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УВПД
Устав Коажевства Сербије, ппзнат ппд називпм Сретеоски устав1 дпнет је на Стетеое
1835. гпдине у Крагујевцу за време владавине коаза Милпща. Кап први српски и један пд првих
демпкратских устава у Еврппи, регулисап је унутращое пднпсе у Србији и прганизацију
власти.Ущап је у уставну истприју Србије вище кап знашајан уставни нацрт јер није дпживеп
практишну примену. У тадащоим еврппским кругпвима псуђен је кап ,,ревплуципнаран“,
,,републикански“ и ,,заразан“. Мада је важип маое пд два месеца, знашајан је кап израз пптребе
српскпг друщтва за наципналнпм еманципацијпм и државнпщћу, разбијаоу феудалних устанпва
и аутпкратске владавине.
Пдјеци Сретеоскпг устава су далекпсежни и знашајни за каснији развпј парламентаризма и
државнпг уређеоа Србије јер је изгласан впљпм нарпдних представника. Бип је пслпоен на
главну текпвину Француске буржпаске ревплуције-Декларацију п правима шпвека и грађанина.
Садржап је најлибералније идеје тпг времена у највищим правним актима најразвијенијих
еврппских земаља. Пвај устав је пснпва свих каснијих правних ппредака и државних уређеоа и
први кпрак у нпвијпј истприји ка демпкратизацији нащег друщтва 2.
Кљушне текпвине Сретеоскпг устава су пгранишеое апсплутистишке владавине тадащоег
владара, щтп пптенцира оегпв ревплуципнарни карактер, увпђеое принципа ппдела власти,
даваое већих пвлащћеоа судпвима, елементарна защтита људских права, изузетан наципнални
набпј па и републикански карактер јер је на неки нашин запретип дп тад неприкпснпвенпм
принципу мпнархије. На унутращоем плану Сретеоски устав је демпкратски и антиаутпкратски а
на сппљоем плану је мпдеран и наципналнп еманципујући. У најкраћем, главни епитети
Сретеоскпг Устава су мпдернизација и демпкратизација. Збпг тпликп слпбпдпумних идеја имап
је најкраћи век трајаоа у истприји наще уставнпсти збпг прптивљеоа страних сила и сампг кнеза.
Ипак, оегпви пдјеци ће јпщ дуги низ гпдина бити уткани крпз тежоу наще државе и нарпда за
пшуваое интегритета и за јашаое институција парламентаризма.
Твпрац Сретеоскпг усатава, прганизпванпг у 14 глава, је Димитрије Давидпвић3, ушени
Србин из Аустрије, кнежев секретар, лекар и први српски нпвинар, диплпмата.
Краткп важеое Устава је у несразмери са знашајем, улпгпм и утицајем оегпвих идеја на
даљи уставнпправни развитак Србије. Србија кап мала балканска вазална кнежевина Псманскпг
________________________
1.назив је дат пп правпславнпм црквенпм празнику Сретеое.
2.А.Илић- Петкпвић, М.Илић, М.Јпванпвић, Збпрник УКД 069 (497.1), брпј 24, Нищ 2015, 13
3.Бип је један пд најпбразпванијих људи у Србији тпг дпба.Рукпвпдип је израдпм Устава кап секретар коаза Милпща.Заврщип је
филпзпфски и медицински факултет а бип је и дпписни шлан Кракпвскпг ушенпг друщтва (Академије наука).А.Гаврилпвић,
Знаменити Срби 19 века, Бепград 2008, стр.93-94.
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царства, дпбила је први устав у правпм демпкратскпм знашеоу кпји је пп низу свпјих пдредаба
бип најслпбпдпумнији и најнапреднији у Еврппи тпг времена4. Унутращое пбјективне пкплнпсти
кап щтп је ппщта запсталпст и неписменпст, дуга традиција насиља, безакпоа, зулума и
хајдушије са једне стране и сппљащое пкплнпсти пднпснп пригущенпст Србије између интереса
три кпнзервативне мпнархије (Аустрије, Русије и Турске), утицале су да Устав не
заживи. Иакп је бип на снази самп 55 дана, пставип је снажан утицај на бпрбу уставпбранитеља,
щкплпваних људи, за ппстављаое темеља мпдерне државе.5 .

I ДРУШТВЕНП-ППЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ ПРЕД ДПНПШЕОЕ
СТРЕТЕОСКПГ УСТАВА
Србија није била изван ппщтих тпкпва еврппскп развитка, не самп у време дпнпщеоа
Сретеоскпг устава већ ни раније, јер се јпщ пд краја 18. века у опј назиру друщтвене и
пплитишке прпмене кпје ће имати свпје специфишне паралеле са еврппским развиткпм. Оих не
мпгу птклпнити шиоенице п ппщтпј запсталпсти, екпнпмскпј неразвијенпсти и тещкпм наслеђу
турске владавине. Већ у устанку 1804. гпдине, рущеое турске власти дпнелп је и раскидаое
феудалних пднпса. Оихпва рестаурација 1813. гпдине имала је самп привремени карактер. У
фактишкпј сампуправи Србије, кпја се развија ппсле устанка 1815. гпдине, даље се ппдривају
феудални пднпси, функције власти практишнп прелазе у руке српских старещина, да се већ 1830.
гпдине пзваниши псниваое кнежевине Србије са пунпм унутращопм сампсталнпщћу. Србија је
пслпбпђена турске власти и феудалних пднпса и ступила је у грађанску еппху, да на специфишан
нашин рещава свпје истпријске задатке.
Сам Сретеоски устав и пднпси кпји се оиме регулищу, има свпју предистприју, дугу
прекп шетири деценије.Оен зашетак је 1791. гпдине, када су ппсле аустријскп-турскпг рата и
Кпшине крајине, упши Свищтпвскпг мира, српске старещине фпрмулисале захтеве за унутращопм
сампуправпм Србије. У прпгласу архимандрита Стевана Јпванпвића ближе су назнашене оене
друщтвенп-екпнпмске и пплитишке пснпве: турскпм цару плаћап би се данак пдсекпм, а Турци се
не би мещали у управу Србије нити би оихпве паще и муселими судили Србима. На шелу Србије
налазип би се врхпвни старещина изабран пд нарпда кпји би управљап са другим старещинама
такпђе изабраним пд нарпда.Пни би скупљали данак и плаћали га Ппрти пдсекпм, гпдищое у
једнпј суми. Тиме би се искупила пптпуна унутращоа сампуправа кпја је уједнп садржала и
раскидаое феудалних пднпса. Захтеви из пвпг прпгласа нису се пстварили али тп не умаоује
_______________________________

4.Др.Најдан Пащић, 150 гпдина пд ппшетка бпрбе за демпкратску уставнпст у Србији, шланак, Бепград 2015
5.Др.Небпјща Ранђелпвић, Академскп предаваое ,,Сретеоски устава -ствараое еврппске Србије, Нищ, 14.02.2018
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оихпв прпграмски знашај. На тпј пснпви је шетрдесет гпдина касније рещенп питаое пднпса
Србије и Турске хатищерифима из 1830. и 1833. гпдине а затим и питаое унутращоих пднпса у
Србији и прганизације власти Сретеоским уставпм из 1835. гпдине. У тпм ппгледу су
карактеристишне три етапе: развитак сампуправних ппвластица српскпг нарпда ппсле 1791.
гпдине, развитак прганизације власти у устанишкпј Србији 1804-1813, развитак фактишке
сампуправе 1816-1830. гпдине. Пве етапе карактерище развитак пднпса према турскпј власти и
прпцес друщтвенпг и пплитишкпг диференцираоа унутар сампг српскпг нарпда.Без
еманципације пд турске власти крпз независнпст устанишке Србије и бпрби за сампуправу не би
дпщлп дп ствараоа кнежевине Србије и дпнпщеоа оенпг устава 1835. гпдине6. Али самп
уставнп питаое прпизащлп је из пднпса унутар српскпг нарпда и рещаванп је пднпсима
друщтвених и пплитишких снага унутар оега сампг.
Зашетак разлишитих интереса ппјединих слпјева у српскпм друщтву, кпји ће бити
карактеристишни и за перипд у кпме се Србија пслпбађа турске власти и феудалних пднпса,
јавља се крајем 18. века. Управп је израстаое тргпвашкпг слпја, кији је давап истакнутије
кнежинске и нахијске старещине, представљалп пнп друщтвенп диференцираое кпје ће
птвприти перспективе бпрби сељашких маса прптив феудалнпг угоетаваоа, али и пмпгућити да
се текпвине бпрбе прптив феудализма искпристе за јашаое пплитишке власти пвпг нпвпг
екпнпмски владајућег слпја кпји је налазип и сппствени интерес у пслпбпђеоу сељака пд
феудалне експлпатације. Међутим, са уклаоаоем турске власти и и спахија, ппшиоу да се
исппљавају разлишити интереси ппд шијим утицајем дплази и дп сукпба у питаоима
прганизације српске власти. Пднпси између старещина и нарпда и између самих старещина
указивали су да нпви ппредак није бип лищен нпвих супрптнпсти.
Ппсле устанка 1815. гпдине, Милпщ Пбренпвић је успеп да се ушврсти на пплпжају
врхпвнпг српскпг кнеза.Нарпдна канцеларија, предвиђена кап кплегијални прган уз кнеза,
упркпс настпјаоу истакнутијих старещина, није дпбила знашај кпји је имап ранији Спвјет, а убрзп
је фактишки укинута. Све тп није ищлп без птппра у нарпду и међу старещинама и без ппкущаја
ппјединих старещина да ппдигну нарпд на буну. Али, бпрбе пкп ппзиција старещина у власти
уједнп су ппказивале кпликп се та власт пдвајала пд нарпда и кпликп је малп впдила рашуна п
оегпвим интересима. Нарпд је бип вищеструкп пптерећен наметима за турску и српску власт,
спахијским дажбинама, старещинским привилегијама, узурпацијама и злпупптребама.
Незадпвпљствп у нарпду је дп те мере нараслп да је 1825. гпдине дпщлп дп Ђакпве буне кап
велике ппбуне сељашких маса на шијем се шелу нащлп дпста тргпваца незадпвпљних
старещинским мпнппплима. Тпкпм буне, на кнежинским нарпдним скупщтинама и ппщтпј
____________________
6.М.Ђпрђевић, Сретеоски устав у уставнпм развитку Србије, Анали Правнпг факултета, Бепград, 2015.
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скупщтини ппбуоеника шули су се а и писменп су дпстављени кнезу Милпщу захтеви за
прпменпм нашина владавине. Тражила су се нпва ,,узакпненија“ кпја би сам нарпд прпписап,
пбавезна и за кнеза и за друге старещине и правп нарпда да сам бира старещине и смеоује их
акп је незадпвпљан оихпвим ппступцима. Пва буна није пстварила свпје циљеве али је у тпј
мери уздрмала владајући слпј да је за пбезбеђеое ппретка предузеп низ мера кпје карактерищу
настајаое државне власти. У таквпм ушрщћиваоу српске власти прптеклп је јпщ некпликп гпдина
у кпјима су се прегпвпри са Ппртпм п сампуправи Србије привпдили крају, нагпвещтавајући нпве
перспективе оенпг развитка. Тада је Вук Карачић, буднп пратећи дещаваоа у Србији, изражавап
наду да ће се са пслпбпђеоем пд турске власти, Србија дпбити и закпне да би се нарпд мпгап
кпристити слпбпдпм. Али, хатищерифпм из 1830. гпдине, кпјим је Србија дпбила сампуправу,
пзакпоена је прганизација власти кпја се у Србији већ ушврщћивала. Ппред пптврде Милпща
Пбренпвића за врхпвнпг кнеза, предвиђен је и Савет пд дпживптних шланпва, шије је
устанпвљеое кнез уппрнп настпјап да псујети.
Јавнпправни статус Србије кап трибутарне наследне кнежевине у саставу Птпманскпг
царства, бип је регулисан султанпвим хатищерифпм пд августа 1830. гпдине и тзв.
Дппунителним хатищерифпм пд нпвембра 1833. гпдине. Оима је бип устанпвљен нпви
пплитишкп-правни пплпжај у двпструкпм смислу: кап пднпс Србије према Ппрти и кап пснпва за
оену унутращоу пплитишку и наципналну сампуправу7. Пп пвим хатищерифима Србија је пстала
ппд сизеренитетпм Ппрте али је имала патрпнат рускпг царскпг двпра за слпбпдан развпј свпје
унутращое управе. Србија је такп ппстала знашајан фактпр у пбласти међунарпдних пднпса
прекп Једренскпг мирпвнпг угпвпра склппљенпг између ппбеднишке Русије и ппбеђене Турске,
уз оене пдређене пбавезе и према Ппрти и према рускпм двпру. Једренски угпвпр и султанпв
хатищериф из 1830. гпдине ппстали су извпри на кпјима је кнежевина Србија стекла свпј
пгранишени аутпнпмни пплпжај према инпстраним државама али и закпнску пснпву за свпје
унутращое кпнституисаое. Један Савет заслужних људи српскпг друщтвенп-пплитишкпг живпта,
кпји је заједнп са кнезпм Милпщем требалп да испуоава пдредбе из хатищерифа и да буде
гарант преузетих пбавеза, имап је истпвременп и да прганизује унутращоу управу Србије кпја ни
у шему не би била прптивна сувереним правима Ппрте и султана. Тај Савет требап је да буде
пандан пплитишкпј власти кнеза Милпща, да је кпнтрплище и пгранишава, и тп не самп у оенпј
управнпј сфери већ и у закпнпдавнпј радои пкп уређеоа институција наципналне сампуправе.
Тп је требалп да буде нека врста равнптеже пднпса снага у српскпм наципналнп-пплитишкпм
живпту.Али, билп је извеснп, да збпг прптивурешних и ривалних пднпса међу српским
старещинама, да је пвај Савет, да би се пдупрп сталнпј тежои кнеза Милпща за даљпм
___________________________
7.Владимир Стпјаншевић, Државнп- правни и наципналнп-пплитишки пплпжај Србије према Сретеоскпм уставу, страна 31
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апсплутизаципм властим мпгап да се претвпри у пппзиципну снагу кпја би пптражила пслпнац у
инпстраним заинтереспваним силама, билп Ппрти кап сизерену и давапцу привилегија
кнежевини Србији, билп Русији кап защтитнику српске аутпнпмије, ппд изгпвпрпм да щтити
хатищериф прптив кнеза Милпща. Пп питаоу какп и на кпји нашин да се регулище кнежева власт,
дпщлп је дп пптпунпг расцепа између кнеза Милпща и великпг дела угледних српских
старещина, међу кпјима је бип и кнежев брат Јеврем Пбренпвић. Тп је ималп за ппследицу
избијаое Милетине буне у јануару 1835. гпдине и брзп дпнпщеое Сретеоскпг устава у фебруару
исте гпдине.
Свпју диплпматску вещтину и сналажљивпст кнез Милпщ је исказап у прегпвприма са
представницима псманске власти.Пви прегпвпри резултирали су дпбијаоем хатищерифа 1829,
1830 и 1833.гпдине, кпји су пмпгућили стцаое аутпнпмије и ппвратак щест птргнутих нахија.
Такпђе је свпје сппспбнпсти кнез Милпщ искпристип и за дпбијаое наследне круне. Пва пдлука
је пптврђена Бератпмиз 1830. гпдине, кпјпм је Милпщу призната наследна кнежевска власт пп
нашелима примпгенитуре. Све пве пдлуке представљале су важне елементе у прпцесу
пслпбађаоа Србије пд турске власти 8 .
Хатищерифима из 1830. И 1833. гпдине кпнашнп су у Србији укинути феудални пднпси и
препущтена пуна унутращоа управа Србима. Али, тиме се није битнп прпменип пднпс
друщтвених и пплитишких снага већ су ствпрени прпстпри оихпвпм слпбпднијем делпваоу. Кнез
Милпщ је настпјап да задржи свпју лишну владавину, щтп га је сада дпвпдилп у сукпб са
старещинама кпји су га дптле ппдржавали и израстали у сенци оегпве власти. Старещинска
плигархија је јашала а пп слпву хатищерифа мпгла је пплагати легитимна права на свпј прган
Савет. П нарпдним правима нису мнпгп размищљали ни кнез ни старещине кпје су настпјале да
пгранише оегпву власт. Да псим оих ппстпји и нарпд са свпјим правима уппзприп је кнеза Вук
Карачић у писму кпје му је упутип 1832.гпдине:,,Ваљалп би нарпду дати правицу или кап щтп се у
Еврппи пбишнп гпвпри, кпнщтитуцију...Па пву правицу и закпне не треба нарпду самп пбрећи,
негп ваља и на великпј скупщтини пбјавити и заклети се, да ће се такп држати и утврдити, да је
пнај сваки бип кп му драгп, кпји би тп ппгазип и преступип, непријатељ нарпда и пташества, и да
ће му се кап таквпм судити“.

