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I.ПРЕЛУДИЈУМОУСТАВНОЈИСТОРИЈИСРБИЈЕ

Bо га та и ди на мич на устав на про шлост јед на је од осо би на по ли-
тич ког раз во ја Ср би је у про те кла два ве ка. У раз до бљу од 160 

го ди на усво је но је че тр на ест уста ва. То је не у о би ча јен по да так и 
за зе мље ко је при па да ју тзв. кон ти нен тал ним прав ним си сте ми ма 
с не ста бил ним устав ним уре ђе њи ма. Устав не про ме не у Ср би ји у 
* 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.
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то ку 19. ве ка из ра жа ва ле су по ли тич ку ствар ност, оштре уну тра-
шње по ли тич ке бор бе и ути цај та да шњих ве ли ких си ла. Устав је, 
пре све га, био сред ство за на ци о нал но осло бо ђе ње али и за устав-
но огра ни ча ва ње вла да ра и га ран то ва ње и за шти ту људ ских пра ва 
и сло бо да. Ова тра ди ци о нал на пред ста ва о раз во ју срп ске устав-
но сти и уло зи уста ва у по ли тич ком жи во ту, упр кос дру штве ним 
про ме на ма и дру га чи јем исто риј ском ам би јен ту, одр жа ва се и у по-
ли тич кој зби љи са вре ме не Ср би је. На при ме ру ана ли зе до но ше ња 
и тек ста пр вог срп ског уста ва (Сре тењ ског уста ва) раз ма тра ће мо 
прет ход но на ве де не те зе. 

Пр ви срп ски устав, с по ли тич ко-со ци о ло шког ста но ви шта, мо-
гу би ти устав ни ак ти од 1808. и 1811. го ди не.1) Овим устав ним ак-
ти ма уре ђен је од нос вр хов них ор га на вла сти за вре ме Пр вог срп-
ског устан ка. С дру ге стра не, сход но ми шље њу по је ди них до ма ћих 
исто ри ча ра, пр ви срп ски устав чи не ха ти ше ри фи из 1830. и 1833, 
као и Бе рат из 1830 го ди не.2) Ова кво ту ма че ње је ва лид но, ако се 
има у ви ду да је овим ак ти ма уре ђен од нос Ср би је и Тур ског цар-
ства и да је у са др жин ском по гле ду ре гу ли сан зна ча јан део устав не 
ма те ри је (materiaconstitutionis–уре ђе ње уну тра шње упра ве и сло-
бо де и пра ва). Фор мал но прав но по сма тра но, то ни је та ко јер устав 
је де ло су ве ре не вла сти, што Ср би ја сва ка ко ни је би ла у вре ме до-
но ше ња по ме ну тих ака та. Ха ти ше ри фи и Бе рат су по фор ми цар ске 
на ред бе, а по ка рак те ру ме ђу на род ни уго во ри за кљу че ни из ме ђу 
Тур ске и Ру си је ко јом је уре ђен по ло жај три бу тар не кне же ви не. 
Ко ри сте ћи исти кри те ри јум, тек Ра ди кал ски устав (1882) ис пу ња-
ва на ве де ни услов, јер Ср би ја и у вре ме до но ше ња На ме снич ког 
уста ва (1869) ни је би ла не за ви сна др жа ва. Ипак, у на шој те о ри ји је 
оп ште при хва ће но гле ди ште да је пр ви срп ски устав – Сре тењ ски 
устав. 

Сре тењ ски устав је по сле ди ца по ли тич ког ком про ми са кња за 
Ми ло ша Обре но ви ћа и ње го вих про тив ни ка. Књаз, по бор ник са-
мо др жа вља, био је про тив ник до но ше ња про пи са ко ји би огра ни-
чи ли ње го ву власт, али ка да је био при мо ран да при хва ти устав от-
1) Упо ре ди ти: С. Но ва ко вић, Васкрс државе српске и друге студије, Слу жбе ни лист 

СФРЈ, 1986, Бе о град, стр. 110; Д. Јан ко вић, „Пред и сто ри ја Сре тењ ског уста ва и не ке 
на по ме не у ве зи с њим“, у: Р. Мар ко вић (ур.), 150годинаоддоношењаСретењског
устава,Уни вер зи тет „Све то зар Мар ко вић“, Кра гу је вац, 1985, стр. 11.

2) Пре ма Р. Љу шић, КнежевинаСрбија(1830–1839),За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град, 2004, стр. 120. Све то зар Ћо ро вић сма тра да је овим ак ти ма об но вље на 
срп ска др жав ност (Ви де ти: С. Ћо ро вић, ИсторијаСрба,Ок то их – Но ва књи га – Лео 
ко мерц, Бе о град, 2005, стр. 669).
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крио је у ње му ору ђе бор бе про тив Др жав ног са ве та. Овим уста вом 
по твр дио је ди на стич ки прин цип и уре дио устав не по лу ге ка ко би 
у но вим окол но сти ма са мо вољ но вла дао. У ту свр ху по слу жи ла би 
На род на скуп шти на ко јом је као вешт де ма гог ла ко упра вљао. На-
род на скуп шти на је  ли ше на сво је нај ва жни је функ ци је – до но ше-
ња за ко на. На по слет ку, ако би устав био по твр ђен од стра не ве ли-
ких си ла ко ри стио би за ши ре на ци о нал не ци ље ве што би оја ча ло 
по ло жај кња за. Опо зи ци ја, на род не ста ре ши не и бо га ти тр гов ци су 
сма тра ли да је устав нај ва жни је јем ство об у зда ва ња кња зо вог ап-
со лу ти зма. Њи хов ин те рес је за шти та лич них и имо вин ских пра ва, 
као и по се бан по ло жај јед ног оли гар хиј ског те ла у си сте му ор га-
ни за ци је вла сти. На род не ста ре ши не су на сто ја ле да са чу ва ју при-
ви ле го ва ни по ло жај, па за то и ни су би ле за ин те ре со ва не за ус по-
ста вља ње на че ла гра ђан ства, кон сти ту ци о на ли за ци ју по ли тич ких 
пра ва и сло бо да и уста но вља ва ње пар ла мен тар ног ре жи ма вла сти. 

II.ОСРЕТЕЊСКОМУСТАВУ–ЊЕГОВОМДОНОШЕЊУ
ИУСТАВНИМОДРЕДБАМА

По ли тич ке при ли ке за до но ше ње пр вог уста ва са зре ле су по-
чет ком 1835. го ди не. Ми ле ти на бу на, за ве ра про тив Ми ло ша Обре-
но ви ћа, прет хо ди ла је до но ше њу Сре тењ ског уста ва.3) На род не 
ста ре ши не, ко ји ма је до зло гр ди ла кња зо ва де спо ти ја, зах те ва ле су 
оп шту и имо вин ску без бед ност, уки да ње ку лу ка, јед на ко пра во ко-
ри шће ња шу ма, уки да ње по вла сти ца за из воз сто ке, уста но вља ва-
ње јед ног те ла у ко ме би би ли пред ста вље ни у вр ше њу вла сти.4) 
Њи хов зах тев да се до не се устав, ко ји би јем чио на ве де на пра ва, 
за сни вао се на ту ма че њу ха ти ше ри фа од 1830. и 1833. го ди не и 
обе ћа њу Ми ло ша Обре но ви ћа да то на тзв. Спа сов ској скуп шти ни 
3) Пре ове бу не, би ло је и дру гих: Си ме Мар ко ви ћа и Па вла Цу ки ћа (1917), Мар ка То-

до ро ви ћа и Сте ва на До брњ ца (1821), Ми ло ја Ђа ка (1825) и Ђор ђа Ча ра пи ћа (1826). 
У овим бу на ма су  уче ство ва ле ста ре ши не и на род, по во ди су би ли раз ли чи ти а узрок 
углав ном исти – не за до вољ ство Ми ло ше вом вла да ви ном. Ста ре ши на ма је сме тао Ми-
ло шев мо но пол на тр го ви ну, на из воз сто ке и увоз со ли, али је мо тив био и страх за 
лич ну си гур ност јер се у ово вре ме ма кар и за  „по гре шно“ из го во ре ну реч гу би ла гла-
ва. На род се жа лио на ви со ке да жби не, че сто је ку лу чио Ми ло шу и ње го вим ода ним 
љу ди ма на њи хо вим има њи ма, а се о ско ста нов ни штво ни је има ло пра во на сло бод ну 
тр го ви ну. 

