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Ауторучланкуанализираполитичкеприликеиокол
ностикојесупретходиледоношењуУставаКнеже
винеСрбијеод1869.године,његовнормативнитекст
иутицајнаразвојдржавнихустановаиинституци
ја.Намесничкиуставјеусвојеннакон  једногоднај
бурнијихполитичкихраздобљауСрбији.Доношењем
овогуставајеманифестованафактичкасувереност
формалновазалнекнежевине.Карактеруставниход
редби је последица „духа“ времена у коме је донет
и политичког компромиса владајућих бирократских
структура и либерално настројене опозиције. По
литички компромис определио је и ограничени демо
кратскикарактеруставниходредби.ТакојеУставом
утврђенположајНароднескупштинекаоучесникау
вршењузаконодавневластиалинијеустановљенпар
ламентарни систем, уставно начело независности
судстванијепраћеноиодговарајућимјемствима,про
кламованајесамосталностопштинаууправиалине
илокалнасамоуправа,азајемченаправаислободесу
законимаограничавана.Упркоссвојимнедостацима,
Намесничкиуставјеомогућионастанакпретпостав
ки за развој демократских установа и институција
идоношењеУставаод1888.године.Његовзначај је
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но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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уставаиствориоусловеипретпоставкезапојавупо
литичкихстранакаипарламентаризма.
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I.ПОЛИТИЧКЕПРИЛИКЕИОКОЛНОСТИ

Uстав Кне же ви не Ср би је од 1869. го ди не је по знат под на зи ви-
ма „На ме снич ки устав“1) или „Тро јич ки устав“.2) На ме снич ки 

устав је ва жио до до но ше ња тзв. Ра ди кал ског уста ва (1888), и у 
пе ри о ду од 1894. до 1901. го ди не. Његовa кључнa обе леж ја су да 
је то пр ви са мо стал ни и нај ду го трај ни ји срп ски устав.3) Ср би ја, 
иако ва зал на кне же ви на, ни је до зво ли ла Пор ти да уче ству је у из-
ра ди, ни ти усва ја њу овог уста ва. Устав се ре ла тив но ду го одр жао 
на сна зи, упр кос про ти вље њу Ру си је и Тур ске, али и де ла по ли тич-
ке јав но сти у Ср би ји. При ли ком ње го вог до но ше ња је по стиг нут 
ком про мис из ме ђу кон зер ва тив них и ли бе рал но усме ре них по ли-
тич ких стру ја, што је ути ца ло на сло во и дух Уста ва. Устав је утвр-
дио по ло жај На род не скуп шти не као за ко но дав ног ор га на, на ро ду 
до пу стио да уче ству је у вр ше њу нај ви ше вла сти у зе мљи и уре дио 
ње го ва пра ва и сло бо де. Ипак, ни је уста но вљен пар ла мен тар ни си-
стем, за ко но дав на власт На род не скуп шти не ни је би ла пот пу на, 
оп ште пра во гла са је би ло огра ни че но, а за шти та про кла мо ва них 
пра ва и сло бо да ни је би ла де ло твор на. Про гре си ван ка рак тер овог 
уста ва је у чи ње ни ци да је фор мал но ста вио ван сна ге Ха ти ше риф 
од 1838. го ди не и ство рио усло ве за дру штве не про ме не у јед ној 
1) Због уло ге на ме сни ка, та да ма ло лет ном пре сто ло на след ни ку Ми ла ну Обре но ви ћу, у 

до но ше њу и из ра ди овог уста ва на шој устав но и сто ри ји че сто је ко ри шће на од ред ни ца 
„На ме снич ки устав“. Ви де ти: Ж. Жи ва но вић, ПолитичкаисторијаСрбијеуXIXвеку,
Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град, 1923, стр. 87.

2) Устав је усво јен 29. ју на 1869. го ди не на цр кве ни пра зник Све ту тро ји цу, Си ла зак Све-
тог ду ха на апо сто ле (Ду хо ви) или Пе де сет ни цу, јер се сла ви пе де се ти дан по сле Ус кр-
са. На зив „Тро јич ки устав“ ко ри сти Сло бо дан Јо ва но вић (С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на 
Обре но ви ћа, књи га пр ва, 1868–1878“, СабранаделаСлободанаЈовановића,књига4,
БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990, стр. 72).