II П ТВПРЦУ СРЕТЕОСКПГ УСТАВА ДИМИТРИЈУ ДАВИДПВИЋУ
Димитрије Давидпвић, дугпгпдищои пријатељ и сарадник, у пнп време један пд
___________________________
8 Г.Васин, В.Гаврилпвић, Д.Микавица, Знаменита дпкумента за истприју српскпг нарпда 1538-1918, Нпви Сад, 2007, 209-221
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најпбразпванијих Срба, кнежев лекар, секретар, нпвинар и диплпмата, задужип је свпјим
делима Србију, а уз издаваое ,,Српских нпвина“ највећа му је заслуга писаое Сретеоскпг
устава. Рпђен је 1789. гпдине, некпликп месеци ппсле Француске ревплуције, кап Димитрије
Гепргијевић. На ппшетку нпвинарске каријере узеп је другп презиме-Давидпвић пп деди Давиду
Гепргијевићу, наставнику латинске щкпле у Сремским Крлпвцима, пп шему се мпже закљушити да
је оегпв деда бип најистакнутија лишнпст из пве ппрпдице9. Накпн српске пснпвне щкпле,
пдслущап је наставу на немашкпм дп 1801. гпдине да би уписап гимназију у Сремским
Карлпвцима из кпје је искљушен у ппследоем разреду збпг испеване ппдругљиве песме на
рашун митрппплита Стевана Стратимирпвића и прпфеспра Гаврила Хранислава.У Кежмераку
заврщава прву а у Пещти 1809.гпдине другу гпдину филпзпфије. Са 22 гпдине заврщип је трећи
разред лекарске щкпле 1812.гпдине и превеп и щтампап Ајземанпвп ,,Наставленије к
благпнаравију“, брпщуру малпг фпрмата намеоену деци10.
У Пещти је са Давидпвићем медицину ушип Димитрије Фрущић и пни у јесен 1812.гпдине
пдлазе у Беш да наставе са ушеоем медицине али се Давидпвић пп заврщетку првпг семестра
разпшарап у студије медицине кпје није никад заврщип. На Фрущићеву идеју ппкрећу ,,Нпвине
сербске“ ппдржани пд Јернеја Кппитара. Пп диплпмираоу 1816.гпдине Фрущић напущта пвај
ппсап кпји прелази сав на Димитрија Давидпвића. Пн пбјављује нпве листпве: Збпрник (6
брпјева, 1815-1821)11. Гпдине 1819. пплпжип је за мајстпра, купип је щтампарију али је дпбип
пгранишенп щтампарскп правп и пбјављује коиге самп на истпшним језицима Лист ,,Нпвине
сербске“ бип је намеоен културнпм и пплитишкпм уздизаоу српскпг нарпда. Такп запаљени
пламишак засветлеће интензивнп на мрашнпј ппзадини када је шитава Еврппа тпнула у мрак
феудалне рестаурације и апсплутизма. На Давидпвића је битнп утицала Француска ревплуција.У
свпјим текстпвима ппдржавап је Вука Карачића щтп је пдущевилп Јернеја Кппитара, пп шијем је
нагпвпру свпје нпвине ставип Вуку на распплагаое да се пбрашуна са Милпванпм Видакпвићем и
да искаже свпј бпрбени дух и щтампа свпје пплемике. Ппадаое брпја претрплатника,
пгранишенп щтампарскп правп,пплемике п коижевнпм језику и задуженпст били су дпвпљан
ппвпд да Давидпвић напусти Беш и пресели се у Срију 1821.гпдине. Нпвине је препустип
студенту права Петру Матићу. Ппследое великп делп кпје је урадип у Бешу била су Дјејанија к
истприји српскпг нарпда, изащла у ппследоем брпју Забавника 1821. гпдине12.
Бип је загрејан прпсветитељским идејама и слпбпдпумљем,бавип се коижевнпщћу и
________________________________
9.Р.Љущић, Пријентални нпвинар-еврппски пплитишар-Димитрије Давидпвић 1789-1838), Бепградс 2006, 17
10.Истп, 24
11.Пви листпви су у ппшетку имали пгласе пд кпјих су се углавнпм издржавали.З.Јанц, Пгласи у старпј српскпј щтампи, Музеј
примеоене уметнпсти, Бепград 1978, 10.
12 Др Л.Павлпвић,Димитрије Давидпвић, 16.
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истпријпм. Прещап је у Србију 1821. гпдине и дп 1829. гпдине бип је секретар кнежеве
канцеларије. Путем писма пбратип се Милпщу Пбренпвићу, прпти Матеји Ненадпвићу и
кнежевима Нарпдне канцеларије предпшавајући свпју спремнпст да пређе у Србију и ппсвети се
раду на прпсвети13. Није ппзнатп да ли му је на пва писма пдгпвпренп па је верпватнп да је пп
свпјпј пдлуци прещап у Србију. Пдмах пп дпласку у Србију бип је секретар Милпща Пбренпвића
на разлишитим ппзицијама. Први пут се успрптивип кнезу Милпщу када је видеп физишкп
кажоаваое Ђпрђа Прптића, писара Нарпднпг суда. Дп 1827. гпдине, када је ппстап први кнежев
секретар, Давидпвић је стекап кнежевп ппвереое врщећи најразлишитије ппслпве из пбласти
сппљне и унутращое пплитике. У пбласти сппљне пплитике ппсебнп је билп знашајнп питаое
аутпнпмије кнежевине Србије у пднпсу на Псманскп царствп, а у унутращопј, не нарпшитп
успещна закпнпдавна делатнпст. Давидпвић је успеп да нагпвпри коаза Милпща да се пфпрми
закпнпдавна кпмисија кпја ће се пслпнити на Напплепнпв кпдекс кап узпр савременпг
закпнпдавства. Давидпвић се у ппшетку није мещап у рад кпмисије јер је бип усмерен на
прегпвпре са Турцима кпји су трајали дп 1833. гпдине. Накпн некпликп неуспещних ппкущаја да
се напище устав, умещап се у рад кпмисије и израдип Сретеоски устав. Дпнет у незгпднпм
тренутку пп кнеза Милпща, са великим предвиђеним пгранишеоима оегпве власти, пвај први
савремени српски устав дпвеп је Давидпвића у крајое неппвпљан пплпжај. Изгубип је ранију
пплитишку мпћ и, какп му кнез није дппущтап да се настани у Бепграду, купип је кућу у
Ћирилпвици у Смедереву где је прпживеп препстали деп живпта. Бип је у тещкпм финансијскпм
стаоу, исшекивап је заслужену пензију а нпвинари из Аустрије су га немилице нападали.Кнез
Милпщ му је 1837. гпдине дпделип пензију. Пни су се међуспбнп ценили али и сукпбљавали и
кпнашнп увидели да један без другпг не мпгу па су сарађивали дпк је Давидпвић бправип у
Смедереву.
Пплитишка делатнпст Димитрија Давидпвића била је најактивнија пд краја 1829.гпдине дп
краја 1835. гпдине. Тп је време кпнашнпг упблишаваоа аутпнпмнпг пплпжаја Србије, укидаоа
феудализма и уређеоа кнежевине схпднп нпвпм ппретку. У щестпгпдищоем временскпм
перипду збили су се на ппдрушју Србије изузетнп знашајни дпгађаји. Кап неппсредан ушесник, пн
је у оих уткап деп свпг бића, деп свпјих сппспбнпсти, на најцелисхпднији нашин. У оегпвпј
плпднпј пплитишкпј делатнпсти истише се ппсебнп рад на хатищерифима и Сретеоскпм уставу.
Пзбиљније се ппзабавип прпблемпм српске аутпнпмије 1829. гпдине, када је превпдип влащки
хатищериф и правип нацрте за српски. Тп му је ппмпглп да у фебруару 1830. пдине састави ппзнати
мемпар, кпји је ппслужип кап пснпва рускпј диплпматији и српскпј депутацији за састављаое Хатищерифа
из 1830.гпдине и 1833.гпдине.Пптпунп нарущена здравља, щтп је кнеза Милпща бацилп у велику бригу,
пн је марљивп и преданп радип на нарпдним ппслпвима, па је ту оегпву ревнпст руска диплпматија
ппсебнп истицала. Није билп лакп усаглащавати ставпве
13.Љущић, Пријентални нпвинар, 48
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руске диплпматије са непппустљивпщћу Ппртиних министара и уппрнпщћу кнеза Милпща.
Оегпвп умеће диплпматскпг ппнащаоа и усаглащаваоа хвалип је кнез Милпщ. Изузетна је
заслуга Димитрија Давидпвића за права и ппвластице кпје је хатищерифима стекап српски нарпд
у кнежевини. Тиме је заврщен прпцес изградое српске аутпнпмне државе.
Ппред Давидпвићеве диплпматске делатнпсти на изради хатищерифа, пд ппсебнпг је
знашаја оегпв рад на закпнима и уставу. Правпсуђу је кнез Милпщ ппклаоап малп пажое.
Двадесетих гпдина издап је некпликп судских прпписа али се убрзп увиделп да пни нису дпбар
пснпв за задпвпљеое правде. Према плану Димитрија Давидпвића приступилп се изради
закпна. Кнежев секретар, схпднп духу времена, убедип је владапца да се закпни ураде према
Напплепнпвпм кпдексу. Требалп је превести кпдекс пд реши дп реши, кпје би пптпм ппсебна
кпмисија са Давидпвићем кап секретарпм прегледала и пдабрала пнп щтп би пдгпваралп
наравима и пбишајима Срба. Када је у прплеће 1829. гпдине пснпвана закпнпдавна кпмисија пн
у оу није ущап ппщтп му је кнез ппверип друге ппслпве.Вук га је у Цариграду извещтавап п раду
кпмисије али пн није бип задпвпљан са пним щтп је састављенп. Пдбип је Вукпв ппзив да се
прикљуши раду кпмисије ппсле ппвратка из престпнице царства збпг заузетпсти другим
ппслпвима. Преведени Code Napoleon није билп лакп препбразити у Code Miloch какп је билп
замищљенп. 1834. гпдине налпжип је кнез кпмисији да у пбзир узме, ппред француских и
аустријске закпне, за кпје је дпзнап да су краћи и јаснији. Надгледаое је ппверип Давидпвићу и
Л.Тпдпрпвићу. Рад пве кпмисије урпдип је плпдпм али настали нацрти нису ступили на снагу дп
краја прве кнежеве владе. Кап кнежев секретар Давидпвић је састављап разне правне прпписе и
акта. Ппред рада на прганизацији великих сердарстава, нпве лпкалне управне јединице,
Давидпвић је саставип ,,Дужнпсти“ великим сердарима. Зна се са сигурнпщћу да се Давидпвић,
ппсле дпбијаоа хатищерифа из 1830. гпдине занимап израдпм нацрта устава за кнежевину.Дп
сада није прпнађен ниједан оегпв нацрт, али се оегпв рукппис преппзнаје на нацртима других
лица, јер их је исправљап и дппуоавап. Збпг тпга је мпгап са лакпћпм да напище Сретеоски
устав. Радип га је схпднп духу времена, пдредаба хатищерифа и захтева ушесника Милетине
буне. Из оегпвих брпјних шланпва јаснп се упшава да је устав прва знашајна текпвина грађанкпг
друщтва кпје је управп тада сменилп феудалнп друщтвп. Схпднп тпме, а у складу са схватаоима
п мпдернпј прганизацији државе, Давидпвић је хтеп да препбрази Србију пд апсплутне у уставну
мпнархију. Димитрије Давидпвић је спадап у ред умерених пппзиципнара кнеза Милпща.
Оегпва пснпвна тежоа била је пгранишеое власти владапца и псигураое правне и импвинске
безбеднпсти грађана. Дакле, да кнежевина Србија ппстане уставна и правна држава.
Смрт Димитрија Давидпвића је ппсреднп везана за раније направљене дугпве за щтампу
Нпвина српских. Из Смедерева је јављенп 25. марта/6. априла 1838. гпдине да је Димитрије
Давидпвић преминуп. Сахраоен је у ппрти цркве Успеоа Бпгпрпдице у Смедереву где је
ппстављева надгрпбна плпша пд белпг студенишкпг мермера са натписпм Димитрије Давидпвић,
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сав Србин. Нпвине српске нису пренеле вест п оегпвпј смрти али су п тпме извещтавали српски
листпви из Пещте.
Ретке су лишнпсти шије се гплемп делп и брпјне заслуге за свпј нарпд мпгу сажети у
некпликп реши, кап щтп је тп слушај са живптпм и делпм Димитрија Давидпвића. На сппменплпши кпја је 1985. гпдине ппстављена на оегпвпј рпднпј кући у Земуну, стпји написанп да је
Давидпвић птац српске щтампе и писац првпг устава кнежевине Србије. Пва два изузетнп
знашајна дпгађаја у истприји српскпг нарпда упквирују цеп живпт Димитрија Давидпвића.
Између ппкретаоа ,,Нпвина сербских“, првпг дневнпг листа на српскпм језику, и дпнпщеоа
првпг демпкратскпг устава Србије прптеклп је самп 22 гпдине у кпје се сместип шитав
стваралашки живпт Димитрија Давидпвића, све пнп щтп је ушинип на ,,пплзну“ свпга нарпда. Све
щтп је радип, а радип је заиста мнпгп, Давидпвић је шинип уз велике лишне жртве, не щтедећи
ни себе ни свпју импвину.Затп је несумоивп да су оегпве заслуге за српску државу и нарпд и
развпј српске уставнпсти немерљиве.

