ша.39) Јед но од по у зда них ту ма че ња 
пру жа Ми ха и ло По по вић, ко ји на во ди да Тур ски устав „због сво је 
не ја сно сти и по из ве сним сво јим од ред ба ма био је из вор су ко ба, у 
ко ји ма су се по ред ин те ре са по је ди них љу ди или гру па у зе мљи, 
ја вља ли ин те ре си ве ли ких си ла“40) 

Устав од 1838. го ди не ни је де ло срп ског на ро да већ ре зул тат 
на год бе Ру си је, Пор те и Ми ло ше вих про тив ни ка. Тур ска је да ро ва-
ла устав у об ли ку цар ске на ред бе (ха та), и на тај на чин за шти ти ла 
сво је си зе рен ство. Овим уста вом, она је ста ви ла ван сна ге од ред бе 
прет ход них ха ти ше ри фа и Ср би ју ли ши ла пра ва на сло бод но про-
пи си ва ње уну тра шње упра ве.41) Са дру ге стра не, Устав је „чврст“ 
34)  М. По по вић, БорбезапарламентарнирежимуСрбији,НИП По ли ти ка, Бе о град, 1991, 

стр. 22–3.
35) С. Мар ко вић, Србијанаистоку,БИГЗ, Бе о град, 1973, стр. 106. 
36) С. Јо ва но вић, „На ше устав но пи та ње у XIX ве ку“, у: Политичкеиправнерасправе,

I–III,СабранаделаСлободанаЈовановића,књи га 2, стр. 19–20.    
37) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,op.cit., стр. 295.
38) Р. Љу шић, „О уста ву од 1838. го ди не“, op.cit., стр. 31.
39) Р. Љу шић, КнежевинаСрбија1830–1838,стр. 216.
40) М. По по вић, БорбезапарламентарнирежимуСрбији,op.cit., стр. 27.
41) Упо ре ди ти: Р. Мар ко вић, „Пи та ње др жав но сти Ср би је то ком ње ног устав ног раз вит-

ка“, стр. 51.
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јер је ре зул тат уго вор них од но са Ру си је и Пор те, ко ја је у то ме 
на ла зи ла још јед но јем ство за шти те од свог ва за ла. Ру си ја је на-
сто ја ла да пре ко не по крет ног оли гар хиј ског те ла (се нат или са вет 
иза бра них ста ре ши на) кон тро ли ше уну тра шњу по ли тич ку си ту а-
ци ју у Ср би ји, а Ми ло ше ви опо нен ти су до би ли кне за чи ја је власт 
огра ни че на уго во ром. Је дан од не до ста та ка овог уста ва је и то што 
је Пор та ар би тар у ту ма че њу устав них нор ми, па у слу ча ју су ко ба 
из ме ђу кне за и са вет ни ка она је има ла пра во да се „уме ша у уну-
тра шње по сло ве срп ске и да сво је не ке оба ве зе не из вр ши“.42) 

Окол но сти под ко ји ма је Устав усво јен опре де ли ли су и ка рак-
тер устав них од ред би. По ква ли те ту нор ма тив ног тек ста, он за о-
ста је за Сре тењ ским уста вом и ли бе рал ним уста ви ма XIX ве ка јер 
има скром ну ле пе зу лич них сло бо да и пра ва и не по зна је ин сти ту-
ци ју На род не скуп шти не. Устав ним нор ма ма су раз ра ђе на сло бо де 
и пра ва пред ви ђе на у Ха ти ше ри фи ма. 