4) Тач ком 3. Ха ти ше ри фа од 1830. го ди не, би ло је пред ви ђе но да Ми лош, као на след ни 
кнез, упра вља са „Скуп шти ном на род них ста ре ши на“. Д. Ден ко вић, „На ста нак и раз вој 
Др жав ног са ве та 1805–1918“, у: УставниразвитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На уч на књи га, Бе о град, 1990, стр. 150;О то ме 
ви де ти и: Д. По по вић, Прапочетаксрпскогапарламентаризма–клицеипреурањени
плод,стр. 75.
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да ће са зва ти Ве ли ку на род ну скуп шти ну.5) Ми лош Обре но вић је 
под при ти сци ма по бу ње ни ка при стао на ве ћи ну ових зах те ва па је 
са зва на На род на скуп шти на на ко јој је об на ро до ван Устав.6) Устав 
је про гла шен на цр кве ни пра зник Сре те ње 15. фе бру а ра (3. фе бру-
а ра по ста ром ка лен да ру) 1835. го ди не у Кра гу јев цу,7) па је и на зван 
Сре тењ ским уста вом. 

Сре тењ ски устав по на чи ну до но ше ња има хи брид ну, ме шо ви-
ту при ро ду.8) Он је ок тро и сан устав, у оној ме ри у ко јој је при пре-
ман од стра не кне за и све ча но про гла шен акла ма ци јом од стра не 
На род не скуп шти не. Устав је из ра ђен под над зо ром Ми ло ша Обре-
но ви ћа, на род но пред став ни штво ни је рас пра вља ло о ње го вом 
тек сту, већ је са мо упо зна то с ње го вом са др жи ном, па он при па да 
ок тро и са ним уста ви ма или устав ним по ве ља ма.9) С дру ге стра не, 
Сре тењ ски устав има и обе леж ја устав ног пак та, јер га је Ми лош 
при хва тио пред пред став ни ци ма на ро да. Он га ни је пот пи сао; бу-
ду ћи да је био не пи смен, то ни је ни мо гао да учи ни. Али по ње го-
вом овла шће њу и у ње го во име то су учи ни ли Је врем Обре но вић и 
Јо ван Т. Обре но вић. Та ко, Дар ко Си мо вић сма тра да овај устав има 
из ра зи то „уго вор ну при ро ду“ и оспо ра ва тврд ње по ко ји ма Сре-
тењ ски устав при па да ка те го ри ји ок тро и са них уста ва. Књаз се за-
клео на текст уста ва, што све до чи о ње го вој уго вор ној при ро ди.10) 
Ме ђу тим, на чин пре стан ка ва же ња овог уста ва усме ра ва наш ко на-
чан за кљу чак у су прот ном прав цу. На кон при ти са ка ве ли ких си ла, 
Ми лош Обре но вић је су спен до вао ва же ње Сре тењ ског уста ва. Да-
5) М. Су бо тић, Срицањеслободе,Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Гра ди на, 

Бе о град – Ниш, 1992, стр. 33.
6) На род ну скуп шти ну је са звао Ми лош Обре но вић, на кон ви ше по ку ша ја од ла га ња. Из 

исто риј ских из во ра је са зна је мо да је сва ко се ло иза бра ло по јед ног пред став ни ка, сре-
ска два по сла ни ка, окру жна че ти ри. Број по сла ни ка се од ре ђу је раз ли чи то, од 4.000 (Ј. 
Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 44) до 2.400 (Р. Љу шић, 
КнежевинаСрбија,1830–1839, стр. 145). Упо ре ди ти и: Д. М. По по вић, Прапочетак
српскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 81.

7) Кра гу је вац је био пре сто ни ца Ср би је од 1818. го ди не. 
8) На ше гле ди ште је, у овом слу ча ју, бли ско ми шље њу Оли ве ре Ву чић. Упо ре ди ти: О. 

Ву чић, Променаитрајањеустава,До си је, Бе о град, 2005, стр. 156–157.
9) Ви де ти: М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,„Фи лип Ви шњић“, Бе о-

град, 1999, стр. 187; 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. 39; Р. Мар ко вић, „Пи та ње др жав но сти Ср-
би је то ком ње ног устав ног раз вит ка“, у: у: М. Јо ви чић (ур.), УставниразвитакСрбије
уипочеткомвека,СА НУ, Бе о град, 1990, стр. 51; Д. М. По по вић, Прапочетаксрпскога
парламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 83; М. Јо ви чић, Лексиконсрпске
уставности1804–1918,стр. 275.

10) Д. Си мо вић, Сре тењ ски устав – „за ра зи тељ на кон сти ту ци ја“, у: Д. Ба та ве љић, Одјеци
Сретења–Србијаупотразизановимуставом,Кра гу је вац, 2006, стр. 65 (59–67).
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кле, и у овој устав ној рад њи он је имао ко нач ну реч, па сма тра мо 
да Сре тењ ски устав при па да ка те го ри ји по да ре них или ок тро и са-
них уста ва.11)

Устав је са чи њен у нео бич но крат ком вре ме ну, за све га два де-
се так да на (од кра ја ја ну а ра до сре ди не фе бру а ра 1835). Бр зи на у 
из ра ди, осо би на и ка сни јих срп ских уста ва, до при не ла је и не ким 
ње го вим не до ста ци ма.12) Текст Уста ва је са ста вио Ди ми три је Да ви-
до вић, ко ме је у ра ду по ма га ла јед на ко ми си ја.13) Иде је Ди ми три ја 
Да ви до ви ћа о устав ном огра ни ча ва њу вла да о ца, по де ли вла сти и 
про кла ма ци ји и за шти ти људ ских сло бо да и пра ва су устук ну ле 
пред при ти сци ма кња за.14) Да ви до вић се сма тра и ро до на чел ни ком 
ко ри шће ња пој ма устав у срп ском је зи ку као основ ног и нај ви шег 
прав ног ак та. Он је овај по јам по ве зао с гла го лом – уставити, да се 
јед ним на ро чи тим за ко ном за у зда ва вр хов на власт.15)

Сретењски устав, мо де ли ран по узо ру на фран цу ске уста ве 
од 1791. и 1814. го ди не,16) од но сно Устав кне же ви не Вир тем берг,17) 
11) „...Сре тењ ски устав, иако фор мал но ок тро и сан, мо же се, са мо у јед ном ши рем сми-

слу, узе ти као устав ни пакт, чи ме се са мо по ја ча ва ње гов зна чај“, М. Јо ви чић, „Устав 
Кња жев ства Сер би је од 1835. (Сре тењ ски устав) и ње го во ме сто у све ту са вре ме не 
устав но сти“, у: Р. Мар ко вић (ур.), 150годинаоддоношењаСретењскогустава,Уни-
вер зи тет ски цен тар „Све то зар Мар ко вић“, Кра гу је вац, 1985, стр. 85. Упо ре ди ти и: О. 
Ву чић, исто, стр. 158.