III ДПНПШЕОЕ СТРЕТЕОСКПГ УСТАВА
Дпнпщеоу Сретеоскпг устава претхпдиле су две деценије у развпју српскпг друщтва и
државе, вепма бурне пп свпм садржају и вепма знашајне у истп време. У тпм перипду су
усппстављени међуспбни пднпси између ппјединаца и државе, регулисане оихпве пбавезе у
ппгледу дажбина, усппстављен пдређени ред ствари. Тп се пднпсилп на насељаваое
станпвнищтва кпје је притицалп у Србију из других, тада јпщ непслпбпђених пбласти, кап и на
ствараое нпвих и пбнпву ранијих насеља и прганизпваое живпта у оима. У градпвима се меоа
састав станпвнищтва и у ппгледу наципналнпг састава и у ппгледу занимаоа и јашаоа градскпг
живпта. Усппстављају се привредни тпкпви у разним гранама, пбнављаоем ранијих и щиреоем
и јашаоем нпвих. Такп рећи, ппшиоалп се из ппшетка, без мнпгп знаоа, шестп са великим
амбицијама, у услпвима крајое запсталпсти па и беде, шестп је улпгу регулатпра при увпђеоу и
спрпвпђеоу неких мера играла сила, а рађаое тпг нпвпг друщтва билп је бременитп разним
пблицима насиља, грабежи, злпупптреба, пљашке. У пваквим услпвима су се мере екпнпмскпг и
ванекпнпмскпг стицаоа иметка преплитале, и тещкп је рећи за билп кпга из тпг дпба кп је
припадап класи виђених, бпгатијих и знашајнијих лишнпсти да је оегпвп бпгатствп стешенп самп
захваљујући оегпвпј умещнпсти и тргпвини, стпшарству и другим пблицима привређиваоа.
Ппзнатп је да је тада кнез Милпщ Пбренпвић и у пплитици и у привреди бип централна
фигура. Сирпмащни кнез исппд Рудника из 1815. гпдине, брзп је схватип да мпћ и бпгатствп иду
заједнп. Највећи деп свпг бпгатства стекап је тргпвинпм. Пва се тргпвина највище пднпсила на
тргпвину стпкпм и другим земаљским прпизвпдима, а пптпм и увпзнпм тргпвинпм спљу из
Влащке и Мплдавије. Пн је стајап на шелу те тргпвине а оегпви пртаци, калаузи и шинпвници,
самп су изврщавали оегпве наредбе. Таквпм централизацијпм тргпвине успеп је за краткп време
да опме у пптпунпсти пвласти и ствпри увид у све щтп се дещава. Тп је истпвременп бип и
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ппгпдан нашин да сагледа какп треба пн да впди ппслпве у сппствену кприст.Системпм разних
мера забране, какп за тргпвину у унутращопсти, такп и за сппљну, пбезбедип је апсплутну
преднпст свпјим ппслпвним щпекулацијама а тиме и акумулацију у свпју кприст. Резултати
ппстигнути путем екпнпмских мера тек су деп ппщтих дпстигнућа. Други деп се састпјап у
стицаоу бпгатства мерама ванекпнпмске принуде, кпјим путевима је дплазилп дп јпщ већих
прихпда: мпнпппл у ппгледу закупа скела, ппрези, кприщћеое неједнакпг нпвшанпг кусра у
куппвини, прпдаји, наплати и исплаћиваоу дажбина, птимаое кршевина и других дпбрих
парцела, птимаое впденица и сл. Пвим мерама екпнпмске и ванекпнпмске принуде, Милпщ
Пбренпвић је пбезбедип да се сви прихпди сливају у оегпву кприст и да стекне великп бпгатствп
кпје је пдгпваралп и оегпвпј пплитишкпј мпћи.
Међутим, кнез Милпщ није бип усамљен у свпм ппслпваоу.Временпм је изникап шитав
слпј људи слишних оему, иакп не и једнаких са оиме, кпји су спадали у ред имућних тргпваца и
истакнутих старещина.Пни су у границама свпјих мпгућнпсти и на терену свијих пбласти имали
прилике да спрпвпде све пнп щтп и кнез Милпщ.Ппстпјала је ипак изразита неједнакпст у
кприщћеоу права међу разним групама станпвнищтва и у пквиру разних привредних пбласти,
ппсебнп у пбласти прпмета. Системпм забрана, пп налпгу кнеза Милпща, кпшен је рпбни прпмет
и укљушиваое щирег брпја људи у оега, щтп је са свпје стране функципнисалп и кап ппгпднп
рещеое да се оегпв мпнпппл защтити. Истпвременп, ппгпрщаваое живптних услпва, изазванп
сталним увећаоем дажбина пп разним пснпвима, утицалп ја да се захтеви за слпбпдним
ушещћем у прпмету ппвећају. Све је тп прппраћенп и другим невпљама кпје су пптицале из
примитивнпсти средине, из сурпвпсти и безпбзирнпсти.При наплати ппреза спрпвпђене су разне
насилне мере, пљашка и друге злпупптребе, щтп није изпсталп ни при наплати неких такса, глпба
па шак и царинских дажбина. Нарпд је све пвп трпеп али уз великп незадпвпљствп и прптесте.
За непуне две деценије кпликп је временски представљап размак између дпласка кнеза
Милпща на власт и ппзнатих султанпвих щерифа из 1830. и 1833. гпдине, карактеристишне су
дпста шесте буне 1816. 1821, 1824, 1825, 1826. гпдине кпје су сурпвп угущене. Пве је буне ипак
надживела стална тежоа нарпда а нарпшитп пних слпјева кпји су били ппгпђени свим
ппбрпјаним мерама изнуђиваоа, да се нађе некп рещеое кпје ће пмпгућити даљи живпт у
земљи.Тп је бип јак ппкреташ и даљих акција кпје су ппсле тридесетих гпдина впдиле ствараоу
птппра пваквпј владавини и пваквпм стаоу, ствараоу једне пппзиције али не самп на страни
највище пптлашених и израбљиваних, већ и свих пних кпји су желели да се изједнаше у свпјим
правима са кнезпм али у тпме нису успели. Пвај друщтвени слпј се диференцирап у пднпсу на
друге јер је бип пп свпјим неким свпјствима и интересима издвпјен и фпрмиран из средине
имућних тргпваца и сељака и бип је везан и са државним апаратпм и са истакнутим
шинпвницима у кнежевини. Ппсле тридесетих гпдина пн је бип све јаши и ппаснији за кнежев
апсплутизам.Из пвпг се слпја шуп захтев за пгранишаваоем кнежеве мпћи, мада прптагпнисти
пвих идеја махпм нису дпбрп прплазили. Иакп је ппсле хатищерифа билп неких ппшетака идеје п
припремама устава, тп је сппрп пдмицалп. У ппкретаоу рада на уставу у 1835.гпдини, шему је
претхпдила кнез Милетина буна, билп је и ппрешних мпмената.Пп некима, старещински кадар је
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желеп да се задрже извесна феудална права, пп угледу на суседне кнежевине Влащку и
Мплдавију, где су бпјари уживали спахилуке и привилегије. Ппщтп је таквп тумашеое делпм
пптицалп и из кругпва блиских кнезу Милпщу, тещкп га је прихватити кап правп пбјащоеое.
Ппзнатп је и тп да су старещине ппказивале тежоу да присвпје напущтена турска имаоа, кпја су
имала припасти држави, али и кпнтрплу оихпвпг рада да прпмене власника купппрпдајпм, кап
щтп се тп касније и десилп ппсле примене пдгпварајућих закпна. За прихватаое пваквих
тумашеоа има пснпва, јер су турска имаоа и заиста била велики изазпв за грабљиве великаще.И
ппсле 1830. гпдине, ппщтп је дпщлп дп прпмена у ппгледу неких дажбина, кап на пример
десетка, кпји се престап давати Турцима, јер су дажбине у натури укинуте, и пвп је кнез укљушип
у свпј мпнпппл. Пн је прихпде пд десетка кпристип за свпју тргпвину. Пстали кпји су се такпђе
бавили велетргпвинпм, желели су такпђе пве ппгпднпсти. Ту је и истакнут захтев за једнакпст у
правима на привилегије.
Гпдинама нагпмилаванп незадпвпљствп збпг пгранишаваоа у прпмету, стваралп је
незадпвпљнике и међу крупнијим и ситнијим тргпвцима, кпји су фпрмирали један већ дпста
брпјан слпј. Нарастаое брпја тргпваца птежалп је евиденцију и кпнтрплу оихпвпг рада.Кнез
Милпщ је пнда наставип са једнпм кпнтрплпм даваоа дпзвпла за тргпвину. Примеоиване су и
бруталне мере путем разних казни за стварне и измищљене преступе, када није билп ни једнпг
пснпва псим једнпг, а тп је кпнкуренција. Све пдредбе Сретеоскпг устава кпје су се тицале
привредних питаоа и ппјава имале су реалнпг пснпва да у оега буду унете и фпрмулисане. Пве
пдредбе требалп је да реще нагпмилане прптивурешнпсти и уведу ред у друщтвп са такп
ппрешним интересима. Устав је стпга бип резултат унутращоих бпрби и струјаоа између разних
група класнпг друщтва у настајаоу. На успещним резултатима те бпрбе требалп је ппдизати
темеље нпвих пднпса, ствприти бпљу екпнпмску пснпву за друщтвени развпј убудуће кпји би бип
и сплидна пснпва српске државе.
Други српски устанак пкпншан је сппразумпм кнеза Милпща и Маращли Али паще кпји је
птвприп пут за ствараое фактишке државнпсти кпја је и фпрмалнп пптврђена хатищерифпм из
1830. гпдине. Коаз Милпщ је схватап власт и државу типишнп истпшоашки па је и свпју државу
птимап и градип на типишнп истпшоашки нашин. Пн је са свпјпм свитпм представљап државни
апарат државе у настајаоу. Сам је настпјап да влада пнакп какп би владап један паща српске
нарпднпсти ( пп Слпбпдану Јпванпвићу). Свпје прптивнике је уклаоап успещнп и немилпсрднп,
служећи се лукавствпм и склаоајући се иза заједнишких пдлука нахијских кнезпва или пдлука
скупщтине14. Пваква Милпщева владавина изазивала је великп незадпвпљствп и међу
старещинама кпји су имали плигархијске тежое за већим ушещћем у власти, и у нарпду. Пдатле
су и биле уперене буне прптив такве власти (Абдулина буна 1821.гпдине, Ђакпва буна 1825.
гпдине, Шарапићева буна 1826.гпдине).
_________________________
14 Ж-Бартулпвић, Н.Ранђелпвић, Пснпви уставне истприје југпслпвенских нарпда, Нищ 2012, 27
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Коаз Милпщ је владап апсплутистишки и аутпритативнп пп угледу на турске паще али и
лишнпм заслугпм је шинип све да би сашувап власт у шему је бип изузетнп сурпв и према свпјим
супарницима и према нарпду 15. Кап реакција на сампвпљу и сурпвпст оегпвпг владаоа избијале
су буне лпкалнпг станпвнищтва али их је кнез Милпщ све дп једне у кпрену и крви сузбијап16.
Али тај и такав Милпщ, щтп ппд притискпм, щтп сампиницијативнп, бип је свестан пптребе
ствараоа државних пргана и свеппщтег напретка, па је пкп себе имап и пбразпване људе, а
дпвпдип је и прешанске Србе, ,,немашкаре“, кпји су уз ствараое државе дпнпсили и западне
идеје. Несумоив дппринпс тпме давалп је и присуствп знаменитих слпбпдних зидара Вука
Карачића, Димитрија Давидпвића, Симе Милутинпвића Сарајлије. Сам Вук Карачић је у свпм
писму кнезу Милпщу 1832. гпдине указивап на пптребу прпмене нашина владаоа. Уз пписаније
Милпщеве свите, кпја је уз све изппашенпсти свпг делпваоа, ипак представљала зашетак
државнпг апарата Србије, Вук је ипак, кап кнежев присталица, ппзвап Милпща да се пдрекне
сампвпље какп би избегап ,,превелику щтету и вјешну срампту свпју и свпје фамилије“.,,Ваљалп
би нарпду дати правицу или какп се тп данас у Еврппи пбичнп гпвпри, кпнштитуцију.Ја пвде
не мислим на кпнштитуцију француску, или англиску, или нпву грчку, негп пд прилике, да се
пдреди начин правитељства и правитељствп да се ппстави ( пп пнпм ферману или
атишерифу, јер кп Вам каже или пдпбрава, да друкчије бити мпже, пвај Вас вара и на злп
навраћа )“.... ,,Ваљалп би укинути кулук и ни пд кпга не искати за бадава“.,,Ваљалп би уредити
шкпле и не треба се бпјати да ће учени људи буне ппдизати, ни за тп шкпле презират“ јер се
учени људи мудрпј и праведнпј власти најрадије ппкправају“. Ваља да је свакпм шпвеку свпје
приватне ппслпве слпбпднп пп свпјпј впљи радити“ и да је ,,свакп гпсппдар пд свпга бпгпданпга“
имаоа , те да је сврха ,,кпнщтитуције“ у тпме ,,да сваки шпвек зна, щтп му ваља шинити, да се не
бпји нити Вас нити икпга другпга 17“
Птппр Милпщевпм нашину владаоа пружали су и ппједини нарпдни прваци дижући
велики брпј буна уперених директнп или индиректнп прптив сампг кнеза Милпща.
Најкарактеристишније су биле Мплерпва, Ђакпва, Шарапићева и Милетина. Мплерпва буна је
ппдигнута 1816. гпдине збпг тежое за равнпправнпм ппделпм власти међу впјвпдама18. Мплер
је заступап нашелп заједнишке владе шетвприце истакнутих људи у Србији тпг времена, на тај
нашин щтп би сваки пд оих у свпм ппдрушју пд некпликп нахија управљап нарпдпм. Али, пва
замисап није реализпвана и пн је убијен крајем исте гпдине. Ђакпва буна ппдигнута је
јануара1825. гпдине и била је директнп уперена прптив пргана централне власти, пре свега збпг
зулума кнежинских кнезпва, али индиректнп и прптив кнеза Милпща кпји је те пргане и

_________________
15 С.Јпваншевић, Мпдернизација српскпг друщтва у xix веку, 417
16 Истп, 417
17 В.Стпјаншевић,Вук Карачић и кнез Милпщ Пбренпвић, Хистпријски збпрник, Загреб, 1965, 104-105
18 С. Мищић, Утемељеое мпдерне српске државе, 313
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и ппстављап. Гпдине 1826. ппдигнута је Шарапићева буна шији је циљ бип уклаоаое кнеза
Милпща Пбренпвића са власти и ппвратак из емиграције впђа из Првпг српскпг устанка на
ппнпвну управу Србијпм. Међутим, ранп пткривена није имала времена да се развије у праву
буну. Кпнашнп, буна Милета Радпјкпвића из 1835.гпдине ппдигнута је збпг сампвпље српскпг
кнеза и жеље нарпдних првака за пружаоем птппра таквпј владавини19. За разлику пд устанака и
буна кпји су се пдигравали у првпм перипду владавине кнеза Милпща, Милетина буна је
фактишки заврщена ппбедпм устаника и оен резултат је у ствари бип дпнпщеое Сретеоскпг
устава.
У истприпграфији се сматралп да је управп Милетинпм бунпм кнезу Милпщу билп наметнутп
дпнпщеое Сретеоскпг устава. Из тпга се мпже закљушити да кнез Милпщ није желеп дпнпщеое
устава већ су га на тп примпрале пкплнпсти-незадпвпљствп српских старещина, а ппщтп га није
желеп једва је шекап прилику да га суспендује. Пве тврдое имају упприщте у истпријским
извприма и делују прилишнп убедљивп, нарпшитп акп се има у виду Милпщев карактер и нашин
владаоа 20.
Али ппстпје извпри кпји гпвпре другашије, пднпснп да је кнез Милпщ желеп и хтеп
дпнпщеое устава и да је у тпм циљу предузимап низ акција некпликп гпдина пре избијаоа
Милетине буне. У Архиву Србије, у збирци Мите Петрпвића, сашувана су два непбјављена уставна
предлпга кпји датирају из 1831. гпдине.Први дпкумент се назива ,,План кпнщтитуције српске“
дпк се у истпј збирци налази и други дпкумент ппд називпм ,,Устав“ , такпђе из 1831. гпдине21 .
Први дпкумент,,План кпнщтитуције српске“ састпји се пд преамбуле и нпрмативнпг дела пд
22 шлана расппређена у пет пдељака. Садржап је низ савремених правних идеја, пппут нашела
закпнитпсти и једнакпсти пред закпнпм, уз пдредбе п прганизацији власти. Пд пргана власти,
пвај нацрт ппзнаје Сенат, министре, кнеза и скупщтину. Сенат би шинилп псам сенатпра и щест
министара. Сенатпри би бар у нашелу били неппкретни министри кпје би ппстављап и птпущтап
кнез. Дуги дпкумент ,,Устав“ састпјап се пд псамдесетак шланпва ппдељених у седам глава. За
разлику пд првпг дпкумента бип је знатнп пптпунији и јпщ је детаљније предвиђап мпдерна
уставна нашела тпг дпба. Садржап је и преамбулу али је и дпследнп спрпвеп ппделу власти.
Врхпвни пргани власти су кнез, кабинет министара, спвјет, апелаципни и велики суд и
скупщтина. Изврщну власт кнез би врщип прекп министара, дпк би закпнпдавну власт делип са
Спвјетпм кпји би се бирап на теритпријалнпм принципу22 .
Прпфеспр др.Љубица Кандић сугерище и дпказује да су ппједине фпрмулације у пба
дпкумента слишне или шак идентишне фпрмулацијама у Сретеоскпм уставу и изнпси

______________________
19 .Стпјаншевић, Ј,Милићевић, Ш.Ппппв, Истприја србскпг нарпда, V/1,Бепград, 1981, 109-130
20 С.Авмампвић, Сретеоски устав, 175 гпдина ппсле, Анали Правнпг факултета у Бепграду, бр.1, Бепград, 2010, 41
21 Истп, 42
22 М.Тищма,Правни трансплати и први српски устав из 1835.гпдине, 5-6
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претппставку да је пба текста сашинип Димитрије Давидпвић. Акп се пва претппставка узме кап
ташна, ппставља се питаое да ли треба сумоати да их је Давидпвић припремап пп наређеоу
кнеза Милпща. Сумое да их је Давидпвић или некп други сашинип на свпју руку птклаоају писма
францускпг диплпмате грпфа Бпа Ле Кпнта ппслата јуна 1834. гпдине свпм министру инпстраних
ппслпва где сведпши да је кнеза Милпща затекап ,,вепма заузетим нацртпм устава кпји има
намеру да земљи ппдари“. На пснпву пвих извпра се мпже закљушити да Милетина буна није
неппсреднп утицала на дпнпщеое Сретеоскпг устава већ се п тпме пшигледнп дуже
размищљалп и марљивп радилп у кнежевскпј канцеларији, бар некпликп гпдина пре избијаоа
пве буне23. Мада су пви нацрти пстали самп прпјекти, пни су ипак пставили пдређени утицај и на
сам Сретеоски устав24 .
На Сретеоскпј скупщтини се пкупилп 2400 изабраних представника нарпда. Пкупилп се и
пкп 10000 ппзваних и неппзваних гпстију. Првпг дана је Димитрије Давидпвић прпшитап кнежеву
беседу кпјпм се саппщтава кнежева пдлука да дпнесе устав и каквп ће се устрпјствп усппставити
дпнпщеоем устава.,,Нарпдпм ће – стпји у беседи- управљати кметпви, капетани и судпви, над
пвима ће бити Државни савет, кпји ће ппет бити ппд Кнезпм и ппред оега; али ће се затп и Кнез
пптшиоавати закпну и биће у непрестанпм дпдиру са свпјим Саветпм.“Кнежевпм беседпм је
заврщен први дан заседаоа скупщтине.
Други дан Сретеоске скупщтине ппшеп је јутаропм мплитвпм приликпм кпје је устав стајап
ппред Светпг писма. Накпн мплитве, кнез је са свитпм прещап на ливаду на кпјпј су шитаое
устава шекали нарпдни представници. Стефан Радишевић је прпшитап текст устава ппсланицима и
пкупљенпм нарпду. Пдмах накпн шитаоа устава, митрппплит је приступип шитаоу заклетве кпју
је кнез Милпщ ппнављап. Пптпм су заклетву дали и представници нарпда25. Устав је скупщтини
саппщтен кап гптпв акт п кпме се никп неће изјащоавати26.
На наслпвнпј страни устава су стајали маспнски симбпли щтп је несумоива заслуга
Димитрија Давидпвића. Кпмппзиција симбпла се састпји пд теразија кпје леже на коизи светпг
закпна, пва на машу, а све тп на грани акације, изнад шега стпји свевидеће пкп, а шитава
кпмппзиција је пбасјана зрацима. На први ппглед кпмппзиција пдгпвара пнпме щтп треба да
симбплище устав, јер бпгиоа правде Јустиција држи маш и теразије и сасвим је прирпднп да
такви симбпли леже на коизи светпг закпна. Али ппрука кпју уставпписац щаље пваквпм
кпмппзицијпм мнпгп је дубља и кпмплекснија.
Акп кпмппзицију симбпла ставимп у кпнтекст маспнске симбплике, пткрива се оен дубљи

______________________
23 Истп, 33-34
24 М.Тищма, Правни транспланти и први српски устав из 1835.гпдине, 5
25 М.Тищма, Правни транспланти и први српски устав из 1835.гпдине, 8
26 Ж-Бартулпвић, Н.Ранђелпвић, Пснпви уставне истприје југпслпвенских нарпда, Нищ 2012, 27
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знашај пд пукпг правнишкпг тумашеоа, негп щтп би пп прирпди ствари мпглп да стпји на
наслпвнпј страни кпнститутивнпг акта једне државе.Маш и теразије нису самп средства, пднпснп
алати кпјима Јустиција мери и сеше правду. Маш је назапбилазна регалија у свим маспнским
ритуалима на свим степенима. Вадећи маш из кприца, старещина лпже ппрушује браћи да нас
,,закпни шине слпбпдним“. Маш је деп ,,шелишнпг свпда“ у маспнским ритуалима. Пн је
незапбилазан у ритуалима пд иницијације дп мајстпрскпг степена и дп највищих степена бпшних
редпва. Пламеним машем кпји симбплизује ствараое и прпшищћеое, дверни шува сигурнпст
лпже....27.
Теразије пзнашавају друщтвену једнакпст, пснпве прирпднпг права28. Исппд теразија а прекп
маша лежи коига Светпг закпна кап праизвпр пптпоих закпнпдавстава свих држава у свим
еппхама.На оу браћа пплажу руку дајући заклетву пд иницијације, пднпснп тренутка уласка у
храм па дп краја свпг бивствпваоа у слпбпднпм зидарству. Сви пви симбпли леже на грани
акације кап симбплу кпг мпгу да нпсе самп слпбпднпзидарски мајстпри и пна је симбпл
једнакпсти. Изнад свих пвих симбпла стпји свевидеће пкп шија тумашеоа впде ка впљи Великпг
неимара свих светпва, ка бпжијем прпвиђеоу, и пнп запкружује симбплишку кпмппзицију кпја
краси наслпвну страну Сретеоскпг устава.
Ппрука писца устава је недвпсмислена. Кпнституција кпја на свпм прпшељу има пвакву
симбплишку кпмппзицију мпже самп да садржи нашела слпбпде и једнакпсти, ппруку да нас
правишни закпни ,,шине слпбпдним“, ппруку да је ствпритељ људски рпд упутип на таква нашела,
пд коиге светпг закпна па дп данащоих дана.
На дпнпщеое Сретеоскпг устава битнп су утицала страна закпнпдавства, ппсебнп је видан
утицај француских и щвајцарских нпрми али и немашких правних извпра тпг дпба. Димитрије
Давидпвић кап идејни твпрац пвих уставних рещеоа впдип је рашуна и п друщтвеним приликама
у кпјима се налазила тада аутпнпмна ппкрајина Србија. Устанпва приватне свпјине и оена
защтита, једнакпст пред закпнпм и правна сигурнпст, раскидаое феудалних пднпса, биле су
симбпл ствараоа нпве српке државе.
Кнез Милпщ је, са свпје стране, ушинип све да спаси Сретеоски устав.Нудип је прекп
диплпмате Германа и преправку устава, истицап да се неће примеоивати дп Ђурђевдана, какп
би се у оега мпгле уградити измене кпје царска Русија буде сугерисала. Међутим, Русија је
пстала при свпјим ставпвима29. На страну Русије стале су и Аустрија и Турска, щтп је ималп за
ппследицу да је Сретеоски устав кнез Милпщ Пбренпвић укинуп већ ппсле некпликп недеља.

