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ВЛАСТ И СУДСКА ВЛАСТ У ПЕРИОДУ 
ТУРСКОГ УСТАВА И УСТАВОБРАНИТЕЉА

Сажетак
У ра ду је да та ана ли за првoг уста ва у устав ној исто
ри ји Ср би је, пр вог уста ва на Бал ка ну, Тур ског од 1838. 
го ди не ко ји се при ме њу је три де це ни је. Об ја шње не су 
од ред бе уста ва ко је ре гу ли шу по де лу вла сти. Кнез и 
Са вет су укр сти ли ко пља у до ме ну из вр шне и за ко
но дав не вла сти. Ана ли зи ра на је суд ска власт ко ја се 
одва ја од упра ве, шти ти но во ство ре не вред но сти 
и по ста је уну тра шње огле да ло срп ске но во ве ков не 
исто ри је. 
Уста во бра ни тељ ски ре жим (18421858), но ви је си
стем у упра ви, вла ди ко ји на сто ји да огра ни чи власт 
вла да ра ства ра њем но вих ин сти ту ци ја. Пред мет 
про у ча ва ња за вре ме уста во бра ни тељ ског ре жи ма 
су: пи са ни за ко ни, ства ра ње др жав ног апа ра та, чи
нов нич ког сло ја, суд ске ор га ни за ци је и по ступ ка, пр вог 
ад ми ни стра тив носуд ског ме ха ни зма, усло ва по де ле 
вла сти, вр ше ња вла сти. 
Кључ не ре чи: устав, кон сти ту ци о на ли зам, по де ла 
вла сти, упра ва, суд ска власт чи нов нич ки слој, власт 
у ре ал ном жи во ту.

UставнаисторијаСрбије богата је, разноврсна, неправилна, са
успонимаипадовима,трајевековима.Државно-правниполо-

жајСрбијеуXIXвекуодређиваојеуставниразвојземље.1)Србија
одпрвогСретењскогуставаод1835.годинекојисепримењивао
окопедесетданаиТурскогуставаод1838.годинекојисеприме-

1) Класичнадефиницијадржавеобухвататрикомпоненте:земљу,становништвoивласт.
Унауцијошувекнијеодређенминимумсвакогодовихелеменатакакобисестекао
статусдржаве.ХансКелзен,Оп шта те о ри ја пра ва и др жа ве,Београд,1951,216.
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њиваотридеценије,улазиууставностање.ДоношењемТурског
устава идеја конституционализма у Србији добија корене, када
великибројевропскихдржаванепоседујеуставниформалнони
материјално.2)Конституционализацијадржавневластизначиогра-
ничењеиинституционализацију државне власти. За време уста-
вобранитељског режима ограничава се власт владара, извршна
властстварањемновихинституција,доношењемписанихзакона,
изградњомчиновничкогслојаисудско-административногмехани-
зама.

1. ТУР СКИ УСТАВ ОД 1838. ГО ДИ НЕ

УставиСрбијесурезултатразличитихунутрашњихиспоља-
шњих политичких прилика и идеолошких околности. Почетком
XIX века уСрбији, као делу великогТурског царства, потребно
јебилодасепрописимарегулишеаутономијанаослобођенимте-
риторијамаидасе заврширеволуција.3)Народнонезадовољство
дахијском влашћу, уз слабљење Турске, антагонизамАустрије и
РускогЦарствабилојеповодзаустаничковрење.4) 

Приликезадоношењеуставасусазреле,алисеовајактморао
донетиузсагласностмоћнихсила.Русија,ТурскаиАустријасуак-
тивноучествовалеуизрадиновогустава5),настојећидаограниче
КнезаиСрбијупутемуставомрегулисаногСавета,са„непокрет-
ним“саветницима.