12) Промпт ност у из ра ди Уста ва је ра зу мљи ва има ју ћи у ви ду окол но сти ко је су прет хо ди-
ле ње го вом усва ја њу, али и чи ње ни ци да је по сто ја ло ви ше го то вих устав них на цр та на 
ко ји ма се ра ди ло и не по сред но уочи Ми ле ти не бу не.

13) Ди ми три је Да ви до вић, се кре тар кне же ве кан це ла ри је, осни вач срп ског но ви нар ства, 
по кре тач Новина Србских, ди пло ма та и ми ни стар (по пе чи тељ) ни је по стру ци био 
прав ник, али је био упо знат са раз во јем упо ред ног пра ва. На Ди ми три ја Да ви до ви ћа 
ути цао је раз вој фран цу ског кон сти ту ци о на ли зма, али и те о ри је при род ног пра ва. О 
Ди ми три ју Да ви до ви ћу ви де ти: „Ди ми три је Да ви до вић – од на род не к по је ди нач ној 
сло бо ди“, у: Д. М. По по вић, Скицеправничкихпортрета,Прав ни фа кул тет Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, 2008, стр. 15.

14) Устав ни текст је при пре ман „под Ми ло ше вим буд ним оком“. Д. По по вић, Прапочетак
српскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 82.

15) Од на ших прав них пи са ца на та кво твр ђе ње на и ла зи мо код Дра го љу ба По по ви ћа (Д. 
По по вић, Основиуставногправа,До си је, Бе о град, 2004, стр. 14; Д. По по вић, Прапоче
таксрпскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 99). На пр во по ми ња-
ње тер ми на устав, ме ђу тим, на и ла зи мо у вре ме све тог Са ве, шест ве ко ва ра ни је. Све ти 
Са ва је из раз устав ко ри стио у ве зи с гла го лом уредити. „Цр кве ни устав“ или „устав“ 
је ти пик, књи га пра ви ла о ор га ни за ци ји жи во та у ма на сти ри ма. Ви де ти: Д. Жив ко вић, 
„За ко но дав на де лат ност Све то га Са ве”, Српскеорганскестудије,број 1/1999, Бе о град, 
стр. 31–40.

16) О ути ца ји ма на Сре тењ ски устав у на шој прав ној те о ри ји и исто ри о гра фи ји по сто је 
мно го број на и раз ли чи та гле ди шта. По све му су де ћи по сто је три из во ра устав них од-
ред би: иде је стра не устав но сти, раз ви је не уста но ве и до ма ће иде је и ути цај од ред би 
Ха ти ше ри фа од 1830. го ди не. Ви де ти: Р. Љу шић, КнежевинаСрбија(1830–1839),стр. 
150–152.

17) Ј. М. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,стр. 145–146.
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по зна вао је од ред бе о др жав ним сим бо ли ма, о ор га ни за ци ји вла сти 
и пра ви ма гра ђа на, те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји вла сти и др жав-
ној упра ви.18) Устав, ипак, ни је уста но вио пар ла мен тар ни си стем и 
про кла мо вао по ли тич ка пра ва. Ње го ва си сте ма ти ка је, за вре ме у 
ко ме је на стао, на пред на, али је устав ни текст на пи сан ар ха ич ним, 
„пред ву ков ским пи смом“, упо тре бом ије ка ви це и при мет ним ути-
ца јем „ру ске тер ми но ло ги је“.19) То, на рав но, не ума њу је исто риј ски 
и по ли тич ки зна чај Уста ва од 1835. го ди не.

Устав је по твр дио од ред бе ха ти ше ри фа да Ср би ја има пра во на 
ауто ном но уре ђи ва ње уну тра шње упра ве, али су уре ђе ни и сим бо-
ли не за ви сне др жа ве (за ста ва, хим на и ми ни стар ство спољ них по-
сло ва). Уста вом је од ре ђен и из глед за ста ве и гр ба. Уре ђе но је да су 
бо је на за ста ви цр ве на, бе ла и пла ва („че ли ка сто-уга си та“, члан 3), 
а на гр бу се на ла зио крст на цр ве ном по љу с кра ко ви ма кр ста. Грб 
је био опа сан зе ле ним вен цем, с де сне стра не „од рас то ва, а са ле ве 
ма сли но ва ли ста“ (члан 4). Од ре ђи ва ње др жав них сим бо ла уз не-
ми ри ло је Пор ту, док је Ру си ја би ла не за до вољ на из гле дом за ста ве. 
Бо је на срп ској за ста ви би ле су иден тич не фран цу ској, са мо са обр-
ну тим ре до сле дом и по ло жа јем. Твор ци овог уста ва су на пра ви ли 
по гре шну про це ну јер су сма тра ли да су ове устав не од ред бе, као и 
од ред бе о устав ном вла да о цу и пра ви ма и сло бо да ма, при хва тљи ве 
за стра не си ле.20) 

Уста вом од 1835. го ди не уве де на је но ва, тро сте пе на управ-
на по де ла Кне же ви не на „окру жи ја“, сре зо ве и „об шти не“ (члан 
2). Уста вом је уре ђе но да се са мо за ко ном мо гу ме ња ти гра ни це 
и на зи ви те ри то ри јал них је ди ни ца.21) На и ме, Кне же ви на Ср би ја 
је би ла по де ље на на на хи је и ка пе та ни је до 1834. го ди не, а по том 
18) Основ не од ред бе су чи ни ле пр ве три гла ве Уста ва. У пр вој, под на зи вом „До сто јин ство 

и про стор Ср би је“, про кла мо ва но је пра во на са мо стал ну уну тра шњу упра ву Кне же ви-
не и од ре ђен об лик те ри то ри јал но-по ли тич ке ор га ни за ци је вла сти, у дру гој је од ре ђен 
из глед др жав них сим бо ла, а у тре ћој уре ђен си стем ор га ни за ци је вла сти. На ред не гла ве 
Уста ва су по све ће не: кне зу, Др жав ном со вје ту, суд ској вла сти, На род ној скуп шти ни. 
По том сле де и устав не нор ме о др жав ним фи нан си ја ма, људ ским пра ви ма, пра ви ма 
чи нов ни ка, про ме ни уста ва и сту па њу Уста ва на сна гу.

19) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности(1804–1918),стр. 273. Упор.: То дор И. Под-
го рац, „Је зик и стил уста ва Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је 1835–1903“, у: М. Јо ви чић 
(ур.), УставниразвитакСрбијеуипочеткомвека,СА НУ, Бе о град, 1990, стр. 187–188.

20) „Про сто је не схва тљи во ко ли ко су пи сац до ку мен та и љу ди око ње га, са кне зом на че лу, 
би ли за не ти прет ход ним до га ђа ји ма ка да су ми сли ли да се за је дан ова кав зна ме ни ти 
акт, устав др жа ве, не мо ра тра жи ти са гла сност Ца ри гра да и Пе тро гра да, по го то ву ка да 
се има на уму да се то чи ни ло за мно ге бе зна чај не пред ме те.“ Р. Љу шић, Кнежевина
Србија1830–1839,стр. 148.