____________________
27 Д.Лигу, Решник слпбпднпг зидарства, Бепград, 2001, 673
28 Истп, 649
29 С.Аврампвић, Сретеоски устав, 175 гпдина ппсле, 47
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IV УСТАВНППРАВНА АНАЛИЗА ППЈЕДИНИХ ГЛАВА СРЕТЕОСКПГ УСТАВА
4.1. Ппшта систематика са анализпм прве четири главе Сретеоскпг
устава
Устав коажевства Сербије пд 14.02.1835. гпдине30 ппзнат ппд називпм Сретеоски устав31
има 142 шлана сврстана у 14 глава. У ппређеоу са каснијим српским уставима, припада групи
устава средое дужине32 а тп би се истп мпглп рећи и у пднпсу на еврппске уставе 19.века.
Карактеристишна је ппщта систематика пвпг дпкумента кпја сведпши п прилишнпм утицају
тадащое еврппске, пре свега француске уставнпсти.
Такп су у првпј глави, ппд називпм ,,Дпстпјинствп и прпстпр Сербије“ садржане пдредбе п
статусу Србије и оенпј теритпријалнпј прганизацији. Друга глава, ,,Бпје и грб Сербије“ пбухвата
упбишајене симбпле државнпсти, дпк трећа глава, ,,Власти српске“ даје щему традиципналне, а
за пнп дпба врлп мпдерне и у пснпви демпкратски инспирисане ппделе власти. У шетвртпј глави,
,,П закпнпдавству и нашину какп га ваља впдити, вппбщте“ пбухваћени су сви закпнпдавни
фактпри и оихпва улпга. Коазу је ппсвећена најдужа пета глава а такпђе једна пд централних је
щеста глава ,,П Државнпм спвјету“. У седмпј глави је пбрађена ,,Власт судејска“, глава псам
,,Нарпдна скупщтина“, глава девет ,,П цркви“, глава десет ,,П финансији (азнадарству). Ппсебну
пажоу привлаши једанаеста глава ,,Ппщтенарпдна права Србина“.У дванаестпј глави су ,,Права
шинпвника“, у тринаестпј глави ,,Прпмене и дпдатци к уставу коажевства Сербије“ и глава
шетрнаест ,,Закљушеније“.
Тещкп је самп на пснпву систематике извлашити неке знашајне закљушке, али пада у пши да
је пна у пквирима свпг времена пптпуна и да пбухвата сва питаоа кпја су упбишајени предмет
уставнпг регулисаоа у еврппским уставним мпнархијама. У пднпсу на прилике у Србији, сигурнп
је да су у опј нащли местп какп елементи за кпје су заинтереспвани, пре свега, фактпри умещани
у бпрбу за пдлушујући утицај на државну власт (коаз и устанишки прваци), али и пни елементи
кпји представљају ппщтељудске текпвине настајуће буржпаске демпкратије 33 .
Већ прве три главе устава су кпнципиране такп да истишу виднп државнп-правне
прерпгативе коажевства Сербије.Тп су: ,,Дпстпинствп и прпстпр Сербије“ , ,,Бпја и грб Сербије“ ,
и ,,Власти србске“.
Први шлан прве главе даје фпрмулацију п државнпм бићу Србије:,,Сербија је нераздјелнп
и у правленију свпм независимп Коажевствп пп признанију Султана Махмуда другпг, и
императпра Никплаја первпга.“ Србија се тиме сматра за независну државу пп највищпј пдлуци
_______________________
30 Датум је пбележен пп јулијанскпм календару дпк је пп старпм грегпријанскпм календару тп 02.фебруар.
31 Назив је дат пп правпславнпм црквенпм празнику Сретеое
32 Тзв. Турски устав из 1838.гпдине има 65 шланпва, устав из 1869.гпдине има 132 шлана, устав из 1888.гпдине 204 шлана а устав из 1901.гпдине
107 шланпва, 649
33 Ту се пре сега мисли на пдредбе п људским правима
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Сретеоске скупщтине кап нпсипца суверенитета права српскпг нарпда да сам пдлушује п свпјпј
судбини, ппщтп је већ хатищерифпм из 1830.гпдине Србији признатп правп на оенп ппстпјаое.
Сретеоски устав је разрадип и прпщирип пне пдредбе хатищерифа кпје су пптврђивале правп
српскпг нарпда да сам изгради инструменте и устанпве свпје унутращое управе и да уреди
пднпсе са страним светпм какви су оему највище пдгпварали. Мада пвај шлан устава наглащава
недељивпст државе и независнпст у управљаоу и пблик владавине, тп везује изришитп за
признаое две стране држане пд кпјих је једна Турска, јпщ увек у пплпжају да распплаже
пстацима сизеренства, а друга Русија, у пплпжају признатпг защтитника. Затп се не мпже
гпвприти п пптпунпј уставнп-правнпј независнпси али је извесна пријентација шитавпг устанпг
текста на тп. Тп се најбпље манифестује у правнп пптпунпј независнпсти свих уставних пргана у
пбављаоу свпјих функција пд директнпг утицаја сппља, мада су пдређене пплитишке и правне
пбавезе државе кап целине, пре свега према Турскпј, пстале недирнуте.
У шлану два прве главе, Сретеоски устав уређује теритприју и управне јединице34 шиме се
на сампм ппшетку бави лпкалнпм сампуправпм35 . ,,Сербија дели се на разна пкружја а пкружја
на срезпве а срезпви на ппштине“. Пваква теритпријална прганизација је предоашила у пднпсу
на мнпге друге државе и оени принципи су дугп пдсликавали теритпријалнп уређеое српске
државе.Такпђе се границе пкруга мпгу меоати уз ппмпћ закпна. Идеја државнпсти дплази дп
изражаја и у глави другпј устава где се у шлану три и шетири увпде симбпли и амблеми
државнпсти српскпг нарпда. Застава и грб су стављени међу прве шланпве устава јер су били
перспнификација слпбпде, права и власти и јавни атрибути оегпве независнпсти.
Глава трећа устава ,,Власти српске“ заснпвана је на трипартитнпм нашелу ппделе власти :
закпнпдавне, закпнпдавнпизврщитељне (управне) и судејске. Нпсипци закпнпдавне и изврщне
власти су коаз и Државни спвјет у шијем је саставу щест пппешитеља кпји рукпвпде ппјединим
респрима.Мада није наведена у свим приступним пдредбама, пдређену улпгу у закпнпдавству
има и Нарпдна скупщтина кпја такпђе ушествује и у уставптвпрнпм ппступку.
Глава шетврта:,,П закпнпдавству и нашину какп га ваља впдити, вппбщте“ уређује
закпнпдавну функцију власти. Закпнпдавствп ,,сашиоава и издаје све закпне и уредбе вппбщте“
кпје се тишу билп свих станпвника, билп ппјединих дела и устрпјства власти.Врлп мпдернп делује
пдредба кпјпм се забраоује ретрпактивнп дејствп закпна36, и кпја је извеснп резултат утицаја
савремене прпгресивне уставнпсти. Стварни нпсипци власти су коаз и Државни спвјет, али је
закпн п пппрезиваоу грађана37 везан за једну гпдину и захтева пдпбреое Нарпдне скупщтине и
пн је сврха пбавезнпг гпдищоег састајаоа Нарпдне скупщтине. Оена структура је пдређена такп
да пбухвата стп ,,најпдабранији, најразумнији и нарпднп ппвјереније највећма заслужујући
депутата. Врлп је прпгресивна уставна пдредба кпја кап услпв ступаоа на снагу закпна тражи
оегпвп претхпднп прпглащаваое и публикпваое у ташнп пдређенпј фпрми38. Предлагаое закпна
___________________________
34 Устав коажевине Србије, пд 1835, САНУ, Нарпдна коига, Бепград, 1988
35 Илић Миле, Лпкална сампуправа, Ушитељски факултет у Враоу, 2013, страна 63
36 Шлан 8
37 ,,Закпн п расппређиваоу данка на нарпд“
38 Шлан 16
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налази се у рукама ппппшитеља кпји су шланпви Државнпг спвјета. Државни спвјет у седницама
разматра предлпге и ппднпси их коазу на пдпбреое. Редпван рпк за коажеву санкцију је 20
дана укпликп коаз не нађе за пптребнп да се п закпну ппсаветује са Државним спвјетпм.
Коажевп правп на пдбијаое предлпга Државнпг спвјета је први и други пут за исти предлпг
уставнп непгранишенп. Али у слушају трећег пдбијаоа ,,с нпвим и исцрпним дпказатељствима,
кпја не иду на ппгубу нарпда, или прптив устава државнпга“, коаз тп ппсебнп цени и пдпбрава, а
акп претхпдни услпви нису испуоени-пдбија. Пвакп ппстављена закпнпдавна функција власти је
пбезбедила дпминантну улпгу коаза и Државнпг спвјета а мпже се сматрати знашајним али тек
ппшетним кпракпм у демпкратизацији власти пднпснп закпнпдавнпг прпцеса. У ствари, радилп
се п пгранишеоу апсплутне власти мпнарха али претежнп плигархијским елементима, дпк се
демпкратски израз налази самп у пквирима преткапиталистишкпг права првпбитних парламената
на изјащоаваое п ппрезима39. Ипак, имајући у виду пднпсе у Србији тада а нарпшитп пднпсе са
Русијпм и Турскпм, и пваквп рещеое је указивалп на ревплуципнарне утицаје 40.Нека ппсебнп
ппменута рещеоа у ппгледу важеоа закпна имају шисту демпкратску пријентацију и знашајна су
за даљи развпј макар и слабащне клице демпкратске уставнпсти.

4.2. Анализа пете главе: ,,П коазу србскпм“
У складу са традицијпм кпја дплази дп изражаја у свим мпнархијама, пднпснп у свим
мпнархијским уставима XIX века, најппщирнија глава Сретеоскпг устава 41 ппсвећена је уставнпм
пплпжају коаза. Тп се мпже тумашити кап даваое највећег знашаја пвпј институцији али
истпвременп делује и кап лимит раније правнп непгранишенпј власти мпнарха.
У духу владајуће мпнархијске идеплпгије, лишнпст коаза је ,,света и неприкпснпвена“, па
је коаз непдгпвпран за билп кпје делп ,,владенија“ и ,,правленија“ и оега не мпже никп ни
тужити нити му судити. Коазу је датп правп ппмилпваоа криваца и релативнп неупбишајенп
првп да предлаже Државнпм спвјету закпне и уредбе кпје у крајопј фази пн пптврђује.Самп
коаз даје пдликпваоа и ,,благпрпдства“. Истп такп, самп коаз, у уставним пквирима уређује
пднпсе у свпм дпму. Коаз и шитав оегпв дпм, пслпбпђени су ппреза на зграде у кпјима живе али
у ппгледу псталпг имаоа ппдлежу ппщтпј ппрескпј пбавези. И пвп се ппследое свакакп мпже
сматрати прпгресивним елементпм кпји се среће у маоем брпју мпнархијских устава.
Инаше, коаз је ,,глава државе“, пн издаје закпне, прекп пппешитеља управља ппслпвима
изврщеоа, именује све власти и шинпвнике.
Имајући у виду да је династија Пбренпвић јпщ увек била у бпрби за ушврщћеое свпје
власти, тп је лпгишнп пбраћаое пажое на ужа династишка питаоа и оихпвп детаљнп унпщеое у
_____________________
39 А.Фира, Правне карактеристике Сретеоскпг устава, академскп предаваое, Бепград, фебруар 1985, страна 51
40 Ј.Прпданпвић, Уставни развитак и уставне бпрбе у Србији, Бепград, Геца кпн, 60
41 Шлан 15-44
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устав. У ппгледу реда престплпнаслеђа, примеоен је принцип примпгенитуре пп мущкпј линији.
Тек акп не би ппстпјалп мущкп пптпмствп коаза, престп би прещап на женску лпзу, али и ту на
синпве коажевих кћери, пп принципу примпгенитуре.Та ппщта нашела су затим, изришитим
уставним пдредбама, примеоена на ппстпјећу структуру фамилије коаза Милпща Пбренпвића.
У слушају неппстпјаоа наследника престпла, уз примену пписанпг механизма, коаз, ппсле три
пппмене Државнпг спвјета, треба за време свпг живпта, да пдреди престплпнаследника ,,из
шланпва Нарпда кпји би бип најсппспбнији и најдпстпјнији к важнпму дпстпинству
коажевскпму“. Укпликп тп коаз не ушини, Државни спвјет и Нарпдна скупщтина из свпјих редпва
бира ,,најдпстпјнијега и најсппспбнијега“ кпга треба султан да пптврди кап коаза.
Пд коаза се захтева да мпра бити рпђени или прирпђени Србин, правпславне вере. Иста
пбавеза ппстпји и за све шланпве оегпве ппрпдице. Пунплетствп коаза наступа у 20. гпдини и
забраоенп му је да станује ван Србије. За време коажеве малплетнпсти, оегпви тутпри су мајка
и пни шланпви Државнпг спвјета кпји су пдређени тестаментпм коаза, или су изабрани пд сампг
Спвјета. У слушају абдикације, смрти или коажевпг малплетства, Државни спвјет ппставља три
намесника , ,,кпји ће у име и мјестп коаза управљати Сербијпм пп гласу пвпга устава и ппд
надзиранијем Државнпг спвјета“. Интересантна је пдредба кпја забраоује прпмену устава у
време трајаоа намеснищтва.
У дугим пдредбама пве главе се прецизнп регулище нашин пслпвљаваоа коаза и шланпва
оегпвпг дпма, кап и оихпва права и пбавезе. Коаз, оегпва ппрпдица и браћа са ппрпдицпм
имају правп на гпдищоу плату, кпју угпварају са Државним спвјетпм и Нарпднпм скупщтинпм
приликпм ступаоа на престп. Пвп, дпста пригиналнп рещеое, праћенп је и пензијама за шланпве
щире коажеве фамилије. У Сретеоскпм уставу је утврђенп да Милпщу Пбренпвићу припада
гпдищое 100.000 царских талира плате и 20.000 за издржаваое двпра. Оегпвпј браћи Јпвану и
Јефрему даваће се пензија пд 10.000 талира гпдищое, а оихпвим синпвима, пп смрти пшева пп
5.000 талира. У престпници ће се, п ,,пбщтенарпднпм трпщку“, сазидати двпр за коаза, а сва
Милпщева имаоа и имаоа оегпве браће сматрају се закпнитим и припадају оихпвим
пптпмцима.
У целини ппсматранп, мпже се рећи да је лишни пплпжај коаза у пквиру стандарда
еврппских уставних мпнарха, а да се ппсебан акценат ставља на пбезбеђеое интереса династије
Пбренпвић и Милпща лишнп. Ипак, каснији дпгађаји убрзп су ппказали да тп Милпща није
задпвпљилп па је и тп један пд разлпга краткпг века Сретеоскпг устава.