3) Сре тењ ски устав је та ко ђе са мо стал но усво јен, али је на кон ме сец да на од до но ше ња 
су спен до ван од стра не тзв. ве ли ких си ла (Ру си је, Аустри је и Пор те). Тур ски устав је 
фор мал но ва жио од 1838. до 1869. го ди не, али је фак тич ки су спен до ван у ви ше на вра та 
по себ ним тзв. ор ган ским за ко ни ма. Упо ре ди ти: С. Јо ва но вић, „На ше устав но пи та ње у 
XIX ве ку“ у: Политичкеиправнерасправе,књигаI,Са бра на де ла Сло бо да на Јо ва но-
ви ћа, књи га 2, Бе о град, 1990, стр. 28. 
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па три јар хал ној и кон зер ва тив ној ва зал ној кне же ви ни. Уло гу и зна-
чај Уста ва од 1869. го ди не, ва ља са гле да ти и у кон тек сту по ли тич-
ких окол но сти ко је су прет хо ди ле ње го вом до но ше њу.

Устав не и по ли тич ке бор бе из ме ђу кне за и Др жав ног са ве та, 
ди на стич ке сме не на пре сто лу, за ве ре и по ку ша ји др жав них уда-
ра, за ко но дав не ре фор ме, на ста нак и раз вој др жав них уста но ва и 
ин сти ту ци ја, прет ња да ће не спо ра зу ми са си зе ре ном пре ра сти у 
рат ни окр шај ве ли ких раз ме ра су зна ме ња јед ног од нај бур ни јих 
раз до бља у по ве сти Ср би је од по чет ка три де се тих до кра ја се дам-
де се тих го ди на XIX ве ка. Кли ца ових су ко ба је де лом по ти ца ла 
из же ље за ве ћим сте пе ном вла сти би ло кне за или ста ре ши на, по-
тре ба за ве ћим сте пе ном уну тра шње ауто но ми је, и оцр та ва ла се у 
не де фи ни са ном устав ном пи та њу иако је фор мал но ва жио Устав 
од 1838. го ди не. 

Тур ски устав, са сво јим не до ре че ним, не пре ци зним и опреч-
ним од ред ба ма, уса дио је раз дор из ме ђу вр хов них цен трал них 
ор га на вла сти – кне за и Др жав ног са ве та. Рав но те жа из ме ђу два 
устав на цен тра мо ћи ни је се мо гла одр жа ти, што је би ла и на ме-
ра Пор те. Књаз је на сто јао да су зби је ути цај Са ве та, а Са вет да 
огра ни чи власт кне за. У овом спо ру, Са вет је нај пре имао ви ше 
успе ха и по стао је не по крет но те ло и вр хов ни ор ган др жав не вла-
сти. Одр жи вост овог уста ва је по сле ди ца ва зал ног по ло жа ја, али и 
по ли тич ких окол но сти уну тар Ср би је. Пор та ни је до зво ља ва ла до-
но ше ње но вог уста ва, а и уну тар Ср би је по сто ја ло је не сла га ње о 
на чи ну и вр сти устав них про ме на.4) С дру ге стра не, Устав од 1838. 
го ди не је ре ви ди ран у ви ше ма хо ва по је ди ним ак ти ма, а ор ган ским 
за ко ни ма (тзв. „Пре о бра жен ским уста вом“) фак тич ки је ста вљен 
ван сна ге. 

Устав од 1838. го ди не, ко ји је не у став но из ме њен од ред ба ма 
по себ ног ак та,5) ка ко твр ди Сло бо дан Јо ва но вић, „пре нео је сву 
власт с кне за на Са вет, ко ји је вла дао зе мљом као јед на оли гар хи-
4) У овом раз до бљу при пре мље но је ви ше устав них на цр та. По зна та су нам че ти ри устав-

на на цр та ко ја се ве зу ју за име Ми лу ти на Га ра ша ни на (упор. Љ. Кан дић, „Га ра ша ни но-
ви на цр ти устав ног уре ђе ња Ср би је у XIX ве ку“, Архивзаправнеидруштвененауке,
број 2/2008, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, стр. 69–95), На црт Уста ва Јо ва-
на Ха џи ћа од 1860. го ди не и На црт Уста ва Ра ди во ја Ми лој ко ви ћа од 1868. го ди не.