21) Ви де ти: М. Свир че вић, Локална самоуправа у Србији и Бугарској (1878–1914), ЈП 
„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2009, стр. 46–47.
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на сер дар ства, „окру жи ја“ и сре зо ве. Књаз је на сто јао да уста но-
ви ма њи број ад ми ни стра тив них је ди ни ца, с ци љем ефи ка сни је 
кон тро ле вла сти у зе мљи. Та ко је увео пет сер дар ства и сма њи вао 
број окру га, а на кон су спен зи је Сре тењ ског уста ва осно вао је но ве 
управ не је ди ни це – вој не ко ман де, ко јих је би ло че ти ри и ко је су 
би ле по де ље не на окру ге. На че лу ових ве ли ких управ них је ди ни ца 
по ста вљао је  се би ло јал не љу де, че му се про ти ви ла опо зи ци ја.22) 
И Сре тењ ски устав су пот пи са ли „де пу та ти“ у име 15 окру га и 70 
сре зо ва. Уоп ште, за Ср би ју у овом раз до бљу су ка рак те ри стич не 
че сте ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал не по де ле, ка ко због раз ли чи-
тих по ли тич ких ин те ре са вла сти и опо зи ци је, та ко и због те ри то-
ри јал ног про ши ре ња зе мље.23)  

 Ор га ни за ци ја вла сти по Сре тењ ском уста ву по зна је на чел но 
раз ли ко ва ње за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти (члан 5) и, у 
осно ви, јед ну осо бе ну уме ре ну устав ну мо нар хи ју али без пра ви ла 
о пар ла мен тар ној вла ди. Пи сци уста ва ни су  тран план ти ра ли стра-
не прав не уста но ве и иде је већ су на сто ја ли да, има ју ћи у ви ду по-
себ не окол но сти, са чи не устав пре ма ме ри срп ског дру штва. Та ко и 
по де ла вла сти ни је до след но из ве де на,24) јер не ма ор ган ске и функ-
ци о нал не одво је но сти за ко но дав не и из вр шне вла сти. За по де лу 
вла сти у чи стом или чвр стом об ли ку ни је би ло ни дру штве них ни-
ти по ли тич ких усло ва.25) Вр ше ње за ко но дав не и из вр шне вла сти је 
по ве ре но кња зу и Др жав ном со вје ту. Јед но оде ље ње Со вје та је вр-
ши ло и део суд ске вла сти (чл. 6. и 78). Уста вом је уста но вљен је дан 
на ро чи ти об лик сје ди ња ва ња или кон цен тра ци је вла сти.26) При ро-
да ин сти ту та кне же вог за кон ског ве та и ње го во пра во да име ну је и 
раз ре ша ва со вјет ни ке и по пе чи те ље нас на во ди на за кљу чак да је 
кон фу зи ја вла сти у Сре тењ ском уста ву из вр ше на у ко рист кне за.
22) Р. Љу шић, КнежевинаСрбија(1830–1839),стр. 207.
23) Тур ски устав се вра тио те ри то ри јал но-по ли тич кој по де ли, ка ко је то пред ви ђао и Сре-

тењ ски устав (члан 61. Уста ва од 1838. го ди не). Устав од 1838. го ди не, ме ђу тим, уре-
ђу је број окру га (17), као и да се сва ки округ са сто ји од ви ше сре зо ва, ко ји се са сто је 
од ви ше се ла и оп шти на. Окру зи и да ље, све до Уста ва од 1838. го ди не, не ће има ти 
са мо у прав них обе леж ја, већ пред ста вља ју ад ми ни стра тив не је ди ни це.

24) П. Ни ко лић, „Иде ја по де ле вла сти у срп ским уста ви ма“, стр. 109, у: М. Јо ви чић (ур.), 
УставниразвитакСрбијеуипочеткомвека,стр. 109; М. Су бо тић, Срицањеслободе,
Гра ди на, Ниш, 1992, стр. 34–35; 

25) Д. По по вић сма тра Да ви до ви ћа „ро до на чел ни ком уче ња о по де ли вла сти код нас“, али  
при ли ке су би ле та кве да за ствар ну по де лу вла сти ни је би ло по ли тич ких усло ва. Д. 
По по вић, Прапочетак српскога парламентаризма – клице и преурањени плод, стр. 
100–101.

26) М. Јо ви чић, Лексикон српске уставности 1804–1918, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 
1999, стр. 274.
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Књаз је, сход но мо нар хиј ском на че лу, су ве рен („гла ва др жа ве“, 
члан 16) и прав но нео д го во ран (члан 15). Устав је по дроб но уре дио 
на чин вр ше ња кња же ве вла сти и на сле ђи ва ња пре сто ла. Књаз, по-
ред за ко но дав не и уста во твор не вла сти, има пра во да „име ну је све 
вла сти“, по ста вља чи нов ни ке, пра во по ми ло ва ња и ам не сти је, да-
ва ња од ли ко ва ња. Ка ко би се оси гу ра ли ин те ре си ди на сти је, Кнез 
је имао пра во да име ну је свог на след ни ка у слу ча ју ако би из у мр-
ли на след ни ци по му шкој и жен ској на след ној ли ни ји из по ро ди це 
Обре но ви ћа (члан 28).

Др жав ни со вјет је, пре ма на ме ри уста во твор ца, по сред ник из-
ме ђу Кња за и На род не скуп шти не. Он је „нај ви ша власт у Сер би ји 
до кња за“ (члан 45) и „ору ди је, ко јим се Књаз раз го ва ра са на ро-
дом на ску шти на ма“ (члан 54). Али, за раз ли ку од кне за, Со вјет 
је об је ди нио вр ше ње све три гра не др жав не вла сти: из вр шну, за-
ко но дав ну и суд ску. Ње го ва основ на уло га је за шти та устав но сти 
и за ко ни то сти и пра ва гра ђа на (чл. 46–48). С тим ци љем, ње го ве 
над ле жно сти су при ме на за ко на, уре да ба и дру гих ака та, пред ла га-
ње име но ва ња и по ста вља ња чи нов ни ка,27) ка жња ва ње чи нов ни ка, 
пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве, а јед но ње го во оде ље ње је би ло 
пред ви ђе но за вр ше ње функ ци је нај ви шег су да. 

Број со вјет ни ка ни је устав но од ре ђен. Со вјет је имао шест 
ми ни стра (по пе чи те ља), ко ји су оба вља ли по сло ве по од ре ђе ним 
обла сти ма: пра во су ђе, уну тра шњи по сло ви, фи нан си је, спољ ни 
по сло ви, од бра на и про све та. Њи хо ва устав на уло га је би ла да при-
пре ма ју пред ло ге за ко на и уред бе и да до не те про пи се спро во де 
(члан 62). У са ста ву Со вје та су и пред сед ник, др жав ни са вет ни ци и 
глав ни се кре тар. Књаз је име но вао пред сед ни ка Др жав ног со вје та 
и име но вао и раз ре ша вао по пе чи те ље из са ста ва Др жав ног со вје-
та. Устав ни је огра ни ча вао овла шће ње кња за при ли ком раз ре ше ња 
по пе чи те ља, па за кљу чу је мо да је ово ње го во пра во би ло дис кре-
ци о не при ро де. По пе чи тељ је уто ли ко за шти ћен, јер би на кон раз-
ре ше ња мо гао да сту пи у ред др жав них са вет ни ка (члан 66). Књаз 
је и та квог др жав ног са вет ни ка мо гао да опо зо ве. 

Со вјет ни ци су се би ра ли из ре до ва „за слу жних чи нов ни ка“, 
али су у ње го вом са ста ву и кне же ва бра ћа и си но ви (члан 39. став 
2). Као што је со вјет ни ке по сво јој во љи мо гао по ста вља ти, та ко 
их је и мо гао опо зва ти. Књаз је од лу чи вао о суд би ни чла но ва Др-
жав ног са ве та и по ту жби са мог Др жав ног со вје та (члан 55) или 
27) Чи нов ни ке је име но вао књаз (члан 133. став 1).
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На род не скуп шти не (члан 90). По што је Са вет од лу чи вао ве ћи-
ном гла со ва, под усло вом да је на сед ни ци при сут но нај ма ње че-
ти ри по пе чи те ља и че ти ри др жав них са вет ни ка (члан 69, став 1), 
а у слу ча ју да не ма ве ћи не од лу чи вао је глас пред сед ни ка Са ве та 
(члан 70), то је књаз од ре ђи ва њем ње го вог са ста ва и име но ва њем 
пред сед ни ка Са ве та над зи рао ње го ву де лат ност, а ти ме и вр хов ну 
власт у зе мљи.28) Др жав ни са вет ни је имао ни уну тра шњу ор га ни-
за ци о ну са мо стал ност, јер је књаз мо гао ука зом да од ре ди ње го ву 
ор га ни за ци ју и над ле жност, као и да је дан по пе чи тељ пре у зи ма и 
две обла сти („оде ље ња“ – чл. 66–67, 76). Ми лош је у Устав уткао 
и нор ме ко ји ма би лак ше кон тро ли сао Са вет, па је та ко би ла за бра-
ње на „фа ми ли ја ри за ци ја Са ве та“, јер „отац и син и два бра та не 
мо гу за сје да ва ти у јед но вре ме у Др жав ном со вје ту“ (члан 58), што 
је би ло не прин ци пи јел но с пра вом да Књаз име ну је сво ју бра ћу и 
си но ве за др жав не со вјет ни ке. 