Турскиуставод1838.годинедонетјеуформицарскогхати-
шерифа.Уодносунанеуставностањеонјебиозначајаннапредак.
Овај Устав представљао је компромис у међународним околно-
стимаиводиојеСрбијуканационалнојнезависности,ауставно-
правносууобличенирезултатиослободилачкогустанакаисрпске
револуције.Турскиуставрегулисаојеорганизационуифункцио-
налнуодвојеностносилацавласти,узограниченутицајносилаца

2) Видети:АлександарФира,Устав но пра во Ре пу бли ке Ср би је,Факултетзаправнеипо-
словнестудије,НовиСад,2007,90.

3) РадошЉушић,Исто ри ја срп ске др жав но сти, Ср би ја и Цр на Го ра,Српскаакадемија
наукаиуметности,НовиСад,2001,152.

4) Видети,ДејанМедаковић,„ИдејнеприпремеСрпскогустанка“,Иза бра не срп ске те ме,
књига4,Београд,2006,5-21;ЉубомиркаКркљуш,Прав на исто ри ја срп ског на ро да,
ПравнифакултетУниверзитетауНовомСаду,Центарзаиздавачкуделатност,Нови
Сад,2002,174-176.

5) ЉубомиркаКркљуш,н.д.,227.
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једневластинадругу.ПолитичкувластделеКнезиСавет,којису
укрстиликопљаудоменуизвршнеизаконодавневласти,управе
ичиновништва,уборбизаконтролувладе.Начелоподелевласти
нарушавао је утицајКнезана законодавну, аСаветанаизвршну
власт.ТурскиуставунадлежностКњазаставља„извршенијеуре-
даба, закона“, а „издавање свима Званичницима иЧиновницима
Провинцијеналога“.6)КнежеваправасуограниченаЗакономоСа-
вету јер јемораоминистреузиматиизредасаветника,којисуи
послеотпуштањазадржавалисаветничкозвање.7)

ДругистубдржавневластибиојеСовјет.ОдредбеУставаоба-
везивалесуКнезадаузмеуСовјетсвојенајоштријепротивникеи
натајначингаонемогућаваледаихуклониизСовјетакојиброји
17чланова.8)МилошОбреновићје,поовомУставу,имаоовлашће-
њедапостављатрипопечитеља,алијеприизборубиоограничен
само на члановеСавета. Турски устав је изСретењског преузео
одељако чиновницимаидодао следећепривилегије: сталносту
служби(чиновниксенеможеотпуститиисменити),непокретност
(чиновникнеможебитипремештенудругоместопопотребислу-
жбе),ослобађањеодпорезаизабранутелесногкажњавања.

Совјетујеприпалазаконодавнавласт:припремазаконеипод-
носиихКњазунапотпис.Закон,којијеуСовјетуусвојенвећином
гласова,Књазнијемогаоодбити.Њемусуприпалифинансијско
законодавство(састављањебуџетаиодобрењенамета)иодређене
административнефункције.Књаз јеиздаоуказоНароднојскуп-
штини30.марта1839.годинекојијепостаопрвисрпски,уставни
амандман.Осим одредби о органима власти, положају чиновни-
ка,важнесуиодредбеУстава:1)одредбеоорганизацијисудства;
2)одредбеоукидањукулука;3)забранауспостављањафеудалних
односа.

Важнатековинанововековнесрпскеисторије,Турскогустава
јеодвојеностсудстваодуправе.Турскиустав јествориотемеље
модернедржaве,формиранаједржавнаадминистрацијаиоргани-
зованојесудствоодвојеноодуправе.ТрећиначлановаУставапо-
свећена је судству, јерСрбијанијеимала грађански, кривичнии

6) Члан3Турскогустава.
7) РадошЉушић,Срп ске др жав но сти 19 ве ка,Српскакњижевназадруга,Београд,2008,