4.3. Анализа шесте главе: ,,П Државнпм спвјету“
Ппред коаза, несумоивп централна устанпва уставнпг система је Државни спвјет, кпме је
ппсебнп ппсвећена щеста глава (шлан 45-76) устава. Државни спвјет је и изришитп утврђен кап
,,највища власт у Сербији дп коаза“ и тпме пдгпварају сва оегпва пснпвна свпјства.
Државни спвјет у себи спаја разне функције власти па се такп утврђује да у оегпвпј
кпмпетенцији стпји впђеое рашуна п ппвреди устава кап и, у заједници са коазпм, птклаоаое
билп какве неправде кпја се ушини Србину. Пн ,,рукпвпди закпнпдавствпм“ и впди рашуна п
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закпнитпсти рада свих пргана власти, кпји су дужни ппщтпвати тп истп нашелп.Сви пстали пргани
власти устанпвљавају се закпнпм и пни зависе пд коаза и Државнпг спвјета. Државни спвјет није
имап надлежнпсти пплитишке власти већ је бип врхпвна устанпва за уређеое државне
администрације и тек у пвпм смислу је бип ,,власт дп коаза“. Хатищериф из 1830.гпдине није
предвиђап устанпву Нарпдне скупщтине и верује се да је пна мпжда била и кнез Милпщева
замисап какп би путем ое сузбип евентуални утицај Државнпг спвјета у слушајевима када би щтп
требалп меоати у кпнституисаоу Србије.
Щта је заправп требалп да буде Државни спвјет и какве су биле оегпве надлежнпсти,
мпглп се видети из кнез Милпщевпг Указа п саставу Државнпг савета и Кнежевпг кабинета, где
су биле прпписане и дужнпсти пппешитеља, а кпји је кнез пптписап у Крагујевцу 14. фебруара
1835. гпдине, једанаест дана пп пбјављиваоу устава. За Давидпвићеву, пднпснп кнез Милпщеву
визију нпвпг пплпжаја Србије и оене будуће пплитике према Ппрти и щире у пднпсу на
сппљнппплитишке пптребе и наципналну пплитику Кнежевине, знашајни су шланпви 149. и 153.
Указа п Државнпм спвјету. Такп шлан 149. ставља у дужнпст Спвјету следеће:,,Он ће впдити
прегпвпре и преписке са странима правителствама, и с агентима диплпматским, кпји би пд
ои у Сербију били ппслани“. Шлан 153.гпвпри п кприщћеоу српских паспща кап јавних исправа
српских грађана на путпваоу у инпстранствп. Пвде, кап и у шл. 155. и 156., шија рещеоа и пдлуке
иду кнезу Милпщу на увид и пптпис, Спвјет впди рашуна п технишкп-административнпј страни
питаоа, али је пплитишка пдлука у кнежевим рукама. Пп шл.155. кнез Милпщ је имап правп да се
саглащава , тј.. ,,пн ће ппдписивати и дппуштеоа, кпја би коаз давап пним Србима, кпјима би
страни владјатељи слали прдене, дрга пдличја и пензије“. Пп шл.156., пп пдпбреоу кнежевпм,
Спвјет ,,ће слати пдличја Србска људма, кпји би ппданици страни држава били, а залуженима
учинили се п Сербији“.
За пднпс кнеза Милпща према делпкругу надлежнпсти Државнпг спвјета карактеристишан
је шл.193. у глави псмпј ,,П Коажевскпм кабинету“, пп кпме ,,све дужнпсти Пппешитељства
инпстрани дјела сврщаваће се у коажевскпм кабинету, ппд именпм коаза..“, кап и шл.196. кпји
гпвпри п тпме да се Кабинет коажески састпји ,,из Пппешитеља инпстрани дјела и вище шленпва
пдређени из шисла државних Спвјетника“. ,,Дјела кабинетска“ пверавају се пешатима Спвјета и
,,Кабинета Коаза Србскпг“ кпји су једнаки пп велишини и пбиму.
Пнп щтп је билп ппсебнп карактеристишнп за пднпс коаза и Спвјета, ппсебнп за истицаое
мпмента државнпсти Србије, тп је бип ппсебан кнежев пешат, без пбзира щтп је оегпва упптреба
била првенственп за унутращоу службу, пптребу.
У закпнпдавству, Државнпм спвјету припада правп предлагаоа закпна и других уредаба
кап и даваое мищљеоа п предлпзима кпје би коаз дпнеп. Такпђе, Државни спвјет има
иницијативу за предлагаое свих именпваоа коазу, и у слушају спрешенпсти коаза, пн ,,разгпвара
с нарпдпм на Скупщтини“. Сам Државни спвјет мпже коазу пптужити билп кпга пд свпјих
шланпва акп је скривип прптив устава, царства султанпвпг или коаза, или прптив ,,кпристи
нарпда српскпга“.Најзад, Државни спвјет се јавља кап инстанца кпја мпже казнити свакпг
шинпвника, али ће тп ушинити самп пп закпну, шије дпнпщеое устав најављује.
Састав Државнпг спвјета је уставпм утврђен такп да се у оему налазе председник, щест
пппешитеља, државни саветници и главни секретар Спвјета, кпји се сматра најмлађим државним
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спвјетникпм. Ппред пвих шланпва, коаз има правп да на седнице ппщаље свпје синпве и браћу,
кад наврще 18 гпдина, али пни мпгу давати свпје мищљеое 42 ппсле наврщеоа 20 гпдина. Коаз
има правп да наименује за државне саветнике и друге ,,заслужне шинпвнике“ кпји нису на
служби у престпници, али имају правп ушещћа у раду Државнпг спвјета кад се нађу у месту
оегпвпг заседаоа или кад их Државни спвјет ппзпве. Нема изришите пдредбе п тпме да све
шланпве Државнпг спвјета именује коаз, щтп би се мпглп узети или кап превид уставптвпрца или
кап свеснп пстављаое уставне празнине; али се срећу самп пдредбе п праву коаза да бира
председника Државнпг спвјета и да именује пппешитеље. Међутим, из целине пдредаба устава
далп би се закљушити да је именпваое коажевп правп, мада је, у пплитишкпј реалнпсти, тп бип
резултат бпрбе између коаза и најмпћнијих људи у Србији тада.
Устав ппсебну пажоу ппсвећује пппешитељима кпји ду дужни да, у пквиру свпг респра,
предлажу закпне и уредбе Државнпм спвјету. Над оихпвим радпм надзпр има Државни спвјет, а
изришитп се устанпвљава да су пни пдгпвпрни за свпј рад. Пппешитељима се закпнпм сваке
гпдине пдређује сума нпвца кпја се мпже пптрпщити у оихпвпм респру и опме пни мпрају
савеснп распплагати и трпщити самп у сврхе утврђене закпнпм. Наглащена је ппсебнп
пдгпвпрнпст пппешитеља за изврщаваое закпна и уредаба. П свпм раду пппешитељи су дужни да
извещтавају коаза и Државни спвјет, а пппешитељ казнашејства и Скупщтину. Пппешитеље мпже
коаз разрещити, али разрещени пппешитељи ппстају саветници у Државнпм спвјету. Пп уставу су
предвиђена следећа пппешитељства: за правпсуђе, унутращое ппслпве, финансије, сппљне
ппслпве, впјску и прпсвету. Коажевп је правп да, изузетнп, једнпм пппешитељу ппвери впђеое
два респра.
У уставу има и дпста пдредаба кпје би се мпгле сматрати ппслпвнишким регулисаоем
рада Државнпг спвјета, али с пбзирпм на местп пвпг пргана у хијерархији, тп би пре требалп
сматрати врлинпм пвпг уставнпг дпкумента. Такп се прпписује да су седнице Државнпг спвјета
тајне а да се п оима пбавезнп впди прптпкпл. Квпрум за рад је утврђен такп да пбухвата:
председника, најмаое шетири пппешитеља и шетири друга државна саветника, а у ташнп
пдређеним слушајевима, везаним за именпваое намеснищтва и избпр коаза, изнпси три
шетвртине свих шланпва Државнпг спвјета. Све пдлуке Државнпг спвјета дпнпсе се већинпм
гласпва, а у слушају да су гласпви ппдељени, сматра се да има већину мищљеое за кпје је гласап
председник.
И данас су занимљиве пдредбе п правима и дужнпстима шланпва Државнпг спвјета.
Утврђује се да су шланпви дужни свпје мищљеое давати ,,пдкрпвенп и истинпљубивп и
нелицемјернп“. Али, никпме се не мпже дпзвплити да у тпме мищљеоу издаје птачбину,
нарущава устав или неприкпснпвенпст коаза или шини другу ,,неправду“. Кп се тпга не буде
придржавап биће суђен и кажоен пп закпну. Државни саветници пдгпварају за савет кпји дају
коазу или за прппущтаое да коаза п нешему пбавесте, пднпснп да тиме щтите лишнпст
евентуалнпг преступника. Међутим, пни не мпгу пдгпварати за мищљеое кпје су дали у
закпнпдавнпм ппступку. Щтавище, акп коаз, или неки други државни саветник, захтева да за тп
буду прпгпоени, пвај има правп да захтева да п тпме суди Државни спвјет, или да буде
________________________________________

42 Није пптпунп јаснп да ли је тп саветпдавнп мищљеое или пунпправнп ушещће у пдлушиваоу
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разрещен пд дужнпсти.Шланпви Државнпг спвјета се заклиоу на вернпст коазу и пбавезују на
ппщтпваое устава и закпна.
Државни спвјет, пп пдредбама Сретеоскпг устава, релативнп је пригиналнп телп, шији би
се даљи узпри мпгли наћи у ппшецима мпнархистишкпг парламентаризма неких западних
земаља. Пп свпм саставу, тп је пигархијскп телп, за кпје би билп тещкп рећи да има билп какав
демпкратски легитимитет, али је извеснп да пзбиљнп пгранишава власт владара. Тп није самп
закпнпдавнп телп, негп свпјеврсни сппј закпнпдавне, изврщне па и судске функције власти, и
верпватнп би се у каснијем развпју пве функције диверсификпвале.
Пднпси између коаза и Државнпг спвјета пдгпварају мпделу уставне, али никакп и
парламентарне демпкратије, нити се Државни спвјет мпже сматрати билп каквим супститутпм
парламента. Неке пд уставних пдредаба, имајући у виду прилике у Србији тада, управп из
ппменутих пднпса, изненађују свпјпм прпгресивнпщћу, али самп у смислу пгранишаваоа
апсплутне власти коаза. У пптпунпј уставнпј институципнализацији Државнпг спвјета имппнује
брижљивпст аутпра у пбухватаоу скпрп свих знашајних питаоа везаних за рад такп кпмплекснпг
пргана и приишнп виспк степен правнишке кпмпетентнпсти у преузимаоу рещеоа, тада гптпвп
најсавременијих у еврппскпј правнпј мисли. Па ипак, има и празнина и несаврщенпсти, пд кпјих
је на неке директнп указанп у пвпм раду, мада није билп мпгуће идентификпвати праве узрпке
оихпвпг настајаоа и оихпвп аутентишнп знашеое.
Сретеоски устав је усппставип неку врсту демпкратске фпрме државне прганизације.Тп се
пре свега пгледалп у увпђеоу кплективне управне власти у пблику Државнпг спвјета кпји је
преузеп све раније надле жнпсти кнеза. Слишнп францускпм уставу из 1793. гпдине, Спвјет је бип
врхпвна управна власт, а министарства су сматрана за спвјетске пдсеке.Министри су, кап и
шинпвници, били ппд дисциплинскпм влащћу Спвјета. Спвјет је бип нека врста јединства власти,
ппщтп је сједиоавап у себи закпнпдавну, управну и судску власт, не пстављајући скпрп ниједну
траку власти за кнеза 43.

4.4. Анализа седме главе: ,,Власт судејска“ и псме главе:,, П Нарпднпј
скупштини“
Релативнп мали брпј пдредаба Сретеоскпг устава је ппсвећен судскпј функцији власти.
Пплазна претппставка је да судпви суде у име коаза кап и пре устава. Устанпвљава се
трпстепени правпсудни систем у кпме су првпстепени судпви пкружни, другпстепени суд-Велики
суд, кпји има свпјствп апелаципнпг суда, а трећестепени је Државни спвјет. У ту сврху ће
Државни спвјет пдредити једнп свпје пдељеое кпје ће судити у ппследоем степену. У целпј
Србији судиће се једнакп и пп ,,закпнику србскпм“. Тај закпник, и за грађанске и за кривишне
ствари, мпра се щтп пре дпнети и пубикпвати. Гарантпвана је судска независнпст изришитпм
фпрмулпм устава, и оихпва искљушива везанпст за закпн.Предвиђенп је такпђе и правп свакпг на
________________________
43 Устави и владе Кнежевине Србије, Краљевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине Југпславије ( 1835-1941), Бепград, 1988, 16
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закпнитп суђеое.
Иакп кратке, пдредбе Сретеоскпг устава п судскпј функцији власти заслужују и данас пунп
признаое. У тадащопј Србији пне су биле истпријски кпрак ка псвајаоу пснпвних демпкратских
гарантија и изградое релативнп мпдерне демпкратске грађанске државе. Разуме се да је оихпв
стварни знашај бип битнп релативизиран стварним пднпсима снага, кпје нису ищле у истпм
правцу и у истпм истпријскпм смеру.
Глава псма Сретеоскпг устава44 садржи пдредбе п Нарпднпј скупщтини. Далекп маои
знашај пд Државнпг спвјета има Нарпдна скупщтина. Скупщтину сашиоава 100 депутата a
правила оихпвпг избпра, дужину трајаоа мандата и слишнп, устав препущта ппсебнпм закпну.
Пасивнп бирашкп правп се услпвљава самп старпсним цензуспм пд 30 гпдина. Трпщкпве
депутата снпси оегпва избпрна база. Скупщтина се састаје најмаое једанпут гпдищое45, а мпже
се састати и вище пута. Увек се сазива и распущта коажевим указпм. Нарпдна скупщтина је
надлежна да пдпбрава устанпвљаваое пднпснп прикупљаое свакпг ппреза. Ппрези се пдређују
за сваку гпдину ппсебнп и п оима се, такпђе, пплаже рашун Скупщтини. Никакав данак у смислу
прихпда за државне пптребе, не мпже се разрезати без пдпбреоа Нарпдне скупщтине. Опј се
пплажу крајем гпдине рашуни п државним прихпдима и расхпдима, а на оен захтев и раније.
Надлежнпст Скупщтине пбухвата и евентуалнп ппвећаое коажеве плате, дпк се за оенп
смаоеое захтева пристанак сампг коаза. Скупщтина мпже коазу и Државнпм спвјету
ппднпсити представке, мплити их да се дпнесу закпни, и извещтавати их п злпупптребама.
Скупщтина се мпже коазу ,,тужити“ на Државни спвјет у слушају да оегпви шланпви нарущавају
устав и закпне, пднпснп права грађана.
Најзад, али не ппследое пп знашају, у шлану 140. Предвиђенп је активнп ушещће Нарпдне
скупщтине у ппступку уставних прпмена: ,,Акп се пп времену и искуствпм дпкаже да је нужнп,
прпмјенити кпји пт вищеисшисљени шленпва пвпг устава Коажества Сербије или да је нужнп щтп
дпдати к оима или птузети, тп Коаз и државни Спвјет Србски, да сазпву Скупщтину нарпдоу, пак
да јпј представе и дпкажу нужнпст исту, и пнда заједнп с опме или да прпмјене пвај или пнај
шлен устава пвпга, или да му дпдаду щтп је нужнп, ил да птузму пд оега, щтп је излищнп ил
безпутнп. Нп у пвпм слушају мпрају бити најмаое три шетвртине птређенпга шисла Скупщтине
депутата нарпдои, и пт истпг шисла најмаое две трећине једнакпга моенија46“.
У рещеоу питаоа власти кнез Милпщ је бип пред алтернативпм да га пгранишава Нарпдна
скупщтина у интересу напретка нарпда или старещинска плигархија путем Државнпг спвјета, у
свпм сппственпм интересу. Ипак, коаз Млпщ није пдустајап пд претензија за лишнпм
владавинпм, али је бип принуђен да се прилагпђава нпвим услпвима.Вук Карачић је записап
какп је коаз Милпщ настпјап да у хатищерф уђе пдредба ,,да коаз с нарпдпм на
скупщтини„нарпдпм“ . Себи свпјственим, живпписним нашинпм, Вук Карачић пбјащоава да је тп
_______________________________
44 Шлан 82-91
45 На правпслави црквени празник Ђурђевдан кпји пада 6.маја
46 С.С.Стпјишић, Државнпправна истприја српскпг нарпда, Прва свеска, Нищ, 2002, 142
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Mилпщ желеп ,,мислећи да ће пн једнакп, кап и дпсад мпћи нарпд и скупщтине варати и за нпс
вући, а шинпвнике да гази и прпгпни кап и сада“. У тпме свакакп има дпста истине. Али коаз
Милпщ није пдустајап пд тпга да прптивтежу Државнпм спвјету тражи у Нарпднпј скупщтини.
Међутим, унета у устав и уставнп регулисана, Нарпдна скупщтина је превазилазила
намере кпје је са опм имап коаз Милпщ. Да би била прптивтежа Спвјету, мпрала је имати
пдређена права и у пднпсу на коаза и у пднпсу на Спвјет. Састављајући нацрт Сретеоскпг устава,
Димитрије Давидпвић је мпрап да прихвати кап гптпву шиоеницу надлежнпсти коаза и Спвјета.
Али је свпј дппринпс дап ближпм разрадпм пдредаба п Нарпднпј скупщтини, п грађанским
правима, закпнитпсти кпје мпрају да се придржавају све власти. Давидпвићева разрада уставних
пдредаба п Нарпднпј скупщтини превазилазила је намере кнеза Милпща да опм пгранишава
плигархијски Спвјет, а јпщ вище настпјаоа старещинске плигархије да прекп Спвјета задпбије
пуну власт. Верпватнп су пба пва фактпра у свпјпј сампуверенпсти превидела далекпсежнпст
мнпгих уставних пдредаба, али да су се убрзп птрезнила, ппказују и укидаое тек дпнетпг устава
и немилпст у кпју је пап оегпв твпрац Димитрије Давидпвић.
Брзп укидаое Сретеоскпг устава не мпже се пбјаснити самп страним притискпм: тп је вище
бип ппвпд да и кнез и старещинска плигархија пптраже нпвп рещеое међуспбних пднпса, иза
кпга неће стајати баук Нарпдне скупщтине. У тпме је пдлушујући успех ппстигла старещинска
плигархија, тражећи ппдрщку Турске не самп прптив кнеза већ и прптив сппственпг нарпда. Јер,
устав кпјим је задпбила премпћ над кнезпм, тзв,,турски устав“ састављен у Цариграду у виду
султанскпг хатищерифа 1838. гпдине, не самп да је пребрисап Нарпдну скупщтину, већ је
пспприп правп српскпм нарпду да сам себи дпнпси устав.
Међутим, таквим рещеоем , уставнп питаое није скинутп са дневнпг реда, нити се мпглп
свпдити самп на питаое пднпса кнеза и Спвјета, и защтите ппретка кпјим се пбезбеђивала
оихпва власт над нарпдпм. Бпрба за уставнпст све вище ће се исппљавати кап бпрба нарпдних
маса и напредних друщтвених снага за пресудан утицај Нарпдне скупщтине у рещаваоу
живптних питаоа нарпда.
Сретеоски устав, иакп укинут убрзп ппсле оегпвпг прпглащеоа није мпгап бити избрисан
из пплитишке истприје Србије. Истп такп, ни Нарпдна скупщтина, пзакпоена у Сретеоскпм а
изпстављена у ,,турскпм уставу“ није мпгла бити избрисана из свести српскпг нарпда јер је била
старија пд пба устава. Несумоивп, бип је тп један пд ппвпда за Ппртинп тумашеое да се, мада
Нарпдна скупщтина није предвиђена у нпвпм уставу, српски нарпд пп свпме пбишају мпже
састајати и у скупщтини рещавати свпја унутращоа питаоа.
Целина пдредаба п Нарпднпј скупщтини ппказује да се, у најбпљем слушају, мпглп радити
п слабащним зашецима парламентарне демпкратрије кпја је стриктнп пгранишена на самп једнп
ппдрушје. Дпдуще, тп није неважнп питаое и треба се ипак ппдсетити на тп да је слишним
путевима ппшиоап грађански парламентаризам у низу еврппских држава. У тпм ппгледу мпже се
упшити известан кпнтинуитет са преткапиталистишким сталещким скупщтинама кпје су се, такпђе,
пгранишавале на питаое ппреза. Нп, свакакп, Нарпдна скупщтина, пп Сретеоскпм уставу, кап
јединп телп кпје има неку врсту легитимитета, најављивала је мпгућне ппшетке
парламентаризма.
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4.5. Анализа девете главе: ,,П цркви“ и десете главе:,, П финансији
(азнадарству)“
Унпщеое ппсебне главе п цркви у Сретеоски устав израз је великпг знашаја кпји је
религија и црква имала у тадащопј Србији, а све пдредбе47, пплазе пд претппставке да Српска
правпславна црква има статус државне цркве. Устав утврђује да у цркви ппстпји један
митрппплит за шитаву Србију, дпк брпј архијереја треба пдређивати сразмернп пппулацији.
Цркви се гарантује аутпнпмија у унутращоим стварима, а рукпвпђеое опме је ппверенп
митрппплиту, и уппщте духпвним властма, у складу са угпвпрпм са цариградским патријархпм.
Митрппплит и архијереји се плаћају из државне касе, дпк се за свещтенике и друге мпнахе, дп
дпнпщеоа нпвпг закпна, предвиђа издржаваое пд нарпда, кап и раније. Свим свещтеницима и
мпнасима је забраоенп врщеое других ,,званија“, а самп се митрппплит и архијереји мпгу
ппзвати у Државни спвјет на саветпваое пп црквеним стварима. Иакп је правпславна црква у
ппсебнпм пплпжају, нашелнп је гарантпвана слпбпда верписппвести и правп на слпбпднп
пбављаое верских пбреда. Щтавище, и шин заклетве се пбавља сагласнп канпнима религије кпјпј
пдређенп лице припада.
Ппредељеое за државну цркву је прирпдна ппследица стаоа у Србији и није нималп реткп
међу еврппским уставима тпга дпба. Знатнп је маои брпј устава кпји су, ппред тпга, такп
изришитп гарантпвали и слпбпду верписппвести за друге религије. Тп је сигурнп јпщ једна пд
пзнака релативне прпгресивнпсти неких уставних рещеоа Сретеоскпг устава у стварима кпје су
пд највећег знашаја за живпт и права шпвека и грађанина.
Устанишка Србија је црквенп прганизпваое и пбразпваое сматрала нераскидивим делпм
свпјих наципналнп-пслпбпдилашких стремљеоа. Оени пргани власти неппсреднп су пдлушивали
п стварима са ппдрушја црквенпг, према увереоу да је правпславна црква државна пднпснп какп
се исправнп вели ,,...специфишан деп државнпг апарата у служби државе 48“. Пд другпг српскпг
устанка па дп дпнпщеоа хатищерифа из 1830. гпдине, када је у Србији дејствпвала мещпвита
српскп-турска управа, на црквенп-наципналнпм ппдрушју развијап се истпветан прпцес. На
ппшетку тпг раздпбља, правпславна црква у Србији нащла се без икакве виспке хијерархије. Ни
бепградска митрппплија ни щабашка епархија, оене највище јединице, нису имале свпје
шелнике. У таквим приликама, кнез Милпщ Пбренпвић прпдужип је пређащоа настпјаоа да
врхпве правпславне цркве у Србији заппседну дпмаћи клирици. У јесен 1815.гпдине замплип је
цариградскпг патријарха да за бепградскпг митрппплита ппсвети архимандрита Мелентија
Никщића, а ппстигап је да пвај буде рукппплпжен за епискппа щабашкпг. Тај изнуђени акт
Цариградске патријарщије бип је велики успех кнеза Милпща, прелпман у истприји цркве у
Србији.
Правна ппдлпга за квалитативне прпмене у пплпжају правпславне цркве у Србији ппдугнута
______________________
47 Шлан 92-98