Од го вор ност чла но ва Др жав ног со вје та је ши ро ко по ста вље на. 
Они од го ва ра ју за са ве те ко ји да ју Кне зу, али и за ми шље ња при ли-
ком из ра де за ко на или уред би (чл. 71–74). На и ме, иако Сре тењ ски 
устав про кла му је иму ни тет нео д го вор но сти чла но ва Др жав ног со-
вје та за из ра же но ми шље ње о за ко ни ма и уред ба ма (члан 73), већ у 
на ред ној од ред би то је по рек ну то јер је до зво ље но кња зу и сва ком 
др жав ном са вет ни ку по кре та ње по ступ ка (чл. 73–74).

Др жав ни са вет је уста но вљен на Сре тењ ској скуп шти ни 15. 
фе бру а ра 1835. го ди не. У окви ру Др жав ног са ве та по сто ја ла су два 
оде ље ња – „Деј стви тељ ни др жав ни са вет ни ци“ и „др жав ни са вет-
ни ци“, али и јед но уже те ло – вла да ко ју су чи ни ли пет са вет ни ка. 
На кон су спен зи је Сре тењ ског уста ва, Др жав ни са вет је оп стао и 
уре ђен је За ко ном о Др жав ном са ве ту а по том и тзв. Тур ским уста-
вом.29) У од но су на устав на ре ше ња, За ко ном је из вр шна власт „из-
дво је на из Са ве та у ко ји ми ни стри ви ше ни су ула зи ли“, а Ми лош 
је „по стао и су ди ја у по след њем сте пе ну.“30)

Ми ни стри (по пе чи те љи) су пред ла га ли за ко не и уред бе ко је је 
усва јао Др жав ни со вјет, а одо бра вао их је књаз. За до но ше ње сва-
28) Истог да на ка да је усво јен Устав, Ми лош Обре но вић је ука зом по ста вио 17 ли ца у 

Др жав ни со вјет (пред сед ни ка Со вје та, глав ног се кре та ра, пет по пе чи те ља и др жав не 
са вет ни ке).

29) Уре ђи ва ње Др жав ног са ве та је и нај ва жни ји раз лог због ко јег је и усво јен Тур ски устав 
(1838). Упо ре ди ти: Ј. Лон ча ре вић, ДржавнисаветпоУставуод1838.године(студија
из историје српске уставности),Штам па ри ја „До си теј Об ре до вић“, Бе о град, 1907, 
стр. 1.

30) Ви де ти: Р. Љу шић, КнежевинаСрбија(1830–1839),стр.  226–227.
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ког за ко на и уред бе био је нео п хо дан (ми ни стар ски) пре ма пот пис 
(члан 10. став 4). Из на ве де ног сле ди да су Др жав ни со вјет и Књаз 
рав но прав ни за ко но дав ни чи ни о ци, без чи јег обо стра ног уче шћа 
и са гла сно сти се не мо гу до но си ти за ко ни и уред бе. Књаз је, ме-
ђу тим, имао пра во ве та.31) У ро ку од 20 да на од да на до ста вља ња, 
књаз је мо гао да се из ја сни о за ко ни ма и уред ба ма. Ако су за ко ни и 
уред бе не у став не и про тив не јав ном ин те ре су („иду на по гу бу на-
ро да или про ти ву уста ва др жав но га“), књаз је нај пре мо гао да их 
два пу та вра ти Др жав ном со вје ту, а за тим и да тре ћи пут ко нач но 
ус кра ти пра во про мул га ци је. По сво јој фор ми су спен зив но, ово ве-
то је по сво јој пра вој при ро ди ап со лут ног ка рак те ра. С об зи ром на 
по ме ну то пра во ап со лут ног ве та, ње го ву нео д го вор ност, као и на 
мо гућ ност да нео гра ни че но име ну је и раз ре ша ва са вет ни ке и по пе-
чи те ље, кнез је имао до ми нант ну по зи ци ју у си сте му ор га ни за ци је 
вла сти по Сре тењ ском уста ву.32)

Суд ска власт је по ве ре на су до ви ма (члан 78). Устав уре ђу је на-
че ла ва жна за функ ци о ни са ње су до ва: ви ше сте пе ност од лу чи ва ња, 
за ко ни тост су ђе ња, не за ви сност суд ства и су ђе ње по над ле жно сти. 
Сре тењ ским уста вом је од ре ђе на тро сте пе на ор га ни за ци ја су до ва: 
окру жни суд као пр во сте пе ни, Ве ли ки суд као апе ла ци о ни суд и 
јед но оде ље ње Др жав ног са ве та је има ло функ ци ју нај ви шег су да 
у зе мљи (члан 79). Ме ђу тим, књаз је у прак си и ми мо уста ва за др-
жа вао функ ци ју по след ње суд ске ин стан це у слу ча је ви ма по тре бе 
из ри ца ња нај те жих кри вич них санк ци ја (до жи вот ни за твор, смрт-
на ка зна и „мер тва ши ба“).33) Про кла мо ва на не за ви сност суд ства 
(члан 80) би ла је „мр тво сло во на па пи ру“. И да нас упр кос број ним 
га ран ци ја ма, пра во су ђе је че сто из ло же но при ти сци ма из вр шне 
вла сти што до во ди у пи та ње оства ри ва ње устав ног на че ла не за ви-
сно сти и са мо стал но сти суд ства.
31) У на шој прав ној књи жев но сти по сто је раз ли чи та ту ма че ња прав не при ро де Кња же вог 

ве та у Сре тењ ском уста ву. Ви де ти: Д. По по вић, Прапочетаксрпскогапарламентари
зма–клицеипреурањениплод,стр. 88–91; Р. Мар ко вић, Уставноправоиполитичке
институције,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. 94; Д. Јев тић, Д. По по вић, Народна
правнаисторија,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. 125; Ј. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,
стр. 61.

32) Исто: Д. По по вић, Прапочетаксрпскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,
стр. 92; П. Ни ко лић, „Иде ја по де ле вла сти у срп ским уста ви ма“, стр. 109. 

33) Н. Жу тић, ВрховнисудСрбије1846–2006(160годинавладавинеправа),Вр хов ни суд 
Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 23.
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Књаз је био при ста ли ца устав ног уре ђи ва ња на род ног пред-
став ни штва, по шту ју ћи „сте че но пра во“ на ро да,34) и за ла жу ћи се за 
про ши ре ње ње них ком пе тен ци ја. Иза ове „де мо крат ске“ по др шке, 
ко ја је укљу чи ва ла и иде ју да На род на скуп шти на вр ши за ко но дав-
ну власт,35) скри ва ла се же ља вла да о ца да су зби је ути цај Др жав ног 
со вје та. На род на скуп шти на, по Сре тењ ском уста ву,  углав ном је 
има ла пре ро га ти ве са ве то дав ног ка рак те ра.  