177.
8) Припостављањусаветника,кнезполазиодњиховогугледа, способностии заслуга,

алисумудопуњеномзаконскомодредбомзапостављањесаветникапотребнипредлог
имишљењеСовјета.
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законокривичномпоступку,пајепоменутиУставсадржаоовеод-
редбе.Бројодредбиосудствунарушавауставникарактер,алијеу
томеибиоњеговисторијскизначај.9)Судјенезависанитростепен:
мировни,окружнииапелациони,асудијесунепокретне.„Ниједан
судијанијемогаобитизбачен,преноштосењеговакривицадо-
кажепредсудом.Никакавчиновникниграђаниннеможенипри-
временобитинамештенусуду,нитисемешатиусудскадела“.10)

Турски устав укинуо је апсолутизам Милоша Обреновића,
ограниченајевластмонарха,увеојеуставнумонархију.ОвајУс-
тав је једним делом органски закон, који регулише унутрашњу
управуу земљи.Устав јештитио,умањојмеринегопретходни,
основнаграђанскаправа,водиокапотпунојнационалнојнезави-
сности,укинуокулукипрогласиослободнутрговину.Омогућио
једемократизацијуполитичкогживотаудржавииосновјезатрај-
нијуорганизацијувластиимеханизмеуставности.11)Одњеговог
обнародовања,падодоласкакнезаМихаилаОбреновићауСрбију
(1839-1840),донетојеоко30законаиуредби.Србијаиздваустан-
ка,стварауставекојимарегулишесвојеодносе,постајеправнадр-
жава.12)

2. УСТА ВО БРА НИ ТЕЉ СКИ РЕ ЖИ

УставобранитељисустарешинекојисучинилиопозицијуМи-
лошуОбреновићуиутицајуставобранитељанадржавнуоргани-
зацијупочеојеоддоношењаТурскогустава,апочетакрежимасе
везујезаСкупштинуодржану1842.године,изборАлександраКа-
рађорђевићазакнезаСрбије.Овајновирежим,новидухууправи,
владинастојидаограничивластвладара,стварањемновихинсти-
туција.13) Да би се обезбедила приватна права грађана и приват-
насвојинатребалојестворитиписанезаконе;затим,дабичинов-

9) Уставод1838.правнојенесавршенакт(немасистематизацијe,нијеподељенпогла-
вама,има66чланова,којисеодносенарегулисањеврховнихорганавласти,поједине
одредбесуипротивуречне.

10) Члан44УставаКњажестваСербијеод1938.године.ЈашаПродановић,По ли тич ке и 
прав не сту ди је,Просвета,Београд,1990,86.

11) Видети:СлободанОрловић,На че ло по де ле вла сти,ПравнифакултетУниверзитетау
Београду,Београд,2008,59.

12) ТатјанаКандић,Суд ска власт у устав ном и за ко но дав ном раз во ју Ре пу бли ке Ср би је,
докторскадисертација,ПравнифакултетУниверзитетауБеограду,Београд,2013,76.

13) ИлијаГарашаниниТомаВучићПеришићсубилистубовиуставобранитељскогсисте-
ма.
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ништвобилоуравнотежисавладаоцемиделилодржавнууправу
„требало је изградити чиновнички ред и разграничити државну
службуодструке,струкуодзвања,обезбедитиљудедазаузмузва-
ња;каоиразвитисудскуорганизацијуипоступак“.14)Била је то
олигархијскавладавинаСовјета,ањенидоприносисудоношење
писанихзакона,поделацентралнеуправенаминистарства,неза-
висностчиновника,одвајањесудскеодуправневласти,укидање
кулука, потпунa слободна трговина, заштита “приватне сопстве-
ности“.15)УставобранитељскипериодзавршенјеСветоандрејском
скупштиномодржаном1858.годинеиповраткомМилошаОбрено-
вићанавласт,којинепоштујеуставнеизаконскеодредбе.