48 Д.Јанкпвић,Српска држава, 254-255
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је и плишена султанпвим хатищерифпм из 1830. гпдине. Оиме је већ у оегпвпј првпј ташки
нпрмиранп да: ,,Решениј српски нарпд изврщиват ће свпје бпгпслуженије у свим црквама оему
принадлежећим слпбпднп49“. Из оегпвих кпнститутивних нпрми је прпистекап кпнкпрдат
између Србије и Цариградске патријарщије пд 1831.гпдине кпјим је правпславна црква задпбила
свпјства аутпнпмне устанпве50. Пд тада је правпславна верписппвест нпсила пзнаке државне
вере а правпславна црква је уживала ппсебну защтиту државе. Садејствпм државе и цркве, на
ппшетку митрппплитпваоа Петра Јпванпвића ( 1833-1859), биле су предузете мере да црква
стекне свпј пснпвни закпн. Фебруара 1834. гпдине, у крилу цркве, дпщлп је дп пснпвних правних
замисли, са пбележјима првпг прпјекта црквенпг закпна, кпји је дпспеп дп кнеза Милпща51. Али
кнез није мпгап пдпбрити пвај предлпг, нити је црква мпгла дпбити свпј устав пре негп щтп
држава дпбије свпј устав, а пна га тад јпщ није имала. Псталп је за преиспитиваое тврђеое да је
шинпм усвајаоа Сретеоскпг устава цркви датп правп да мпже дпнети свпј устав. ,,Ппсле дужих
дискусија и дпгпвараоа, Нарпдна скупщтина прихвати а кназ пбнарпдује ,,Нашертаније п
духпвним властима коажества српскпг“ на скупщтини у Крагујевцу п Духпвима, 21. маја 1836.
гпдине и такп црква у Србији дпби свпј први устав“. Какп је Сретеоски устав бип суспендпван већ
у марту 1835. гпдине, пд тада па дп дпнпщеоа Нашертанија, у Србији је пптрајалп безуставнп
стаое. Стпга Нашертанију ппвушени устав није мпгап бити државнп-правна ппдлпга ствараоа и
правне исправнпсти. Нашертаније је ппсталп плпдптвпрнп правнп средствп институципналне
изградое у аутпнпмнпј правпславнпј цркви али се пнп не мпже назвати првим уставпм
правпславне цркве у Србији јер га црква није дпнела у свпм врхпвнпм телу. Дпнела га је
Скупщтина Србије па се птуда пнп мпже сматрати првим државним закпнпм намеоеним
правнпм уређеоу аутпнпмне правпславне цркве. Тп су ппаске кпје мпгу ппслужити расплитаоу
прпблема дејства Сретеоскпг устава на правни живпт цркве у једнпм пд важних раздпбља
српске пплитишке, државнпправне и црквене истприје.
Сретеоски устав садржи дпста детаљне пдредбе п финансијама52. У оему се утврђује
централизпваое државних финансија и нашелп да се исплата ппреза мпже тражити самп два
пута гпдищое53. Прихпди су ппсебнп нпрмирани, кап прихпди пд царина54 ,скела на рекама,
рибплпва, вага, аренде, тргпвашких пгласа и щтампарија и сви пни представљају прихпд државне
касе. Ппред тпга, закпнпм се утврђују пднпснп мпгу утврђивати и други прихпди. Свакп
ппвећаое ппреза се , јпщ једанпут, изришитп везује за пдпбреое Нарпдне скупщтине. У нашелу је
забраоенп задуживаое Србије, а мпже се дпзвплити самп акп се с тим сагласе коаз, Државни
спвјет и Нарпдна скупщтина. Надлежнпм пппешитељу је уставни задатак ,,измищљати
___________________________
49 Д.Матић, Јавнп правп кнежевства Србије, Бепград 1851, 33-41
50 П.Щвабић, ,,К питаоу п аутпнпмији српске цркве“, Гласник правпславне цркве у Краљевини Србији, Бепград 1903, 381

51 Епискпп щабашкп-ваљевски Јпван, Српска црква, 302
52.Шлан 99-107
53,,пд Ђурђева дне дп Митрпва, и пд Митрпва дп Ђурђева дне“

54 ,,чумрук
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средства кпјима би се умнпжили прихпди земаљски“, али тп не мпже бити супрптнп уставу, нити
,,на щтету нарпда“.Забраоенп је увпђеое унутращоих царина на границама пкруга. Коаз и
Државни спвјет треба да устанпве ,,главну рашунчиницу“, кпја ће врщити финансијску кпнтрплу.
Знашај пвих пдредаба је бип друщтвенп већи негп щтп би се тп мпглп закљушити из оихпве
текстуалне анализе. Имајући у виду да се ради п времену у кпме је тек ппшела да се прави
разлика између приватне свпјине владара и државнпг фискуса, а да се тп пдигравалп управп
ппд владарпм кпји је уппрнп настпјап да тај прпцес спреши, унпщеое пваквих пдредаба у устав,
билп је израз не самп прихватаоа прпгресивних станпвищта, већ и гест лишне храбрпсти аутпра
уставнпг текста.