На род на скуп шти на је јед но дом но те ло, са са ста вом од 100 
по сла ни ка из свих окру га (члан 82). Де таљ ни је од ред бе о на чи ну 
из бо ра на род них по сла ни ка је тре ба ло за ко ном уре ди ти, а Сре тењ-
ски устав је пред ви ђао ста ро сни цен зус (нај ма ње на вр ше них 30 
го ди на) за из бор на род них по сла ни ка. Уста вом је уре ђе но и одр жа-
ва ње ре дов них за се да ња На род не скуп шти не (по чет ком ма ја сва ке 
го ди не – „о Ђур ђе ву дне“) и ван ред них по по тре би и ви ше пу та 
го ди шње (члан 85). Скуп шти на се са ста ја ла по по зи ву, од но сно на 
осно ву кња же вог ука за и ни је рас по ла га ла соп стве ним бу џе том. 

По ре ско пра во пред став нич ког те ла, уре ђе но у Magnichartili
bertatum, по ста ло је устав ни прин цип кра јем XIX ве ка и при хва ће-
но у пр вом срп ском уста ву. По пут на че ла ан гло сак сон ског устав-
ног пра ва („no taxation without representation“),36) у Сре тењ ском 
уста ву је уре ђе но бу џет ско пра во На род не скуп шти не.37) На род на 
скуп шти на је, по ред бу џет ског пра ва,38) овла шће на да се мол бом 
34) Оби чај ре дов ног са зи ва ња На род них скуп шти на је по сто јао до 1830. го ди не. Оне су 

се по вре ме но са зи ва ле ка ко би при хва ти ле зна чај на ак та (ха ти ше риф, устав или за ко-
не) у ви ду тзв. глав не или ве ли ке скуп шти не. Та ко је Фе бру ар ска на род на скуп шти-
на при хва ти ла Пр ви ха ти ше риф из 1829. го ди не, Ан дреј ска Дру ги ха ти ше риф (1830), 
Три фун ска (1834) Тре ћи ха ти ше риф из 1833. го ди не, на Сре тењ ској је усво јен Устав из 
1835. го ди не, а Фе бру ар ска На род на скуп шти на (1839) је упо зна та с Тур ским уста вом. 
На Спа сов ској скуп шти ни, одр жа ној 1837. го ди не, рас пра вља но је пи та њи ма од зна ча ја 
за уре ђе ње др жав не вла сти. На род не скуп шти не је, по пра ви лу, књаз Ми лош са зи вао и 
рас пу штао, од ре ђи вао њи хов днев ни ред и њи ма ру ко во дио. Оне су има ле мно го ма њи 
зна чај не го скуп шти не у уста нич ком пе ри о ду. У овом раз до бљу су одр жа ва не и обич не 
или ре дов не На род не скуп шти не из у зев у 1838. го ди ни, на ко ји ма се углав ном рас пра-
вља ло о ви си ни по ре за. По ред оп штих скуп шти на, по сто ја ле су и окру жне скуп шти не, 
ко ја су се оку пља ле ра ди из бо ра по сла ни ка за глав не скуп шти не.  

35) Књаз је већ 1830. го ди не тра жио при ли ком из ра де Ха ти ше ри фа да На род на скуп шти на 
до би је овла шће ње да вр ши за ко но дав ну власт. Упо ре ди ти: Д. Ни ко лић, Борбазаскуп
штинууСрбији1858–1868.године,Гра ди на, Ниш, 1992, стр. 26.

36) Не ма опо ре зи ва ња без одо бре ња пред став нич ког те ла.“
37) „Ни ка кав да нак не мо же се на ло жи ти или уда ри ти без одо бре ни ја На род не скуп шти-

не“ (члан 86). Устав на дру гом ме сту дру гом фор му ла ци јом озна ча ва не при ко сно ве но 
пра во Скуп шти не на од ре ђи ва ње по ре за: „Са мо на род ној скуп шти ни при сто ји пра во 
рас по ла га ти да нак на на род“ (члан 91).

38) М. Ђ. Ми ло ва но вић, „Устав ност Ср би ји на“, у: Уставноправоидругестудије,прир. Р. 
Мар ко вић,  ЈП „Слу жбе ни гла сник“ Бе о град, 2002, стр. 298.
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обра ти Кња зу или Др жав ном со вје ту да до не су за кон (члан 90), 
пра вом под но ше ња пред став ки и жал бе Кња зу на рад Др жав ног 
са ве та, а ње на са гла сност је нео п ход на у про ме ни уста ва (чл. 140. 
и 141) и за ду жи ва њу зе мље.39) 

Устав је по себ ну гла ву по све тио вер ским пра ви ма и сло бо да-
ма. Сло бо да ве ро и спо ве сти је про кла мо ва на за све вер ске кон фе-
си је (чл. 97–98), али је Срп ска пра во слав на цр ква има ла по се бан 
устав ни по ло жај у од но су на дру ге вер ске за јед ни це, јер се фи нан-
си ра ла из бу џе та (члан 94). Али, ауто но ми ја Срп ске пра во слав не 
цр кве је на ру ше на, јер она ни је мо гла са мо стал но да од лу чу је о 
ви си ни так си за вр ше ње по је ди них вер ских об ре да, већ је о тим 
пи та њи ма рас пра вља но на На род ним скуп шти на ма.40) 

Сре тењ ски устав је на сто јао да уре ди јав не фи нан си је, па је 
пред ви део и по се бан ор ган кон тро ле јав них фи нан си ја – тзв. глав-
ну ра чун џиј ни цу (члан 107), ко ја је кон тро ли са ла на чин тро ше ња 
бу џет ских сред ста ва и пре гле да ла фи нан сиј ске из ве шта је.41)

По на чи ну уре ђи ва ња сло бо да и пра ва, Сре тењ ском уста ву 
при па да по себ но ме сто у раз во ју срп ске устав но сти. Уста во твор ци 
су очи глед но има ли за узор стра не уста ве и де кла ра ци је пра ва, ма-
да тај ути цај ни је до вољ но раз ја шњен.42) У по себ ној гла ви Сре тењ-
ског уста ва, под на зи вом „Оп ште на род на пра ва гра ђа на“, уре ђе но 
је пра во сти ца ња др жа вљан ства (чл. 108–109), на че ло јед на ко сти 
пред за ко ном (члан 111), пра ва из тзв. Habeascorpusaktа (чл. 112–
115), на че ло nullumcrimensinelege(члан 114), на че ло nebisinidem 
(члан 115), до ступ ност зва ња, за јем че на су сво јин ска пра ва и сло-
бо да кре та ња (чл. 119–120. и 128), за бра ње но је роп ство (члан 118), 
до пу ште но је пра во жал бе на рад др жав них ор га на вла сти. Устав 
уре ђу је и оба ве зе пла ћа ња по ре за, уче ство ва ња у од бра ни зе мље и 
јав ним ра до ви ма (члан 122–124). Ку лук је уки нут, јер и у слу ча ју да 
је по тре ба за јав ним ра до ви ма, др жа ва је ду жна да гра ђа ни ма пла ти 
„при стој ну над ни цу“ (члан 124). Сре тењ ски устав, за раз ли ку од 
39) Ви де ти и: чл. 9. и 86–91, 104, 141. Сре тењ ског уста ва.
40) Та ко на Спа сов ској скуп шти ни (1837) ни је при хва ће но по ве ћа ње на кна де за вен ча ња с 

три на де сет гро ша.
41) Глав на кон тро ла је ка сни је функ ци о ни са ла као над зор ни ор ган у окви ру Ми ни стар ства 

фи нан си ја, да кле ни је има ла ста тус „ре гу ла тор ног не за ви сног те ла“. Ви де ти: Ус тро е-
ни је цен трал ног пра вле ниа кња жев ства Срп ског од 1839.