Грађанскизаконик(1844)највећејеправноделоуставобрани-
тељскогвремена.СаставиогајеЈованХаџићпоузорунааустриј-
скиопштиГрађанскизаконик(1811),којијезаосновуимаоримско
право.Овајзакониксадржииелементенародногобичајногправа.
Најважнијеновинеодносесенарегулативуопородичнојзадрузи
иискључењеженскедецеизнаслеђа.Правилаопоступањусудо-
васадржанасуисистематизованауЗа ко ну о су деј ском по ступ ку 
у гра ни ца ма гра ђан ским од1853.године,аобнародованојевише
кривичнихзакона.

Опозиција Милоша Обреновића, коју су чинили саветници,
садапостајепозицијакојасеборизавласт.СовјетјеУстројенијем
добиоовлашћењедапредлажепознате,способнеипоштенељу-
де,којиулазеусаставСовјета.Врховнавластјеподељенаизмеђу
КњазаиСовјета,такоданиједаннидругиорганнисудоминантни.
НовимЗакономоСовјетујошвишејесуженавластвладаоца,ајача
непокретност саветника.Стекавши значајнаправа, чиновништво
постајеугледанслојудруштву,којиседелинаслојеве,алиовај
угледнислојнастојиидасеодвојиоднарода.16)

Унапређење организације судске власти представља важно
својствоовогпериода.Судствојепрешлопутодпримитивног(за
времеПрвог иДругог устанка и владеМилошаОбреновића) до
модерногсудствапремаодредбамаСретењскогуставаиТурског
устава, полазећи од нормативне регулативе тако и од судске ор-

14) СлободанЈовановић,Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да,БИГЗ,Београд,1990,28и29.
15) СлободанЈовановић,н.д.,27и28.
16) Послепоновногизбораујуну1843.годинеКнезАлександарКарађорђевићпокушаоје

дасеодвојиодуставобранитеља,такоштосукрагујевачкипосланиципредлагалида
сезбацесаветници.Овајпокушајнијеуспео.ДрагославЈанковић,Исто ри ја др жа ве и 
пра ва Ср би је XIX ве ка,Београд,1958,70-71.
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ганизације. Постоје три врсте судова: у селима Примиритељни,
усвакомокругупрвостепени,аупрестонициАпелациони.При-
миритељниипрвостепенисуддобијајуконачну,последњувласту
појединимпредметима.Примиритељнисудсастављенјеодпред-
седникаидвачланакојебирајумештани.17)Окружнисудовисаста-
вљенисуодпредседникаитричланаисудилисуграђанскепар-
нице,трговачкеспоровеикривичнадела.Апелационисудсудиу
другомстепенуспоровеикривице.Врховнисудјеоснован1846.
године,добиојевласткасирања,промениојеназивуВрховнии
Касационисуд.Од1858.годинеВрховнииКасационисудјепо-
стаочистоКасациони.

Судовисуималипунопредметаиспоросурадили18)збогве-
ликогбројапредмета,писменогпоступка,вишесудскихинстанци,
недовољногзнањасудија,алиизбогтогаштосуправницичинили
свега20%званичногособља,недовољногсудскогособља.Непи-
сменостједугопратиласудство.Бројнезавршенихпрвостепених
судскихпредмета1843.годинејеокохиљаду,а1857.годинебли-
зучетрдесетхиљада,док1858.годинепрекоосамдесетхиљадау
првостепенимсудовима.19)Назавршетакпарницечекалосепоне-
коликогодина.Уставобранитељисусезалагализарежимстроге
законитости,безнасиљаинеправде.

Скупштинајезавремеуставобранитељабилаорганнепреци-
зно дефинисане надлежности.Скупштину су чинили посланици
салокалногнивоаипозивнипредставнициуправеицрквеневла-
сти.Овајорганнемазаконодавнувластиправилаодлучивања.На
скупштинамасенијерасправљало снагомаргумената, већ се га-
ламило,аважећајебилаонаодлукакојаје„извикана“.Међутим,
Светоандрејскаскупштинајеималавеликизначај, јер језбацила
државногпоглавараКарађорђевића,обориламитрополита,збаци-
ладржавнесаветникеипотреслачиновништво,паисамекметове
и одмах успоставила властОбреновића. Закон оНародној скуп-

17) Надлежанјезаграђанскепарницечијавредностнепрелазистогрошаизаонакривич-
наделазакојасеможеизрећиказназатворадотриданаили10ударацаштапом.