4.6. Анализа једанаесте главе: ,,Ппштенарпдна права Србина“
Први ппзнати правни кпдекс лишних права дпнеп је Ур-Наму, краљ Ура, пкп 2050.г. п.н.е.У
Месппптамији је пкп 1780.г. п.н.е. дпнет шувени Хамурабијев закпник у кпм ппстпје правила и
санкције из пбласти женских, дешијих и права рпбпва.Персијски краљ Кир Велики издап је у
6.веку п.н.е. тзв. Кирпв цилиндар у кпм се дпзвпљава слпбпднп исппведаое вере и пслпбађаое
рпбпва.
Зашеци људских лишних слпбада и права налазе се и у свим религијским дпкументима Веда,
Библије, Курана и Кпнфушијевих списа. Средои век дпнпси ппстепени развпј свести п лишним
правима шпвека. Енглески краљ Чпн Без Земље дпнеп је 1215.гпдине тзв. Магна Карту кпја му
пгранишава дп тада апсплутну власт.Филпзпфи 17. И 18. века Чпн Лпк, Чпн Стјуарт Нил и Хегел
развили су кпнцепт тзв.прирпдних права пп кпм људи самим рпђеоем ппседују права кпја су
универзална, призната свим људима без изузетка.
Слпбпде и лишна права шпвека у данащоем пблику ппшиоу да се упблишавају ппсле великих
буржпаских ревплуција у САД 1776. гпдине и у Францускпј 1789. гпдине ппд утицајем
прирпднпправне теприје. Кап резултат пвих ревплуција дпнете су прве декларације п правима
шпвека и грађанина кпје гарантују нептуђива права на живпт и слпбпду а имале су снажан утицај
и на твпрца Сретеоскпг устава. Тп су Декларација независнпсти САД и Декларација права шпвека
грађанина.
Савремене деклерације дпнпсе се тек ппсле Другпг светскпг рата. Светски ратпви дпвели
су дп фпрмираоа међунарпдне заједнице кпја је ппказала заинтереспванпст за развијаое и
защтиту лишних права шпвека кпја су дп тада била искљушивп ствар унутращоег права сваке
државе. На међунарпднпм нивпу пснпване су Ппвеља Уједиоених нација 1945. гпдине, Ппщта
декларација п правима шпвека 1948. гпдине и Еврппска кпнвенција за защтиту људских права и
пснпвних слпбпда 1950. гпдине, кпје и данас утишу на садржај устава мнпгих држава света.
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Пва глава Сретеоскпг устава садржи 24 шлана (шлан 108-131). Унпщеое пвих пдредаба
у Устав бип је израз прихватаоа прпгресивних идеја али и гест лишне храбрпсти аутпра текста
Устава.55. У савременпм закпнпдавству би пандан пвпј глави првпг српскпг устава била ,,Лишна
права и слпбпде грађанина“. Навећи деп пдредаба кпје регулищу лишна права и слпбпде
грађанина налазе се у пвпј глави Устава 56, кпја регулище следеће:
-материју држављанства, нашин оегпвпг дпбијаоа ( шл. 108. и 109.),
-правп српскпг грађанина да мпже врщити функцију шинпвника, тутпра, настпјника јавних и
ппщтинских устанпва (шл.110),
-једнакпст грађана пред закпнпм и пред судпм (шл.111-115),
-дпступнпст свим местима у јавнпј служби (шл.116),
-принцип забране злпупптребе права ( правп избпра нашина живљеоа кап свпјеврснп правп на
приватнпст (шл.117),
-пплпжај рпбпва (шл.118.),
-нашелп неприкпснпвенпсти приватне свпјине (шл.119.),
-правп на накнаду за експрппријацију (шл.120.),
--правп на исељаваое (шл.121.),
--ппреска пбавеза, пбавеза грађеоа мпстпва и кршеоа друмпва (шл.122.),
-дужнпст пдбране птачбине (шл.123.) ,
-забрана кулука (шл.124.),
-забрана ступаоа у службу страних држава и примаоа плате и пдликпваоа пд оих без
сагласнпсти коаза (шл.125.),
-правп грађана на жалбу вищпј власти прптив ниже власти у слушају нерещаваоа оегпвих
ппслпва (шл.126.),
-увпђеое српскпг језика кап званишнпг у врщеоу власт (шл.127.),
-правп имапца да слпбпднп распплаже земљпм (шл.128),
-правп нарпда да ужива сепске щуме, и гпре кап ппщтенарпднп дпбрп (шл.129.)
-награде заслужнима за птачбину кпје се дају у нпвцу из јединствене државне касе (шл.130),
-правп ппщтина да пд вище власти захтевају да п ппщтем трпщку пснује устанпве за ппмпћ
сирптиои, щкпле и бплнице п шему се мпра изјаснити Нарпдна скупщтина (шл-131.),
Шланпви 108. И 109. Регулищу нашин и услпве за стицаое српскпг држављанства ,,Свако
дете рођено у Сербији или изван Сербије, а од Србина из Сербије; сваки у време обнародованија
овог устава у Србској служби у Сербији или изван Сербије налазећи се чиновник или служитељ
христијанског вјероисповједанија; сваки кому је десет година прошло от како се у Сербији
налази, или који непокретна добра у њој има, сматра се за Србина, и има право уживати србско
државно граћанство“57.
__________________________
55 Академик Александар Фира, Правне карактеристике Сретеоскпг устава, шланак, Бепград 2015
56 П пвпј глави Устава ппстпји велик брпј истраживаоа.У једнпм нпвијем истраживаоу, заснпванпм на уппреднпправнпм
метпду, истише се да псим француских устава и декларација треба пбратити пажоу и на утицај Устава Белгије из 1831.гпдине кап
и на немашке уставе тпг дпба.М.Тпдпрпвић, Инпстрани утицаји на главу ,,Ппщтенарпдна права Србина“ у Сретеоскпм уставу,
у:Пещшаник VII, ( стр.31-40)
57 Пригинални текст шланпва Сретеоскпг устава преузет је из хрестпматије С.Стпјишић, Државнпправа истприја српскпг нарпда-истпријске свеске,
Нищ 2002.Текст 11.главе Устава налази се на странама 139-141.
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За стране тргпвце, фабриканте, занатлије и земљпраднике, такпђе ппд услпвпм да су
хрищћанске вере, мпже се коажевпм пдлукпм дати држављанствп и ппсле седам гпдина
прпведених у Србији акп се ,,шаснп узвладају“. Такпђе је странцима заслужним за Србију мпгуће
пдлукпм коаза дати држављанствп. Унпщеое пвакп детаљних пдредаба п држављанству у
уставни текст је верпватнп израз фазе у кпјпј се налазила српска држава, кпја је мпрала убрзанп
и ппд пплитишки врлп слпженим услпвима да рещава прпблеме свпг пптпунпг уставнпг
кпнституисаоа.
Пдедба шл. 110. Устава зајемшује грађанима дпступнпст свим местма у јавнпј служби ппд
услпвпм да су за тп сппспбни, и ппд једнаким услпвима са странцима дпмаћи држављани имају
преднпст. Самп српски грађаин мпже врщити функцију државнпг шинпвника, тутпра, настпјника
јавних и ппщтинских устанпва и бити пунпправни шлан друщтва.
Шланпвима 111-115. Устава разрађена су два најважнја правна принципа: принцип
једнакпсти грађана пред закпнпм и пред судпм и принцип праве сигурнпсти. Сви грађани су
једнаки пред закпнима и пред свим судпвима какп у смислу пдбране такп и у смислу изрицаоа
казне. Прихваћен је принцип закпнитпсти у изрицаоу казне и правп на суђеое пред надлежним
судпм. Изришитп је забраоенп ппнпвнп суђеое у пресуђенпј ствари. Најзад, никп не мпже бити
притвпрен дуже пд три дана акп ме се не саппщти защтп се пптужује и не буде саслущан.
Једна пд најзнашајнијих шланпва 11.главе а и Устава у целини је шлан 111.кпји гласи: ,,Сваки
Србин и без сваке разлике једнак је пред закпнима Србски, какп у пбрани такп и у казни на свим
судпвима пт најмаоег дп највећег“. Једнакпст пред закпнпм кап пснпв правне државе и
принципа владавине права, има кпрене јпщ у римскп-византијскпм правнпм ппретку, ставпвима
најппзнатијих мислилаца из дпба антике, немашкпј правнпј мисли кап рпднпм месту теприје п
правнпј држави и англпсакспнскпј кпнституципналнпј теприји 19. века. Пва нпрма Сретеоскпг
устава пдраз је и утицаја идеја француске буржпаске ревплуције шија је текпвина унищтеое
феудализма и прпглащеое једнакпсти грађана Уставпм из 1791. гпдине. Србија је дп дпнпщеоа
хатищерифа била феудална ппкрајина у саставу кпнзервативне Турске феудалне мпнархије.
Знашај пве нпрме пгледа се у тпме щтп је пна пптврда тенденције раскида феудалних
друщтвених пднпса щтп је пптпунп пдгпваралп интересима младе српске сепске буржпазије кап
друщтвенпг слпја кпји је и стварап мпдерну Србију јпщ пд времена Првпг и Другпг српскпг
устанка. Пва нпрма мпже се сматрати претешпм правне једнакпсти грађана у данащоем смислу,
кпја ппдразумева искљушеое грађана пд сваке дискриминације пред закпнпм и кприщћеое
људских права и слпбпда загарантпваних највищим правним актпм једне државе и нпрмама
међунарпднпг права, щтп је темељ једнпг праведнпг и демпкратскпг дущтва .58 .
Шлан 112. Устава садржи принцип правне сигурнпсти и гласи ,,Никп у Сербији не мпже се ни
______________________________
58 Mr.sc.Ramadan Gasi,Rvisite shkencore juridike, Opnio Juris, , hr.1/2015, стр.136
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гпнити ни затвприти, развје пп прппису закпна, и тп закпне и прирпдне власти“ Следећи
шлан 113. га разрађује и дппуоује: ,,Никп у Сербији да не стпји више пд три дана у затвпру, а
да му се не јави кривица, за кпју је затвпрен, и да се не узме на испит“. Сущтина је да никп не
мпже бити држан у пплицијскпм притвпру дуже пд три дана без пдлуке надлежнпг судскпг
пргана, акп му се не саппщи защтп се пптужује и акп не буде саслущан. Укпликп нема пснпва за
даље задржаваое у притвпру, представници изврщне власти дужни су да пусте на слпбпду
приведенп лице. Пвај принцип је стара устанпва енглескпг јавнпг права. Прпписан је јпщ у
Великпј ппвељи слпбпда ,,Magna carta libertatum“ из 1215. гпдине, енглескпм уставнпм
дпкументу кпјим је закпнпм пгранишена мпћ краља Чпна и других владара а људима гарантује
грађанска права, владавину закпна и права слпбпдних људи на суђеое и правду. Ппслужила је
кап пснпва за настанак Habescorpusact-a, енглескпг правнпг збпрника с краја 17. века и кап
пснпва за брпјне правне системе у свету. Сущтина пве пдредбе је у пгранишеоу изврщне власти
пд стране судске власти, пднпснп у сузбијаоу сампвпље владара. Пва устанпва је данас деп
кривишнпг прпцеснпг права већине развијених правних система. У данащоем знашеоу, садржај
ппјма принципа правне сигурнпсти мпже се дефинисати кап правп ппјединца да зна кпји ће се
прпписи на оега примеоивати у пдређенпм временскпм перипду, забрану ретрпактивне
примене прпписа, предвидивпст санкције за прптивправну радоу, уједнашенпст судске праксе и
једнакп ппступаое.
Шл. 114. Сретеоскпг устава садржи устанпву nebisinidem (,,не двапут п истпм“), древнп
прпцедуралнп правилп кпје пптише из правнпг система римскпг класишнпг права. Пвај шлан
гаси,,Кпму се један пут судилп већ за какву кривицу, пак је пп пресуди судејскпј казоен и
птпуштен, или нађен да није крив, пнпму немпже се пп други пут судити за исту кривицу“.
Римскп прпцеснп правп грађенп је на систему legis actions.Слушај грађанске или кривишне
прирпде мпгап је бити изнет пред суд самп једнпм и није билп мпгућнпсти да се ппнпви судски
ппступак.Гај је у свпјим Institutiones навеп ,,bis in eadem re ne fit action” 59 кпја пзнашава забрану
за тужипца да ппдигне тужбу за исту ствар.Habeas corpus act из 1679. гпдине изришитп је захтевап
да треба спрешити непправданп прпузрпкпваое пптещкпћа ппнпвним затвараоем људи за истп
делп. Пвп нашелп важилп је и у византијскпм средопвекпвнпм праву а свпју уставну гаранцију
дпбија у 5. амандману Устава САД из 1791. гпдине кпји припада тзв.Ппвељи п правима ( Bill of
rights). Пправдава се разлпзима правишнпсти и правне сигурнпсти и представља саставни деп
савремених устава и међунарпдних правних дпкумената.Важнп је истаћи да је Сретеоски устав
прпписап пвп нашелп кпје је и данас деп нащег права.
Сретеоски устав садржап је и принцип забране злпупптреба права кпг је у шл.117.
Димитрије Давидпвић фпрмулисап кап свпјеврснп ,,правп на приватнпст“. Пвај шлан гласи:
,,Сваки Србин има правп бирати начин живљеоа свпг пп свпјпј впљи, самп кпји није на
_________________________
59 Гај :Институције, Бепград 1982, стр. 290-291.
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ппштенарпдну штету“. Нека ранија признавала су принцип непгранишенпг врщеоа
субјективнпг права кап из Јустинијанпве кпдификације ,,Кп све правп кпристи не мпже другпм
щкпдити, не мпже шинити неправду“. Насупрпт тпме, фпрмиранп је схватаое п забрани
злпупптребе права кпје пптише јпщ из римскпг класишнпг права. Истакнути српски наушник и
твпрац Ппщтег импвинскпг закпника за Црну Гпру, Валтазар Бпгищић, фпрмулисап га је
1888.гпдине на следећи нашин:,,Ни свпјим се правпм служизи не мпжеш, тек другпме на
штету или дпсаду“. У данащоем смислу, злпупптреба права ппстпји кад субјект врщи свпје
субјективнп правп с намерпм да пщтети другпг субјекта пметајући га у врщеоу некпг оегпвпг
субјективнпг права, и кап таква је аспцијална ппјава супрптна пснпвним принципима правнпг
ппретка и правилима мпрала. Забрана злпупптребе права има свпј пснпв у ппщтпј пптреби за
щтп већим мирпм и сигутнпщћу у свакпј друщтвенпј заједници. Прпдпр пвпг принципа
универзалнпг римскпг права прекп француских устава вепма је знашајан за српскп друщтвп у
првпј пплпвини 19. века без пбзира щтп пнп јпщ увек није билп спремнп за дпследну примену
универзалних правних нашела 60.
Шлан 118. Сретеоскпг устава регулище пплпжај рпбпва и гласи ,,Какп рпб ступи на
Србску земљу, пн пнпга часа ппстаје слпбпдним, или га кп дпвеп у Сербију, или сам у оу
ппбегап, Србину слпбпднп је рпба купити, нп не прпдати“.
Шланпви 119. и 128. Сретеоскпг устава гпвпре п нашелу неприкпснпвенпсти и гаранцијама
приватне свпјине кап устанпве грађанскпг права. Шлан 119. гласи: ,,Имаое свакпг Србина, билп
каквп му драгп, јест неприкпснпвенп. Кп се ппкуси дирнути у туђе дпбрп и имаое, или
присвајати га или пкроити, пнај ће се сматрати за нарушитеља ппштенарпдне
безбједнпсти, билп пн кп му драгп и пткуд му драгп.“Гаранције приватне свпјине су изришите.
Свакп кп нарущава приватну свпјину сматраће се за нарущитеља ппщенарпдне безбеднпсти.
Шлан 128. Устава даље разрађује пвп нашелп и гласи: ,,Сва земља, кпју нарпд Србски има,
принадлежи свакпм имапцу, кап прирпднп имаое, кпјим мпже пп свпјпј впљи распплагати, и
кпје мпже другпму прпдати; самп мпра у тпм случају јавити се надлежнпј власти свпга
Обштества и Окружија, и пред опм прпдати ју; а ппсле не мпже насељавати се на туђу
некупљену.“Римски правници нису дали пптпуну дефиницију права свпјине већ су је ппсматрали
кап пптпуну и искљушиву власт на ствари кпју сви у друщтву мпрају ппщтпвати.Средопвекпвна
правна наука и пандектисти, на пснпву мищљеоа старих римских правника, дпщли су дп три
кпнститутивна елемента права свпјине: упптрба (usus), плпдпуживаое (ususfructus) и правп
распплагаоа са ствари (abusus). Најзнашајније свпјинскп пвлащћеое пп римскпм праву билп је
правп распплагаоа са ствари. Француска прирпдна щкпла права кпјпј је пп ппредељеоу
припадап твпрац Сретеоскпг устава Димитрије Давидпвић, била је у духу римскпг права. Птуда
је и разумљива пдредба шлана 128. Устава кпја дпзвпљава власнику пднпснп имапцу земље кап
прирпднпм имаоу, да са оим слпбпднп распплаже мпгап ју је пп свпјпј впљи прпдати,
______________________________
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ппклпнити, дати у закуп или на кприщћеое, унищтити је или на билп кпји други нашин са опм
распплагати. Јединп пгранишеое је у слушају прпдаје да п истпј мпра пбавестити надлежну
власт.Свпјеврсна защтита приватне свпјине је забрана оене злпупптребе кпју сликпвитп
предвиђа шл. 119. Устава. Ппвреда права свпјине на билп кпм дпбру и имаоу у смислу ппкущаја
оенпг присвајаоа или умаоеоа сматра се нарущаваоем ппщтенарпдне безбеднпсти. Насупрпт
феудалнпј свпјини, Сретеоски устав утемељује и пзакпоује приватну свпјину кпја ппстепенп
ппстаје темељ српскпг друщтва. Јпщ на ппшетку владавине коаза Милпща српски сељак је стекап
фактишку власт на земљи. За разлику пд других развијених држава у пкружеоу, шак и Аустрије и
Русије, свест српскпг сељака п приватнпм власнищтву на земљи ппстпјала је некпликп деценија
пре дпнпщеоа Сретеоскпг устава. И султански хатищерифи из 1830. И 1833.гпдине гарантпвали
су приватну свпјину. Билп је неппхпднп Уставпм признати фактишкп стаое кпје је усппстављенп
на ппшетку владавине коаза Милпща.
Шлан 120. Устава регулище експрппријацију земље и гласи: ,,Нп у случају, акп би
правитељствп Србскп пптребпвалп имаое чије на ппштенарпдну пплзу, тп има правп,
упптребити га на такпву, нп ппчем даде имапцу накнаду за оега, ппштп вјештаци прпцјене“.
Експрппријација је била дпзвпљена акп је тп у ппщтенарпднпм интересу, ппд услпвпм да се
имапцу земље да накнада шију висину прпцени вещтак.
Устав забраоује насељаваое на туђпј земљи. Шл. 129. предвиђа да се сепске щуме и
планине, дптадащое власнищтвп алија, сматрају ппщтенарпдним дпбрпм и сви имају правп да
их уживају. Свима је, укљушујући и нпсипце власти, забраоенп је загађивати их, присвајати или
пгранишити упптребу другима.
Ппреска пбавеза кап и пбавеза ушествпваоа у задпвпљаваоу друщтвених пптреба радпм
(грађеое мпстпва и кршеое друмпва) су ппщте и никп се пд оих не пслпбађа. Међу пснпвне
дужнпсти грађана спада дужнпст пдбране птачбине кпја се пстварује у регуларнпј или ,,уписанпј“
впјсци. Грађани не мпгу ступити у службу страних држава, нити примати плату и пдликпваоа пд
оих без сагласнпсти коаза.Све нагрде заслужнима за птачбину дају се из јединствене државне
касе. Ппщтине имају правп да захтевају пд вище власти да п ппщтем трпщку пснује устанпве за
ппмпћ сирптиои кап и щкпле и бплнице. П пвпме се мпра изјаснити Нарпдна скупщтина.
Вепма је знашајан шл. 124. Устава кпји садржи забраку кулука и гласи: ,,Србин није дужан
никаквпму чинпвнику кулучити, крпм је Правитељству при грађеоу зданија, пптребни за
ппштенарпдну ппзлу, нп и у тпм случају платиће му Правитељствп пристпјну надницу“. У
пвпј пдредби Устава пдсликава се принцип лишне слпбпде, приватне свпјине, једнакпсти и
правне сигурнпсти. Самп је српска власт, пднпснп Правитељствп, мпгла да нареди кулушеое за
ппдизаое зграда за ппщте пптребе али тп не би бип принудан бесплатни рад кап ппследица
пбавезе зависнпг шпвека према свпм феудалнпм гпсппдару јер је власт дужна платити надницу
за кулушеое. Тиме је уведена устанпва плаћаоа за туђи рад щтп је нашелп буржпаске државе
кпја ппстепенп настаје на теритприји српске аутпнпмне кнежевине. Забрана кулука била је у
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интересима младе српске буржпазије и српских сељака кпји су и фпрмалнп пслпбпђени
зависнпсти пд некадащоих феудалних гпсппдара. Ипак, насупрпт пвакп слпбпдпумнпј пдредби
Сретеоскпг устава, пракса је надаље ппказала другп јер је све дп средине 19. века билп примера
кулушеоа без плаћаоа наднице а пп наредби виспких државних шинпвника. Српски сељаци били
су принуђени да раде за лишни рашун мнпгих старещина щтп је пптпунп супрптнп мпдерним
буржпаским принципима на кпјима је требалп градити будућу српску државу.
Вепма је битна је и пдредба Устава садржана у шл. 126. кпја гласи: ,,Србин има правп
тужити се вишпј власти, кад би му се ниже затезале издати рјешенија у дјелима оегпвим“.
Пвпм пдредбпм се свакпм грађанину гарантује правп на жалбу вищпј власти прптив ниже власти
у слушају нерещаваоа оегпвих ппслпва. Пвп је једнп пд старих универзалних нашела кпје пптише
из римскп-византијскпг права а некад је важилп јпщ у средопвекпвнпј Србији за време
владавине краља Милутина и цара Дущана. Ималп је пгрпман утицај на српскп средопвекпвнп
правп плишенп у Савинпм Закпнпправилу и Дущанпвпм закпнпдавству. У данащоем знашеоу,
правп на упптребу правнпг лека је једнп пд пснпвних права шпвека и грађанина зајемшенп у вище
међунарпдних дпкумената а гарантују га и мпдерни правни ппреци.Упптрбпм правнпг лека
пстварује се нашелп закпнитпсти и правишнпсти у казненпм ппступку а тиме и врхпвни ппстулат
правилнпсти и легитимнпсти судских пдлука61 .
Свакакп треба нагласити и шл. 127. Устава кпји гласи: ,,Сва дјела судејска и свију пстали
власти и заведенија Србски птправљају се Српским језикпм“. Пвпм пдредбпм се српски језик
увпди кап званишни језик у врщеоу власти щтп је вепма знашајнп за развитак српске државнпсти
у 19. веку.
Идеје Сретеоскпг устава, ппсебнп пне садржане у глави 11, биле су несппјиве са
принципима на кпјима су ппшивала царства Русије , Аустрије и Турске, шији је птппр Уставу бип
препрека дпсезаоу фактишке суверенпсти Србије. Глава 11. Устава недвпсмисленп гпвпри п
идејама кпје је Димитрије Давидпвић уткап у текст Устава а кпје се ппет налазе у пснпвним
ппстулатима слпбпднпг зидарства62
Пва глава Устава свпјпм садржинпм није представљала самп скуп права грађана Србије већ
и скуп идеја и ппрука кпје је Устав прпклампвап а најзнашајније су свакакп једнакпст грађана
пред закпнпм, правна сигурнпст, неприкпснпвенпст приватне свпјине, слпбпда кретаоа, слпбпда
верписппвести, укидаое кулука, защтита пд сампвпље власти. Пвај деп Сретеоскпг устава
свакакп заслужује ппсебну пажоу и студију јер се у оему на врлп пригиналан нашин
манифестујуразлишити утицаји и струјаоа страних закпнпдавстава, ппсебнп француских,

__________________________________

61 Т.Бубалпвић, Ппступаое вищег суда п жалби прптив првпступаоске пресуде, УДК 347.957, Ријека 2010,, стр.36
62 .Н.Ранђелпвић, Утицај слпбпднпг зидарства на ппшетке српске уставнпсти, Збпрник брпј 24, УКД 069 ( 497.1). Нищ 2015. Стр. 21-
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щвајцарских и намашких правних извпра.Целпкупна пријентација Устава, за време у кпм је
настап, је прпгресивна и буржпаскпдемпкратска. Мпже се недвпсмисленп рећи да је глава
11.најбпљи деп Сретеоскпг устава кпји га шини дпстпјним да нпси назив устава у аутентишнпм
демпкратскпм смислу реши. Уз сва признаоа твпрцу текста Устава и наглащаваое вреднпсти
пвих уставних прпкламација, не мпже изпстати уппзпреое на некпмплетнпст пвпг свпјеврснпг
каталпга лишних слпбпида и права грађана, ппсебнп у сфери пплитишких слпбпда. Јпщ знашајнији
лимит је недпстатак претппставки за пствариваое пвих права а највећи је свакакп брзп
нестајаое Сретеоскпг устава са истпријске сцене Србије. Свакакп се мпже сматрати уставним
дпкументпм кпји је испуоавап тадащое стандарде еврппске уставне мпнархије. Тп је устав
капитализма у настајаоу јер је садржап јасну тежоу за пслпбађаоем пд феудалнпг ппретка
шиме је заппшеп утираое пута ка ставараоу нпвих, буржпаских пднпса на теритприји Србије.
Идеје и принципи Сретеоскпг устава дпбиле су свпј прпцват у другпј пплпвини XIX. и ппшеткпм
XX века.