42) Упо ре ди ти: П. Ни ко лић, „Де кла ра ци ја пра ва чо ве ка и гра ђа ни на од 1789. и пра ва и 
сло бо де у срп ским уста ви ма у XIX ве ку“, Иностраниутицајинанашеправо,Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, оде ље ње дру штве них на у ка, књи га 10, Бе о град, 2002, 
стр. 64.
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На цр та уста ва од 1831. го ди не, ни је про кла мо вао сло бо ду штам пе 
и за бра ну цен зу ре. Он је про кла мо вао лич на, али не и по ли тич ка 
пра ва, па је то ва љан ар гу мент да он ни је „ре во лу ци о на ран устав“ 
ка квим су га сма тра ли ње го ви про тив ни ци. Ипак, и то је био огро-
ман на пре дак јер се уме сто са мо вла шћа и бе за ко ња уво дио си стем 
прав не си гур но сти и јед на ко сти.43)

У по себ ној гла ви од ре ђе на су чи нов нич ка пра ва, чи ји је сми-
сао да се  за шти те чи нов ни ке од са мо во ље кне за и ње му бли ских 
ста ре ши на, али и да утвр де еле мен те за ко ни то сти у њи хо вом ра-
ду.44) Чи нов ни ци су има ли пра во на стал ност и не пре ме сти вост 
свог зва ња и уна пре ђи ва ња по ло жа ја. Они се ни су мо гли раз ре-
ши ти по ло жа ја или пре ме сти ти на ни жа зва ња без кри ви це ко ја 
је би ла до ка за на на су ду (члан 133). Га ран то ва но им је и пра во на 
пен зи ју и со ци јал ну по моћ. С дру ге стра не, чи нов ни ци су би ли у 
оба ве зи да по сту па ју за ко ни то. У том по гле ду, утвр ђе на је и за бра-
на су ко ба ин те ре са па они ни су сме ли да ба ве  тр го ви ном и за на том  
(члан 138). 

Устав уре ђу је и на чин сво је про ме не. Он се мо гао ме ња ти са мо 
за јед нич ком во љом три устав на чи ни о ца: Кња за, Са ве та и На род-
не скуп шти не. Пра во устав не ини ци ја ти ве има ју Књаз и и Др жав-
ни со вјет. На род на скуп шти на да је са гла сност на про ме не уста ва 
дво тре ћин ског ве ћи ном, под усло вом да је при сут но нај ма ње три 
че твр ти не од укуп ног бро ја на род них по сла ни ка (члан 140–141). 
За бра ње на је про ме на Уста ва за вре ме на ме сни штва (члан 35).

III.ОСУСПЕНДОВАЊУ,КАОИЗНАЧЕЊУИЗНАЧАЈУ
СРЕТЕЊСКОГУСТАВА

Сре тењ ски устав је пр ви акт у исто ри ји Ср би је са обе леж ји ма 
уста ва из у зев јед ног – уста во твор не вла сти. Ср би ја овај устав ни је 
до не ла као са мо стал на др жа ва, већ као ва зал на по кра ји на у са ста-
ву Тур ског цар ства. Она је о то ме са мо оба ве сти ла Пор ту до ста-
вља ју ћи јој ко пи ју устав ног тек ста. Ме ђу тим, три бу тар ни по ло жај 
Ср би је ни је био кључ ни основ за ње го во су спен до ва ње, што ће се 
43) Ја ша Про да но вић ис ти че да је обим пра ва и сло бо де у Сре тењ ском уста ву скром ни ји у 

по ре ђе њу са од ред ба ма о за шти ти пра ва и сло бо да у уста ви ма. „Њих ни је из и ски ва ло 
ка кво иде а ли стич ко умо ва ње уне се но из ино стран ства, не го до ма ћа срп ска не во ља и 
зло ис ку ство. Же ле ло се да се уста вом обез бе ди жи вот, част и има ње срп ских гра ђа на 
од Ми ло ше ве обес ти.“, Ј. М. Про да но вић, Историјаполитичкихстранакаиструјау
Србији,књи га I, Про све та, Бе о град, 1947, стр. 74.

44) Чи нов ни ци ни је био утвр ђен по ло жај за кон ским ак ти ма и ни су има ли ни ка ква пра ва, 
па су чак мо гли би ти и те ле сно ка жња ва ни.
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по твр ди ти на при ме ру На ме снич ког уста ва.45) Као прин ци пи јел-
ни пред став ни ци ре жи ма ап со лут них мо нар хи ја три ве ли ке си ле 
(Тур ска, Аустри ја и Ру си ја) су устав ква ли фи ко ва ле као „ре пу бли-
кан ски и ре во лу ци о на ран“. Бу те њев, ру ски по сла ник у Ца ри гра ду, 
из ја вљу је да је то „фран цу ски ра сад у срп ској шу ми“.46) Ру си ја је 
из не ла и при мед бе да прет ход но ни је одо бри ла устав, да је уста вом 
пред ви ђе но уста но вља ва ње ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
што је у не скла ду с по ло жа јем Ср би је, на из глед за ста ве, твр ди ла 
је да је устав пре ви ше ли бе ра лан јер по зна је на че ло ми ни стар ске 
од го вор но сти (sic!),као и да је он под ути ца јем фран цу ске устав-
но сти. Тур ска је ту ма чи ла да је до но ше њем уста ва по вре ђен ха ти-
ше риф и по до зре ва ла од „за ра зног деј ства срп ског уста ва“ на дру ге 
ва за ле.47) Сре тењ ски устав је за стра не си ле ап со лут но не при хва-
тљив акт, не по до бан из раз ло га јер пре ју ди ци ра не за ви сност Ср-
би је, огра ни ча ва вла да ра, про кла му је пра ва гра ђа на и уки да фе у-
дал ни си стем. Сто га су оне за јед нич ком во љом спре чи ле Ср би ју да 
од ред бе Сре тењ ског уста ва спро ве де у жи вот. Раз вој про гре сив них 
по ли тич ких иде ја и из град ња по ли тич ких ин сти ту ци ја је успо ре на 
у на ред них не ко ли ко де це ни ја.

Устав од 1835. го ди не је обе сна жен, на кон не што ви ше од ме-
сец да на фор мал но прав ног ва же ња. Ми лош Обре но вић је у мар ту 
1835. го ди не при вре ме но до Ђур ђев да на (по чет ка ма ја) од ло жио 
сту па ње Уста ва на сна гу, а ме сец да на ка сни је га је ко нач но су-
спен до вао. Исто вре ме но, на ста вљен је рад на при пре ми устав них 
на цр та али ни су по сто ја ли по ли тич ки усло ви за до но ше ње са мо-
стал ног уста ва. 

Зна че ње и зна чај Сре тењ ског уста ва се ре ал но са гле да ва са-
мо у кон тек сту оно вре ме них по ли тич ких при ли ка. У не пи сме ној 
и за о ста лој па три јар хар хал ној Ср би ји, уна за ђе ној ви ше ве ков ном 
тур ском оку па ци јом, Сре тењ ски устав је имао огро ман пе да го шки 
зна чај усме рен ка раз у ме ва њу уло ге де мо крат ских уста но ва па и 
го то во мит ски ка рак тер за де мо кра ти за ци ју по ли тич ких ин сти ту-
ци ја у на ред ним де це ни ја ма. Про све ти тељ ске и ли бе рал не иде је 

45) Д. Јан ко вић, „Пред и сто ри ја Сре тењ ског уста ва и не ке на по ме не у ве зи са њим“, стр. 16.
46) Ј. М. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,стр. 73.
47) Д. По по вић, Прапочетаксрпскогапарламентаризма–клицеипреурањениплод,стр. 