18) Године 1853, према подацима које јеСлободан Јовановић навео у свомделуУста
во бра ни те љи и њи хо ва вла да,БИГЗ,Београд,1990,38,званичнихлицасудскестру-
кебилоједвестотинечетрдесетдваито:шеснаестнеписмених,седамдесетшестса
основномшколом,шездесетдеветсазавршеномгимназијом,тринаестсабогослови-
јом,деветнаестсафилозофијомичетрдесетдеветсвршенихправника.

19) На крају 2013. године у свим судовима у Републици Србији нерешених пренета је
2.874.782,одтога1.772.149старих,нерешенихпредметапремадатумуиницијалног
акта.Врховникасационисуд,Ана ли за ра да су до ва оп ште и по себ не над ле жно сти за 
2013. го ди ну,Београд,2013,42.



стр: 111-123.

-117-

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2015 год. (XXVII) XIV vol=44

штиниод1858.годинеразликуједвеврстепосланика:посланике
којебирајуварошиисрезовиипосланикекојиулазеуСкупштину
посвомположају(председницисудова,окружниначелници,про-
тојереји...)ирегулишеусловестицањаикоришћењаограниченог
бирачкогправа.20)

Начелууправесутрипопечитеља(унутрашњихдела,финан-
сија,правосуђаипросвете)којичине„централноправленије“,као
ипопечитељиностранихделакојијеКњажевпредставник.Мини-
стрисуистовременоисаветницикојиделујусамосталноусвом
ресору,алинеобразујувладу.Одстарешинасетражидасушколо-
ваниилибарписмени,дасупознатиивиђениународу.Чиновник
неможебитиотпуштенадминистративнимпутем,негосамосуд-
ски,тејезаштићенодсамовољевишевласти.Владајеморала„во-
дитипроцес“противчиновникакојегжелиотпустити.21)Умалој,
нешколованојиполуправнојСрбији,чиновнициуживајупривиле-
гованположај.ЗадобрубирократијупремаСлободануЈованови-
ћупотребноје:створитичиновништвусигуранположај;развити
професионалнеспособностичиновника,држатичврстудисципли-
ну.Уставобранитељи,заклоњениизадржавногапарата,владајуиз
сенкеуглавномнадпојединцем,алиједнимделоминаднародом.

Упочеткуовогрежимаприсутнесудобрестране,признатасу
приватнаправа(неиполитичкаправа),државнепословевршили
суискључивочиновници,створенајеорганизацијасудстваиовај
неолиберални,бирократскирежимбиојенапредакуодносунара-
нијирежимМилошаОбреновића.Међутим,чиновницизавреме
уставобранитеља нису били професионално способни, спремни,
довољнодисциплинованидареализујузадатепослове.

Историјскизначајуставобранитељскогрежимајенастанакпр-
ве,основнедржавнеорганизације,стварасепрвиадминистратив-
ниисудскимеханизам,каоиосновесистемапросвете.Ууставо-
бранитељскомрежиму22) стварају се:прописи,новеинституције,
државниисудскимеханизам,учвршћујеподелавласти.

20) ЗаконоСкупштинидонетје28.10.1858,ДругизаконоСкупштинидонелајеСветоан-
дрејскаскупштина5.1.1859,Трећиједонет14.1.1859,аЧетвртизакон29.3.1860.годи-
не.Скупштинаје,упркосовимзаконима,осталабеззаконодавневласти.