4.7. Анализа дванаесте главе: ,,Права чинпвника“ и тринаесте
главе:,,Прпмјене и дпдатци к Уставу коажества Сербије“
Унпщеое брпјних пдредаба п шинпвницима63 , у текст Сретеоскпг устава је свпјеврстан
уступак бирпкратији кпја настаје и нужна пптреба да се прпјектпвани уставни механизам щтп пре
псппспби за делпваое. Пне сведпше п тежои ка мпдернизацији и усппстављаоу релативнп
независне и закпните администрације. Предвиђена је пдгпвпрнпст шинпвника за све щтп раде у
пквиру свпје службе. Именује их коаз и пстају у служби дпкле гпд су сппспбни за тп зваое, нису
наследиви. Мпгу напредпвати у веће зваое а не мпгу на маое или бити птпущтени из службе
без кривице кпју суд утврди. Вище власти мпгу пдузети зваое шинпвнику накпн извиђаоа пд три
месеца акп је щтп ушинип на щтету у Србији и накпн щест месеци извиђаоа акп је неки преступ
ушинип изван Србије. За време тпг извиђаоа пдбија му се пплпвина плате за накнаду щтете кпја
се дпгпдила оегпвпм кривицпм.
Шинпвницима се гарантује пдређена накнада за путпваоа у служби и за премещтаое из
једнпг места у другп, кап и пензија старим и бплесним шинпвницима. Пвај ппсебнп у уставу
цитиран друщтвени слпј бип је предмет брпјних критика, несппразума, неразумеваоа и нарпдне
мржое. Бип је пгранишен у свпјим живптним правима тиме щтп,,Никакав шинпвник не сме
впдити тргпвине ни радити заната сам и ппд свпјим именпм64“ .
__________________________________

63 Шлан 132-139
64 Шлан 138
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Најзад, за прпмену Устава тражи се сагласнпст сва три уставна фактпра: коаза, Државнпг
спвјета и Нарпдне скупщтине. Кпд Нарпдне скупщтине тражи се квпрум пд три шетвртине
делегата и већина пд две трећине гласпва. Шлан 140. Гласи: ,,Акп се пп времену и искуствпм
дпкаже, да је нужнп прпмјенити кпји пт вишеисчисљени членпва пвпг устава Коажества
Сербије, или да је нужнп штп дпдати к оима илиптузети, тп коаз и државни Спвјет српски,
да сазпву Скупштину нарпдоу, пак да јпј представе и дпкажу нужнпст исту, и пнда заједнп с
опме или да прпмјене пвај или пнај член устава пвпга, или да му дпдаду штп је нужнп, ил да
птузму пд оега, штп је излишнп или безпутнп“. Шлан 141. Гласи: ,,Нп у пвпм случају мпра бити
најмаое три четвртине птређенпга числа Скупштине депутата нарпдои, и тп истпгчисла
најмаое две трећине једнакпга моенија“.
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Закључак
Сретеоски устав дп данащоих дана није прплазип без запажаоа, кпментара и пцена
пплитишке и правне истприпграфије.Увек је бип предмет щире наушне пажое. Савремени наушни
написи п оему су знатнп пбпгаћени и расуђиваоима тепријскпправне и спциплпщкп-пплитишке
прирпде. Такп је пбрада Сретеоскпг устава стекла преднпсти интердисциплинарне анализе а са
опм и већи ппсег прпмищљаоа и пбимније мпгућнпсти за грађеое нпвих хипптеза и дппунска
закљушиваоа.
У Крагујевцу, фебруара 1835.гпдине, Србија је дпбила први устав у правпм демпкратскпм
знашеоу тпг ппјма, устав кпји не иде за тим да ппјашава и ушврщћује аутпкратску власт коаза,
негп устав кпји пгранишава и пбуздава хирпвиту и ћудљиву власт једнпг шпвека, кпји се пд впђе
щирпкпг нарпднпг устанка ппшеп претварати у сампвпљнпг десппта. Мада се пвај устава, ппсле
свих свешаних заклетви, није мпгап пдржати дуже пд щест недеља (збпг укупнпг пднпса снага у
датпм истпријскпм тренутку), пн није бип ефемерни прпизвпд једнпг прпсвећенпг занесеоака,
кпји је искпристип тренутак кнежеве неппрезнпсти или за мпменат ппкплебанпг сампппуздаоа,
да прпкријумшари некпликп великих идеја ппзајмљених из арсенала тек прптутоалих
буржпаскп-демпкратских ревплуција на Западу 65.
Сретеоски устав није бип никаква истпријска слушајнпст нити самп епизпда вредна кап
истпријски курипзитет. Пн је пптекап из дугпгпдищоих слпбпдарских и демпкратских тежои
нарпда, насталих јпщ у устанцима прптив Турака, кпји су имали карактер антифеудалне сељашке
ревплуције. С друге стране су се налазиле супрптне тежое, да се у земљи кпја се тек пслпбађала
рппства, усппстави нпви аутпкратски пблик владе над ,,сирптиопм рајпм“, дпдуще, ппд
защтитпм кнеза сппствене вере и крви. Тпме су на руку ищле мнпге пбјективне пкплнпсти какп
сппљне (интереси три мпћне феудалне империје) такп и унутращое ( запсталпст, безакпое,
зулуму, хајдушија).
Запщтрени сукпб таквих снага кпје су изражавале истпријске прптивурешнпсти једне
ревплуципнарне еппхе, није мпгап бити разрещен и пкпншан једним правним и пплитишким
актпм , нити је пн мпгап прекп нпћи дпнети Србији праву државу и демпкратију. Али затп ни
муоевитп суспендпваое и кпнашнп укидаое Сретеоскпг устава мије мпглп да суспендује и
укине
већ заталасане и бунама ппкренуте снаге друщтвенпг прпгреса кпје су и изнудиле дпнпщеое
устава. Ппказалп се ташним пркпснп тврђеое нарпднпг песника ,,Србија се умирит не мпже“.
Дпнет на Скупщтини нарпдних старещина и великпг брпја представника из свих пкруга
Србије, ппщтп је бип пптврђен и пд кнеза Милпща, Сретеоски устав требап је да инаугурище
нпву пснпву за правну и друщтвену прганизацију Србије, пре свега у свим видпвима оенпг
_________________________
65.В.Стпјаншевић, Државнп-правни и наципналнп-пплитишки пплпжај Србије према Сретеоскпм уставу 1835,, 31
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унутращоег уређеоа.Али, Сретеоски устав, писан пп пбрасцима слпбпдпумних устава еврппских
држава, такпђе је предвиђап и нпву пплитишку пснпву за даљу регулацију српскп-турских пднпса,
а затим и за усппстављаое слпбпднијих међунарпдних веза Србије са Еврпппм мимп
неппсреднпг увида Ппрте и оених суверених права да Србију сматра и даље свпјпм пптшиоенпм
прпвинцијпм.
Другим решима, Сретеоски устав- и на плану унутращое пплитике и на плану
сппљнппплитишких активнпсти- давап је Србији прерпгативе за такву прганизацију управе и
власти кпјпм се пна, акп не фпрмалнп а пнп пп практишнпј страни, мпгла сматрати, на
свпјеврстан нашин, кап суверена земља66. Устав из 1835.гпдине требалп је да изврщи
суспендпваое и пних пдредаба из хатищерифа кпје су спрешавале Србију да у
сппљнппплитишким пднпсима и према Ппрти и према другим државама има пнакву пптпуну
слпбпду кап щтп је тп билп признатп за оенп унутращое кпнституисаое. На свпј нашин,
ппставщи ,,независна у внутренпм правленију“ Србија је требалп такпђе да ппстигне-акп не de
jure пнп de facto такву независнпст и у сппљнппплитишким релацијама.Тп је ималп да се
ппстигне увпђеоем пднпсних шланпва п државнпсти Српске кнежевине у Сретеоскпм уставу, али
такп да се не крщи фпрмална страна Ппртинпг суверенитета кпји би, у пвпм слушају, пстап без
стварне мпћи и без изврщне силе. Велики српски патрипта, ппрпбан и искусан струшоак за
уређеое права српскпг нарпда према Ппрти у вище прилика дп 1830. гпдине, Димитрије
Давидпвић је сматрап да ће дпнпщеоем устава, са извесним брпјем шланпва из материје
државнпг права, прејудицирати извесне нпве уступке Србији пд стране Ппрте, какп је тп већ билп
ушиоенп ,,дппунителним“ хатищерифпм из 1833. гпдине. Такп би се, сукцесивним уступцима,
Србија све вище кпнституисала кап ,,независнп правленије“ и у пднпсу на Ппрту, а самим тим и у
свпјим пплитишким и другим званишним релацијама у пднпсу и на друге еврппске
државе.Наципналнп-пплитишка еманципација Србије мпрала је наставити свпј развпјни пут све
дп времена када ће, ппвпљним стицајем прилика, укинути и ппследое пснпве турскпг
суверенитета у српскпм нарпду. Сретеоски устав је, у пвпм ппгледу, не самп фпрмулисап и
дпнеп некпликп таквих шланпва кпји су изражавали државнп-правну функцију аутпнпмнпсти
кнежевине Србије већ су пдражавали и тежоу да се управп на таквим фпрмулацијама даље
експлпатище и развија пнп щтп је већ билп ппстигнутп или је требалп управп ппстићи.
На брзину писан и усвпјен, Сретеоски устав бип је прплпг жестпких бпрби за демпкратску
уставнпст, кпје су се са прпменљивпм срећпм, али са несмаоенпм уппрнпщћу и храбрпщћу,
впдиле у Србији вище пд стп гпдина. Пример Јпвана Симића-Бпгпвца, Милпщевпг пријатеља,
кпји је у свпје време самп ппмиоаое ,,кпнщтитуције“ платип главпм, није застращилп
генерације каснијих бпраца и страдалника за демпкратску уставнпст.
Између друщтвене стварнпсти Србије из времена прве Милпщеве владавине и напредних
идеја и принципа прганизације власти и права шпвека уписаних у устав кпји је припремип
Димитрије Давидпвић, ппстпјала је наизглед шитава прпвалија. Међутим, тај ,,француски расад у
__________________________
66 Др. Н.Пащић, Стп педесет гпдина пд ппшетка бпрбе за демпкратску уставнпст Србије, академскп предаваое, Бепград, фебруар
1985, 28
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турскпј щуми“, какп су Сретеоски устав карактерисали оегпви најљући критишари, ипак се на
неки нашин ппдударап са већ прпбуђеним стремљеоима ка ревплуципнарним прпменама у
српскпм друщтву. Сељашкп плебејска ревплуција у кпнкретнпј истпријскпј фпрми нарпдних
устанака прптив феудалних гпсппдара, ушинила је друщтвену свест Србије пријемшивпм за
слпбпдарске идеје других аутентишних буржпаскп-демпкратских ревплуција тпга времена.
Ппнпсита декларација записана изришитп у сампм уставу да ,,рпб какп ступи на српску земљу
пнпга шаса ппстаје слпбпдним“ сасвим је пристајала карактеру прве антифеудалне ревплуције на
Балкану и на шитавпм еврппскпм истпку65. Увпђеое принципа ппделе власти и пдгпварајућа
уставна пдредба ,,да су три власти сербске-закпнпдателна, закпнпизврщителна и судејска“,
пдгпварала је настијаоима и пптребама да се арбитражна кнежева лишна власт пбузда и србија
претвпри у савремену правну државу.Слишан демпкратски знашај и смисап имале су и уставне
пдредбе у ппгледу права власти да удара намете и ппрезе. У земљи где је сампвпљнп наметаое
ппреских дажбина и кулука ищлп шестп дп граница прганизпване пљашке нарпда и где нпва
дпмаћа власт није била нищта маое ппхлепна пд старе турске власти, ревплуципнарнп знашеое
и дпмащај имап је шл. 86. Устава, кпји гласи: ,,Никакав данак не мпже се налпжити ни ударити
без пдпбреоа скупщтине“. А нещтп даље, у пдељку п финансијама, изришитп се каже ,,финансија
не мпже бацати нарпда српскпг у дуг“.
Пвим и слишним пдредбама Сретеоскпг устава јаснп је назнашен пут претвараоа нарпда пд
предмета владаоа у субјекта пдлушиваоа п најпсетљивијим дрщтвеним питаоима. To, разуме
се, није мпглп прпћи незапаженп.Три велике царевине, са кпјима се гранишила Србија, биле су
узнемирене и пзлпјеђене.Увек ппдељене и завађене, пне су у пвпм слушају биле јединствене.
Сретеоски устав је мпрап бити укинут. Прптивљеое Русије, Турске и Аустрије делпм је пптицалп
из нашелних разлпга:да се не увпди ,,француски расад у српску щуму“ щтп је била пплитишка
алузија на либералне уставне узпре са Запада, такп прптивних аустријскпј диплпматији.Делпм је
тп прптивљеое Сретеоскпм уставу прпистицалп и из срчбе представника рускпг Министарства
инпстраних ппслпва щтп се у Србији увпдила уставна владавина и щтп п тпме није била
кпнсултпвана руска влада.Ппрта је па, на ппдстрек аустријскпг интернунција у Цариграду,
прптестпвала збпг ппмиоаоа српскпг грба, заставе, ,, пдлишја српскпг држављанства и нарпшитп
збпг ,,државнпг“ Спвјета. У бпјазни да изгуби управу у Србији, кнез Милпщ је пппустип, укинуп
устав, пдстранип Димитрија Давидпвића и наставип да влада пп уредбама.,,Уставнп питаое“ у
Србији се међутим наставилп и даље, али кап питаое пгранишеоа Милпщеве власти према
правима Ппрте пп пснпви пдредаба из хатищерифа, и нарпшитп, кап пплитишки прпблем ппделе
власти између Спвјета и кнеза. Тп ће, пак, дпвести дп дпнпщеоа тзв. Пктрписанпг или ,,турскпг“
устава 1838. гпдине, кпји је бип и нашелнп и садржинпм, пптпунп другашије кпнциппван пд
Сретеоскпг устава.
Укидаоем Сретеоскпг устава, птпала је мпгућнпст да, с једне стране, Србија крене ка
једнпм либералнп-демпкратскпм путу у свпм унутращоем развитку, а са друге стране, и да
путем једнпг свпг пплитишкп-правнпг акта, са изразпм суверене впље српскпг нарпда, ппстави
пред Ппрту, иакп вище на ппсредан нашин, питаое претвараоа ,,независимпсти внутренпг
правленија“ у щире пснпве признаоа државнпг ппстпјаоа Србије, кап сасвим независнпг пд
Ппрте, иакп у границанма Турскпг царства.Прппаст Сретеоскпг устава и дпнпщеое турскпг
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устава из 1938.гп дине. неппвпљнп се пдразилп на унутращое прилике у Србији и щта вище је,
практишнп независни наципнални карактер Кнежевине Србије дпвеп, и у ,,внутренпм
правленију“ у практишну зависнпст пд Ппрте и оених бепградских паща. Ипак, Сретеоски устав је
пред српске државнике и патрипте, пставип нека нашела и неке кпнкретне фпрмулације из
државнп-правнпг и наципналнп-пплитишкпг ппимаоа права српскпг нарпда према Ппрти, шија ће
реализација на свпјеврстан нашин ући у пплитишку мисап и наципналнп-пплитишку активнпст
следећих генерација пмладине Србије.
Не треба губити из вида специфишан нашин настанка Сретеоскпг устава, пднпснп улпгу кпју
је у оегпвпм дпнпщеоу имап Димитрије Давидпвић кап стварни писац уставних пдредаба. Ипак,
и ппред лишнпг пешата кпји мпрају нпсити дпкументи кпји настају на пвакав нашин, Сретеоски
устав је и свпјпм садржинпм сведпшанствп п делу друщтвене свести тадащое Србије и изузетнп
знашајан сведпк п кпнституисаоу и развпју оене наципналне независне државнпсти67.
Изнети приказ садржине Сретеоскпг устава и пснпвни акценти кпји из анализе садржине
прпизилазе, пмпгућавају некпликп ппщтијих закљушака. Сретеоски устав је први уставни
дпкумент мпдерне српске државе кпји има сва свпјства уставнпг акта, тј. кпји не представља
самп збир правила п владаоу, већ регулище, макар ппсреднп, пснпвне друщтвенп-пплитишке и
екпнпмске пднпсе и пбезбеђује пдређену сферу људске слпбпде. Пп свпјпј класнп-спцијалнпј
сущтини, тп је устав капитализма у настајаоу, са јпщ увек израженим пстацима
преткапиталистишких пднпса. Пп пвпм уставу, у Србији ппстпји уставна мпнархија у кпјпј су
пснпвне пплуге власти стављене у руке коаза и Државнпг спвјета. Дакле, п парламентарнпј
демпкратији се не мпже гпвприти. Али, знашајни су ппшеци на путу грађеоа грађанске
демпкратије, пре свега у сфери лишних права и пдређенпј улпзи Нарпдне скупщтине. У свакпм
слушају, у питаоу је један уставни дпкумент кпји је испуоавап тадащое стандарде еврппске
уставне мпнархије. Мада се не мпже сматрати најпрпгресивнијим, сасвим сигурнп није бип међу
реакципнарним.Пн је заппшеп једну линију либералнп-демпкратске уставнпсти кпја је касније
мнпгп пута прекидана и напущтана. Оегпв текст није идеал и узпр кпји треба сврстати у еппхалне
дпкументе светске уставнпсти, али би била дубпка истпријска неправда акп би се ппдценип
оегпв знашај и утицај на развпј српске уставнпсти.

___________________________
67 А.Фира ,Правне карактеристике Сретеоскпг устава, 51
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Сажетак: Сретеоски устав је један пд првих демпкратских устава у Еврппи. Мада је
краткп важип и фактишки није дпживеп практишну примену, знашајан је кап израз тежое српскпг
друщтва за наципналнпм еманципацијпм и државнпщћу, разбијаоу феудалних устанпва и
аутпкратске владавине и за каснији развпј парламентаризма. Увеп је принцип ппделе власти,
дап већа пвлащћеоа судпвима и елементарну защтиту људских права. Оиме су устанпвљена
либерална правна нашела тпг дпба: једнакпст пред закпнпм, слпбпда и сигурнпст лишнпсти и
импвине, укидаое феудалних пднпса, увпђеое Нарпдне скупщтине, судска независнпст,
сталнпст шинпвника.
Мастер рад сe бави текпвинама и утицајем кпји су идеје Сретеоскпг устава имале на даљи
уставнп-правни развитак Србије, јер је пп низу свпјих пдредаба бип најслпбпдпумнији и
најнапреднији у Еврппи тпг времена.Мпдерна Срвија слави кап свпј наципнални празник и Дан
државнпсти дпнпщеое Сретеоскпг устава.

Кључне речи: Сретеоски устав, Димитрије Давидпвић, наципнална
еманципација, либерална правна нашела, уставнп-правни развитак Србије, Дан
државнпсти.
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The Constitution of the Principality of Serbia (1835)
Аbstract: The Constitution of the Principality of Serbia (1835) is one of the first democratic
constitutions in Europe. Although it was briefly valid and, in fact, it did not experience practical
application, it is significant as an expression of the aspiration of the Serbian society for national
emancipation and statehood, the breakdown of feudal institutions and autocratic rule, and the
subsequent development of parliamentarism. He introduced the principle of the division of power, gave
more powers to the courts and elementary protection of human rights. He established the liberal legal
principles of that time: equality before the law, freedom and security of persons and property, abolition
of feudal relations, the introduction of the National Assembly, judicial independence and the
permanence of officials.
Master work deals with the trends and influence that the ideas of the Constitution of the
Principality of Serbia (1835) have on the further constitutional and legal development of Serbia, because
according to a number of it’s provisions it was the most freeware and most advanced in Europe of that
time. Modern Serbia celebrates the adoption of the Constitution of the Principality of Serbia (1835) as
its national holiday and Statehood Day.

Key words: The Constitution of the Principality of Serbia (1835), Dimitrije Davidović, national
emancipation, liberal legal principles, constitutional and legal development of Serbia, Statehood Day.
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