Јед но од уоби ча је них ар гу ме на та кри ти ке Тур ског уста ва је то 
да он не са др жи од ред бу о На род ној скуп шти ни. На род на скуп-
шти на ни је би ла по во љи Са ве та, јер би од у зи ма ла део над ле жно-
сти ко ји су при па да ли со вјет ни ци ма а по сто ја ла је и бо ја зан да 
би Ми лош Обре но вић упра вља ју ћи Скуп шти ном мо гао по но во 
на мет ну ти са мо др жа вље. Пор та ни је же ле ла На род ну скуп шти-
ну јер је јед но став ни је ути ца ти на де се так чла но ва со вје та, не го 
на сто ти ну по сла ни ка.43) Ру си ја ни је ме ња ла став пре ма на род ном 
пред став ни штву, ко ји је по сма тра ла као не при ме рен кул тур ном 
раз во ју Ср би је и у не са гла сју са док три ном ле ги ти ми зма пре сто ла 
ру ских ца ре ва. Она је сма тра ла да би ши ре ње јед не та кве иде је код 
бал кан ских на ро да угро зи ло и основ не те ме ље ру ске ца ре ви не.44) 
Иако ни је пред ви ђен као устав ни ор ган, у пе ри о ду ва же ња Тур ског 
уста ва за др жан је оби чај са зи ва ња На род них скуп шти на. Та ко је на 
Фе бру ар ској скуп шти ни од 1839. го ди не при хва ћен Устав из 1838. 
го ди не, а На род на скуп шти на одр жа на на по зив уста во бра ни те ља 
у ју ну исте го ди не је при мо ра ла кња за Ми ло ша да под не се остав ку.

Зна чај овог уста ва из ви ре из чи ње ни це да је по твр дио ауто-
ном ни ста тус Ср би је али и пред ви део уста но ве ко је ни су уре ђе не 
42) М. Ми ло ва но вић, Државноправоидругеуставноправнестудије,из бор, ре дак ци ја и 

по го вор Рат ко Мар ко вић, стр. 154.
43) Ј. М. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,96–97; А. Драг нић, 

РазвојпарламентаризмауСрбијиуXIXвеку,стр. 30; Љ. Кр кљуш, Правнаисторија
српскогнарода,стр. 161.

44) О то ме: М. Га ври ло вић, МилошОбреновић,књигатрећа(1827–1835),стр. 202.
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ха ти ше ри фи ма, што ће има ти да ле ко се жне по сле ди це на по љу ди-
пло мат ске бор бе за ње ну не за ви сност. Ср би ји је до зво ље но да одр-
жа ва од но се са дру гим др жа ва ма, што ће она ве што ко ри сти ти за 
сво је по тре бе. Устав је ха о ти чан и не у ре ђен по ре дак вла сти пре вео 
у прав не про пи се. Ин сти ту ци је Тур ског уста ва су те мељ из град ње 
управ ног апа ра та и прав ног си сте ма у на ред ним де це ни ја ма. Под 
овим уста вом, на ста ла је но ва фа за у раз во ју срп ске устав но сти – 
раз до бље уста во бра ни те ља. Раз ви ја ју се мо дер не ли бе рал не иде је 
о огра ни че ној пар ла мен тар ној вла ди, по де ли вла сти, по што ва њу 
устав но сти и за ко ни то сти, за шти ти људ ских пра ва и сло бо да, раз-
во ју др жав не упра ве и не за ви сног суд ства. 

Mi o drag Ra do je vic 
THE CON STI TU TION OF THE PRIN CI PA LITY OF SER BIA 

IN 1838 TUR KISH CON STI TU TION –
Summary

In thepaperauthoranalyzed theway that theConstitu
tionin1838wasproclaimed,aswellasitscharacterand
consequences.Judgingbytheamountofitstext,itwasa
shortestSerbianconstitution,withlongestformalduration
inSerbianconstitutionalhistory.ItwaswritteninIstanbul
inArabianlanguageanditdeterminedbasicelementsof
autonomousstatusofvassalprincipality.BytheConstitu
tionin1838thevassalrightswereconfirmed,butalsothe
rightofPortatointerveneintointernalsystemofSerbia.
Itsmostsignificantconsequencewaslimitationofabsolu
tismofDukeMilosObrenovic,whichhadlongrangepoli
ticalchangesasitsconsequence.TheTurkishConstitution
transformedaroughlyestablishedgovernmentorderinto
legalnorms.InstitutionsoftheTurkishConstitutionbeca
me the basis for establishment of amodern government
apparatusandlegalsystem.UnderthisConstitutionthere
cameanewphaseindevelopmentofSerbianconstitutio
nality–theageofconstitutionalist.
KeyWords:Constitution,Hatisherif,StateAssembly,Nati
onalParliament,legitimacy,organizationofgovernment,
legislativepower,executivepower,powersharing, juris
diction, rights and freedoms, parliamentarian govern
ment,constitutionalityandlegality
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