21) СлободанЈовановић,н. д.,57-58.
22) „КнезМихаило,истокаоињеговотацМилош,нијемогаовладатипоУставуод1838,

паједолазиоусукобсуставобранитељима.Портајеморалапослати1840.годинесвог
изасланикауСрбијудамиризавађенестране,алидоконачногизмирењаниједошло
јерсуобестранебиленепопустљиве“.ДрагославСтрањаковић,Вла да Уста во бра ни
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3. ИЗ ВР ШНА И ЗА КО НО ДАВ НА ВЛАСТ

Турскиустав,немаодредбуоподелитривласти,алиовона-
челопроизилазиизсадржинеУстава.Стубовиизвршневластису
КњазиСовјет.СтворенјеснажанСовјетсастављенодседамнаест
најугледнијихсубјекатакојићесестаратионародниминтереси-
маипомагатиКњазуудржавнимпословима.23)ЗакономоСавету
ограниченасуправаКњазајерјемораоминистреузиматиизре-
дасаветника,којисуипослеотпуштањазадржавалисаветничко
звање.24)Министрисуисаветнициињиховположајјерегулисан
законом.Делујуусвомресорусамосталноинеобразујуформал-
новладу.Узнепокретностсаветника,ограниченаконтроланадпо-
печитељимадоводидотогадаКњазгубибиткусаСовјетом,јерје
спутанправомпремапотписа.

ДоношењемТурског устава од 1838. године, Србија постаје
уставнамонархија,тејеисамвладарподвргнутуставу.Књазује
датоминималноправоутицајанастварањезакона.Начелоподе-
левластинарушаваојеутицајКнезаназаконодавну,аСаветана
извршнувласт.ЗаконоустројенијуСовјета,којичиницелинуса
Уставом,јошвишеограничаваКњажевувласт,25)докјерадСкуп-
штинедопуњенускладусаобичајимаземље.Законодавнавласт,
наосновуодредабаовогуставаподељена јеизмеђуКњазаиДр-
жавногСовјета.Обаорганаимајуправозаконодавнеиницијативе.
Совјету јеприпалазаконодавнавласт:припремазаконеиподно-
сиихКњазунапотпис.Закон,којијеуСовјетуусвојенвећином
гласова,Књазнијемогаоодбити.Књазуједатоминималноправо
утицајанастварањезаконаитофинансијскозаконодавство,авр-
шио је и одређене административнефункције. Књаз је улазио у
законодавнаправаСовјета,аСовјетјесвојазаконодавнаовлашће-
њапојачаваоправомпремапотписа.Саветјепредлогзаконаслао

те ља 18421853, уну тра шња и спољ на по ли ти ка,ЗадужбинаМиланаМарића-Вили-
миријанум,Београд,1932,1.

23) Члан10-12ТурскогуставасадржиодредбеонадлежностиСовјета.Совјетимакон-
кретнаовлашћења:вођењебуџетскеипорескеполитике,постављањезваничника,чи-
новника,доношењезаконаиуредбиивојнихправила(акатаовојсци).РадошЉушић,
„ОУставуод1838. године“, зборникСАНУ,Устав ни раз ви так Ср би је у XIX ве ку и 
по чет ком XX ве ка,Београд,1990,30.

24) РадошЉушић,н.д.,177.
25) ЉубицаКандић,Уста ви Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је 18351903,Београд,1988,66.



стр: 111-123.

-119-

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2015 год. (XXVII) XIV vol=44

КњазунапотврдукојисепотомвраћаоСовјетунапроглашавање,
аистовременотумачизаконеиуредбе.26)

Скупштинанијеималазаконскиховлашћења,већсамозаконо-
давнуиницијативу,такоштоподносипредставкеимолбеКњазуи
Совјетудадонесузакон.27)Турскиуставуорганизацијивластини-
јеоставиоместазаСкупштину.ПортанијежелелаСкупштину,као
иРусијанастојећидапрекоорганавеликашаограничиМилошеву
власт.28)Скупштинауовомпериодубилаје„органаморфненадле-
жностиисастава.29)Сазиваласекадатребадонетиодлукекојесу
углавномпрепоруке.