5) Пор та ни је ре а го ва ла на од ред бе Ус тро е ниа Са ве та Кња жев ства Срп ског од 1839. го ди-
не, као устав ни ар би тар, јер је ста ла на стра ну Са ве та. То је исто учи ни ла и Ру си ја, јер 
је ве ћи број со вјет ни ка био ру со фил ски ори јен ти сан. Текст овог за ко на пре у зет је из: 
Зборникзаконаиуредбаиуредбениуказа.I,Бе о град, 1840, стр. 16–28. Од ред ба чла на 
5. Устро је ни ја Са ве та Кња жев ства Срп ског, ме ђу тим, би ла је у са гла сно сти с Ха ти ше-
ри фом од 1830. го ди не ко ји је пред ви ђао не по крет ност др жав них со вјет ни ка.
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ја“.6) По себ ним за ко ном су про ши ре не над ле жно сти Са ве та про-
тив но устав ним од ред ба ма. По Уста ву, кнез је би рао са вет ни ке и 
по пе чи те ље (чл. 4. и 8), а по Устро је ни ју Са ве та Кња жев ства Срп-
ског, со вјет ни ке је мо гао име но ва ти са мо на осно ву ини ци ја ти ве и 
са гла сно сти со вје та (члан 3). За кон је огра ни чио и пра во кне за да 
име ну је по пе чи те ље (ми ни стре). По пе чи те љи су би ра ни из са ста-
ва со вјет ни ка, а ако би их кнез раз ре шио или би се они по ву кли 
по но во су ко ри сти ти свој пре ђа шњи ста тус (члан 8).7) То је Со вјет 
пре о бра ти ло у јед ну за тво ре ну, оли гар хиј ску ин сти ту ци ју. Кнез 
ви ше ни је мо гао да на ме ће сво ју во љу Др жав ном со вје ту, већ је 
пре мо рао да се са њим до го ва ра од но сно да по шту је ње го ве од-
лу ке. По сле ди ца при ме не ових од ред би је аб ди ка ци ја кне за Ми ло-
ша Обре но ви ћа8) и ус по ста вља ње тзв. уста во бра ни тељ ског ре жи ма 
(1838–1858).9)

Огра ни че ње кне же ве са мо во ље, по што ва ње за ко ни то сти, за-
шти та прав не си гур но сти и при ват них пра ва су основ не по ли тич ке 
иде је уста во бра ни те ља. Уста во бра ни те љи су утвр ди ли те ме ље др-
жав них ин сти ту ци ја, пред у зе ли зна чај не ко ра ке у раз во ју про све те 
и обра зов них уста но ва, пра во суд ног си сте ма и др жав не упра ве, до-
не ли низ за ко на од ко јих је нај зна чај ни ји Гра ђан ски за ко ник (1844). 
Уста во бра ни тељ ски ре жим је имао низ сла бо сти. Са вет ни је имао 
ја сну по ли тич ку иде о ло ги ју или на ци о нал ни про грам. Иза ве ли ких 
уста во бра ни тељ ских иде ја скри ва ла се на ме ра да се оства ре уско-
гру ди ин те ре си моћ них ста ре ши на. Њи хо ва по тај на же ља је би ла 
по вра так на је дан си стем фе у дал них од но са са сла бим вла да ром.10) 
Пра ва и сло бо де су по треб не уто ли ко да јам че и не угро жа ва ју по-
ло жај уста во бра ни те ља. Сто га су у на ци о нал ној по ли ти ци би ли за 
6) С. Јо ва но вић, „По ли тич ке и прав не рас пра ве, пр ва све ска“, Сабрана делаСлобода

наЈовановића, књига2, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1990, стр. 22.