95.
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устав но сти и за ко ни то сти у устав ним од ред ба ма су те мељ раз во ја 
бу ду ће др жав не гра ђе ви не.48) 

Сре тењ ски устав има ма не али и вр ли не. Он је озна чио де-
фи ни ти ван рас кид с фе у дал ним уре ђе њем у си ту а ци ји ка да су на-
род не ста ре ши не за вра ћа ње „тур ског си сте ма“ и уста но вља ва ње 
спа хи лу ка и зи ја ме та с до ма ћим вла сни ци ма. Ми лош то ни је до-
зво лио, ка ко би спре чио ства ра ње срп ске ари сто кра ти је у ко јој је 
ви део ве ћу опа сност од по ли тич ки сло бод ног на ро да. Устав га ран-
ту је и прав ну си гур ност у на ме ри да за шти ти гра ђа не од са мо вољ-
не вла сти.49) Та ко је, ре ци мо, за бра ње но ре тро ак тив но ва же ње за ко-
на. Шти те се имо вин ска пра ва као и кор пус основ них чи нов нич ких 
пра ва. Имо вин ска пра ва су до при но си ла при вред ном на прет ку Ср-
би је. Чи нов ни ци ни су ви ше Ми ло ше ве слу ге, што је ко рак на пред 
у из град њи мо дер не др жав не упра ве. Устав, ипак, не по зна је по ли-
тич ка пра ва.

Устав је огра ни ча вао ап со лут ног вла да ра, али је удо во ље но и 
зах те ви ма Ми ло ша Обре но ви ћа да бу де на след ни кнез и рас по ла же 
сред стви ма над зо ра и усме ра ва ња ме ха ни зма ор га ни за ци је вла сти. 
Иако је Др жав ни со вјет од ре ђен као „нај ви ша власт у Сер би ји до 
кња за“ (члан 45), као и да све „срп ске вла сти кро мје Кња за за ви се 
од др жав но га Со вје та“, из дру гих устав них од ред би про ис ти че да 
је књаз до ми нант ни устав ни чи ни лац вла сти. Ипак Др жав ни са вет, 
„аутох то на устав на ин сти ту ци ја“,50) уве ден Сретењскимуставом, 
по стао је коч ни ца Ми ло ше вој са мо во љи и ва жан по ли тич ки уче-
сник у раз во ју срп ске устав но сти у пред сто је ћим де це ни ја ма. На-
род на скуп шти на, ма кар при вре ме но, по ста ла је устав ни ор ган, а 
не ин сти ту ци ја оби чај ног пра ва. Већ у на ред ном Тур ском уста ву, 
она не ће би ти по ме ну та али је иде ја на род ног пред став ни штва са-
жи ве ла у по ли тич кој све сти.
48) „Овај пр ви успех ко лек тив ног на род ног зах те ва за устав ност мо же мо сма тра ти као по-

че так фор ми ра ња гра ђан ске и по ли тич ке све сти код срп ског на ро да и као пр во ствар но 
исту па ње на ро да у устав ном жи во ту Ср би је“, М. Вла и са вље вић, Развојуставности
уСрбији,стр. 40. „Сре тењ ски устав има сво је ме сто у уставнoм раз во ју Ср би је, не 
са мо као устав ко ји је до нет са мо стал но од стра не срп ских ор га на вла сти већ мно го 
ви ше због чи ње ни це да је ве о ма ути цао на ка сни ји устав ни раз вој Ср би је“. Љ. Кан дић, 
„Устав но прав ни раз вој Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је (до 1918. го ди не)“, у: Уставни
развитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На-
уч на књи га, Бе о град, 1990.

49) М. Су бо тић, Срицањеслободе,стр. 36.
50) Р. Мар ко вић, „При ме на на че ла устав но сти и за ко ни то сти у Сре тењ ском уста ву“, у: Р. 

Мар ко вић (ур.), 150годинаоддоношењаСретењскогустава,Уни вер зи тет „Све то зар 
Мар ко вић“, Кра гу је вац, 1985, стр. 116.
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Сре тењ ски устав, упр кос окол но сти да је су спен до ван убр зо 
по до но ше њу, оства рио је зна ча јан ути цај на раз вој по ли тич ких 
иде ја и ин сти ту ци ја. Кон ци пи ран као мо де ран устав ни до ку мент, 
упр кос сво јим не до ста ци ма, на го ве стио је бор бу за уста но вља ва ње 
на че ла устав но сти и за ко ни то сти, пар ла мен тар ног си сте ма вла сти, 
по ли тич ких сло бо да и пра ва. То су оне вред но сти вла да ви не пра ва 
и иза зо ви с ко ји ма се су сре ће мо и у са вре ме ној устав ној прак си. 

MiodragRadojevic
Instituteforpoliticalstudies,Belgrade
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Abstract
StrongpoliticalmovementforcedDukeMilostoacceptthe
adoptionoftheconstitutioninearly1835.Thatconstitu
tionwas ahead of time by thy elements ofwhich itwas
assembled. FollowingtheexampleofmodernEuropean
constitutions it contains liberal constitutionality and le
galityideas,theseparationofpowers,theintroductionof
humanrightsandfreedomsandfirmnessofconstitutional
ity.It isbasedontheprinciplesofruleof lawandlegal
state.Inthisregimethepowerofrulersisbasedonwritten
lawsandlimitedbyefficientinstitutionsandhumanrights
andfreedoms.
 Constitution had a task to build state institutions and
toservefortheestablishmentofstatesovereignty.Beside
the state symbols it is also regulated the systemof gov
ernment,territorialorganizationandthefundamentalsof
publicadministration.Dukepowerisalsolimitedbythe
institutionoftheStateCouncil,andforthefirsttimeNa
tionalAssemblywasregulatedbythelegalact.National
Assemblyasaconsultativeorganis theholderofsover
eignpowerand themediatorbetween theDukeand the
StateCouncil.Accordingtointentionofconstitutionmak
ers, National Assembly was deciding about the amount
of tax and the constitution changes.Dukeand the State
Councilhadexecutiveandthelegislativepower.Judicial
power is delegated to independent courts. At the same
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time,StateCouncilhadservedas thehighestcourt.The
SretenjeConstitutionproclaimedvoluminousdeclaration
ofrights,aboveallpersonalandpropertyrightsandfree
doms.Slaverywasabolishedaswellasfeudaldependency
ofpeasants.
Politicalcircumstanceswerenotsuitableformoreradical
constitutionalsolutions,neitherforapplicationofconsti
tutionalnorms.Aboveall,theConstitutionwascreatedfor
patriarchalpoliticalcommunitywithhighlevelofillitera
cy.Constitutionmakerswereawareofthesecircumstances
sotheydidnottendtoimplementforeignlegalinstitutions
inoursystem,but toadjust them tosocialconditionsof
thattime.Therefore,theConstitutiondidnotcontentBrit
ishparliamentaryrulesandpoliticalrightsandfreedoms.
Ontheotherhand,theConstitutionwasn’tinaccordance
withinterestsofgreatpowersduetoitsliberalnatureas
wellasdependentpositionofSerbianPrincipality.Great
powerswereafraidof ‘’contagiousConstitution’’conse
quences, so they decided to disable its application. Be
cause of the political pressures, DukeMilos was firstly
forcedtosuspendtheSretenjeConstitutionandafterwards
toabolishitsoonafteritsadoption.
The Sretenje Constitution occupies significant place in
thenational constitutionality history, because itwas the
firstSerbianconstitutionandbecauseofitsvaluableand
uniquecontent. Itwas the inspiration for later constitu
tionalmakersandservedaspatternforthecreationoffu
tureconstitutions.

 Овај рад је примљен 7. маја 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.
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