Уместодеспотскевладавине,развијаседржавниапарат,меха-
низмиадминистративносудскевласти,саширимкругомполитич-
ких субјеката као у савременим, развијенимдржавама.30)Чинов-
ницисупревалиливеликипутодМилошевихслугудодржавних
органасасталномслужбом,асвојеправо,титуле,звања,мундире,
платеипензијецрпеизодредбиУстава.Умалој,нешколованоји
полуправној Србији, чиновници уживају привилегован положај,
чиновникјеобезбеђенодсамовољевишевласти.31)

4. СУД СКА ВЛАСТ

ПремаодредбамаТурскогустава,испољенојеопредељењека
поделивласти,створенисутемељимодернедржaве,формиранаје
државнаадминистрација,одвојенајесудскавласторганизационо
ифункционалноодизвршневласти.

Судствојепрешлопутодпримитивног(завремеПрвогиДру-
гог устанка и владе Милоша Обреновића) до модерног судства
премаодредбамаСретењскогуставаиТурскогустава,полазећиод
нормативне регулативе такои од судске организације.32)Судство
постајепосебнавласт,установљенананачелимасамосталностии

26) Члан21УстројенијаСовјетаКњажевстваСербскогод1839.године.
27) ЈованНицовић,Устав ни раз вој Ср би је 1804. до 2006,Sezammedico,Београд,2007,63.
28) ЉубомиркаКркљуш,н.д.,192.
29) СлободанОрловић,н.д.,70.
30) СлободанОрловић,н.д.,69.
31) СлободанЈовановић,н.д.,57-58.Устав,Уредбаочиновницимаод17.3.1842,Уредбао

пензији чиновника од3.4.1843,Уредбаопензији удовицаи сирочадичиновника од
23.11.1843.године.

32) ДанилоДанић,Раз ви так ад ми ни стра тив ног суд ства у Ср би ји и оста ле ску пље не рас
пра ве из јав ног пра ва,Београд,1926,13.
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независности.ПремаодредбамаТурскогуставапрвостепенисудо-
висусеоски(Примиритељнисуд),другистепенчинеседамнаест
првостепенихидругостепенихОкружнихсудоваитрећинивоје
Апелационисуд.ОдредбеТурскогуставасутемељзаорганизацију
судова,уређењесудскевластиипоступак,системказни,каоидру-
гихустанова.Совјет јеискљученизвршењасудскевласти.Суд-
скувластвршиАпелационисуд.Врховнисудјевршиокасациону
власт.Вишестепеностсудовајерасподеланадлежностиизмеђусу-
доваразличитогстепенаиобезбеђујеулагањежалбевишемсуду
напресудунижегсуда.33)Судијесудеувећуисудовисунезависни
иодвојениоддругихоргана.„Ниједансудијанијемогаобитизба-
чен,преноштосењеговакривицадокажепред судом.Никакав
чиновникниграђаниннеможенипривременобитинамештену
суду,нитисемешатиусудскадела“.34)

Судскавластјенезависнанакрајууставобранитељскогпери-
ода(1858),кадајеизВрховногсудаиздвојенКасационисуд,који
контролишераднижихсудоваиприменузакона.Уставобранитељи
сусезалагализарежимстрогезаконитости,безнасиљаинеправде
штоједовелодовеликогбројапредмета,узписменипоступак,ви-
шеинстанциинедовољнопрофесионалногзнањасудијаисудског
особља. Постојала је несразмерност између уставобранитељске
организацијеиспремесудија,инесразмерносторганизацијесуда
иврсте,вредностипредметаспора.