7) Ви де ти: члан 3. Ус тро е ниа Со вје та Кња жев ства Срб ског.
8) На вик нут да вла да ауто крат ски а не да де ли власт, у не мо гућ но сти да се су прот ста ви 

Со вје ту и у бо ја зни за лич ну без бед ност, кнез Ми лош Обре но вић је аб ди ци рао 1839. 
го ди не. Ми лош је пре аб ди ка ци је, по све му су де ћи, био ин спи ра тор не у спе шне за ве ре 
про тив Др жав ног са ве та. Упо ре ди ти: Ј. Про да но вић, Уставниразвитакиуставнебор
беуСрбији,стр. 98–99.

9) О уста во бра ни те љи ма по сто ји из вр сна сту ди ја Сло бо да на Јо ва но ви ћа (С. Јо ва но вић, 
„Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, 1838–1858“,СабранаделаСлободанаЈовановића, 
књига3, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990).

10) Код уста во бра ни те ља је по сто ја ло уве ре ње да про тив те жа кне зу ни је мо гла би ти На-
род на скуп шти на, због сво је по ли тич ке нео бра зо ва но сти и спо соб но сти већ ис кљу чи во 
Са вет са ста вљен од углед них пред став ни ка на хи ја и ад ми ни стра ци је. С. Јо ва но вић, 
„Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да (1838–1858)“, стр. 27–28.  
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statusquo,јер им је то га ран то ва ло и по др шку Пор те а у уну тра-
шњој по ли ти ци, на ме сто ауто ри тар ног ре жи ма кне за, про во ди ли 
су вла да ви ну „ад ми ни стра тив ног де спо ти зма“ (С. Јо ва но вић). Са-
вет је, с дру ге стра не, био по де љен на фрак ци је, што је сла би ло 
ње го ву моћ да оства ри по ли тич ке, ад ми ни стра тив не и еко ном ске 
про ме не а ну ди ло при ли ку кња зу да му се су прот ста ви.11) 

Кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић (1842–1858), по пут сво јих 
прет ход ни ка, ни је се за до во ља вао це ре мо ни јал ном уло гом у си сте-
му вла сти. У том сми слу, он је по но во по кре нуо пи та ње не у став но-
сти устрој ства Са ве та (1855), под нео је сул та ну на црт но вог уста-
ва12) и са мо стал но је по ста вљао са вет ни ке и ми ни стре.13) На кон тзв. 
Тен ки не за ве ре, ка да су че тво ри ца са вет ни ка ухап ше на и осу ђе на 
на смрт а ше сто ри ца под не ла остав ке због на вод не уло ге у по ку-
ша ју уби ства Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, за о штре ни су од но си из-
ме ђу Са ве та и кне за. По ли тич ко на си ље уста во бра ни те ља, ви со ка 
це на по ли тич ких ре фор ми па и огра ни че ни до ме ти мо дер ни за ци је, 
као и на чин вла да ви не Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа су кри ти ко ва ни 
од на ро да и ли бе рал не опо зи ци је.14) Ли бе рал но на стро је ни ин те-
лек ту ал ци и сим па ти зе ри Ми ло ша Обре но ви ћа ис ти ца ли су зах те-
ве за са зи ва ње На род не скуп шти не, по вра так ди на сти је Обре но ви-
ћа и за јем ча ва ње основ них пра ва и сло бо да.15) Устав но пи та ње је 
из но ва на днев ном ре ду.

Ка ко би се са зва ла На род на скуп шти на, до нет је по се бан за-
кон, јед на вр ста lexspecialisa.16) Ње го ва устав ност је спор на, јер 
11) Упо ре ди ти: С. Јо ва но вић, „Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да (1838–1858)“, стр. 63.
12) У вре ме уста во бра ни те ља из ра ђе но је ви ше на цр та устав ног уре ђе ња. О на цр ти ма Ма-

ти је Ба на (1846) и Фра ње За ха ви де ти: Љ. Кан дић, „Нео бја вље ни на цр ти уста ва у Ср-
би ји у пр вој по ло ви ни XIX ве ка“, стр. 778–785.

13) М. Сте ва но вић, Кнез Александар Карађорђевић, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 
2008, стр. 129 и да ље.