5. УСТАВ НА И ЗА КО НО ДАВ НА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА  
ПО ДЕ ЛЕ ВЛА СТИ И СУД СКЕ ВЛА СТИ У ПРАК СИ

Уставјенајвишиакт,динамичаниживинструментдруштва.
Требалобидадобариквалитетануставпратииквалитетнаприме-
на,пракса.ТурскиуставјебиоконзервативнијиодСретењског,али
јеодговараовременуукомејенастао,примењиванјетридеценије,
нијебиопрецизанијасан,честојемењанзаконимаипраксом.35) 
Овајуставдопринео је;елиминисањукнежевогапсолутистичког
начинавладавинеистварањууставнемонархије,36)развојуустав-

33) Видети:Миодраг Јовичић,Лек си кон срп ске устав но сти, Филип Вишњић, Београд,
1999,43.

34) Члан44УставаКњажестваСербијеод1938.године.
35) СлободанЈовановић,н. д, 121-122. 
36) РадошЉушић,„ОУставуод1838.године“,31.
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ностиизаконитости.КњазједоведенподУстав,аапаратвластије
стабилизован.

Упрвимгодинамаразвојасрпскедржаве,начелоподелевласти
једоделамоћиједномполу(КњазуилиСовјету).Поделавластиу
стварностијечврста,ачлановиСовјетазаштићениодапсолутизма
МилошаОбреновића.Међутим,прописанавластуреалномживо-
туусенцијестварнеполитичкевластивладара,посебноизвршне
власти,анаштетудругедвевласти:законодавнеисудскевласти.
Веомајеизраженраспонизмеђупрописаногууставуистварног
завремеприменеТурскогустава,од1838.годинедокрајаседме
деценијеXIXвека.Овајраспонизмеђупрописаногистварногје
одразнеразвијенихдруштвено-политичкихприликаибурнихпро-
менаипреломауразвојудржаве.

Судскавластупериодуод1838.годинедоседамдесетихго-
динаXIXвекауСрбијиодвојенајеоддругихвласти,штитилаје
економско-друштвенеиполитичкеодносе,новудржавнуоргани-
зацију,новевредности,билабранасамовољиинеправди.
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Ta tja na Kan dic

AUT HO RITY AND JU DI CIAL PO WER IN THE PE RIOD OF 
TUR KISH CON STI TU TION AND CON STI TU TI O NA LISTS

Re su me
The Tur kish Con sti tu tion of 1838 pre sen ted the tzar ha ti
se rif and was im ple men ted over three de ca des. The po li ti
cal, le gi sla ti ve and exe cu ti ve po wers we re sha red bet we en 
the Prin ce and the Co un cil. The Tur kish con sti tu tion laid 
the fo un da ti ons of a mo dern sta te, the sta te ad mi ni stra tion 
was esta blis hed and the ju di cial fun ction was se pa ra ted 
from the aut ho rity. The co urt was threesta ged: pe a ce ke
e ping, dis trict and ap pel la te, whilst the jud ges we re im
mo bi le.
Du ring the Con sti tu ti o na lists re gi me (18421856) the fo
un da tion of the sta te or ga ni sa tion was laid and the first 
ad mi ni stra tion and co urt mec ha nism was esta blis hed. Du
ring the Con sti tu ti o na lists re gi me writ ten laws we re enac
ted, new in sti tu ti ons we re ma de, to get her with the sta te 
ap pa ra tus, co urt or ga ni sa tion and pro ce du re; the po wer 
di stri bu tion was strengthe ned, a con di tion for po wer exe
cu ti on. 
The po wer pre scri bed by the Tur kish Con sti tu tion in the 
real li fe was over sha do wed par ti cu larly by the exe cu ti ve 
po wer, to the de tri ment of ot her two po wers: le gi sla ti ve 
and co urt. The co urt fun ction in the pe riod from 1838 to 
the se ven ti es of XIX cen tury in Ser bia con tri bu ted to the 
pro tec tion of so cial, eco no mic and po li ti cal re la ti ons, the 
pro tec tion of the sta te or ga ni sa ton and new va lu es.
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