14) Не по ти зам и кро ни зам су обе леж ја по зне фа зе вла да ви не Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви-
ћа. Кнез је за ми ни стре и са вет ни ке по ста вљао сво је ро ђа ке и чла но ве род би не сво је 
су пру ге. Та ко је за ми ни стра уну тра шњих по сло ва име но вао свог зе та, а за са вет ни ке 
стри ца кне ги ње Пер си де. При ли ком њи хо вог име но ва ња ни је тра жио са гла сност Со-
вје та. 

15) Упо ре ди ти: Ј. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 117–124.
16) Пр ви за кон о На род ној скуп шти ни ни је био оп штег ка рак те ра, већ је до нет је са мо 

за по себ ну при ли ку – Све то ан дреј ску скуп шти ну. По За ко ну, На род на скуп шти на је 
би ла јед но дом на и по са ста ву ве о ма гло ма зна − са 439 по сла ни ка, не по сред но иза-
бра них и по сла ни ка по по ло жа ју. Не по сред но иза бра ни по сла ни ци су се би ра ли по 
гра до ви ма (ва ро ши ма), и то по је дан по сла ник на пет сто ти на по ре ских гла ва. Дру гу 
гру пу, по сла ни ка по по ло жа ју су чи ни ли: пред сед ни ци су до ва, упра ви тељ Бе о гра да, 
окру жни на чел ни ци, окру жни про то је ре ји и управ ни ци („на сто ја те љи“) ма на сти ра из 
сва ке епар хи је. У број ча ном од но су, они су ма ло број ни ји. По кне же вом зах те ву је при-
хва ће на иде ја о по сла ни ци ма по по ло жа ју, јер је сма трао да на тај на чин оси гу ра ва 
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по Тур ском уста ву, ин сти ту ци ја На род не скуп шти не ни је би ла 
пред ви ђе на. На из бо ри ма за На род ну скуп шти ну по бе ду су од не ле 
при ста ли це обре но ви ће ва ца. На род на скуп шти на је са зва на 30. но-
вем бра 1858. го ди не, на др жав ни пра зник, на Све тог Ан дре ју Пр-
во зва ног (Све то ан дреј ска скуп шти на) и ње на нај зна чај ни ја од лу ка 
је да се Ми лош про гла си за кња за („Дру га вла да Ми ло ша Обре но-
ви ћа“). Све то ан дреј ском скуп шти ном из вр ше на је, по ре чи ма Сло-
бо да на Јо ва но ви ћа, „нај мир ни ја ре во лу ци ја у на шој исто ри ји“.17) 
Ср би ја је би ла на иви ци гра ђан ског ра та, а Све то ан дреј ском скуп-
шти ном је из вр шен др жав ни удар где ни је са мо по ли тич ки стра дао 
кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, већ и Др жав ни са вет ко ји је из гу-
био ути цај и од оли гар хиј ског је пре о бра ћен у чи нов нич ко те ло. 
Та ко је окон ча но раз до бље вла да ви не уста во бра ни те ља. 

Исто риј ски зна чај Све то ан дреј ске скуп шти не је и да је На род-
на скуп шти на по ста ла не за о би ла зан устав ни чи ни лац. Ме ђу тим, 
она је тек три де це ни је доц ни је до би ла пот пу ну за ко но дав ну власт. 
С не у спе хом се за вр шио по ку шај да се дру гим и тре ћим за ко ном 
о На род ној скуп шти ни (од 5. и 14. ја ну а ра 1859. го ди не) уста но ви 
за ко но дав но пра во На род не скуп шти не. На род на скуп шти на се, у 
овом пе ри о ду, са ста ја ла на три го ди не и ње на власт је би ла са ве то-
дав ног ка рак те ра. 

Ми лош Обре но вић из но ва по кре ће устав ну ини ци ја ти ву код 
Пор те, али не ду го вла да.18) На кон ње го ве смр ти („Дру га вла да Ми-
ло ша Обре но ви ћа“, 1858–1860), власт по но во пре у зи ма ње гов син 
Ми ха и ло. Кнез Ми ха и ло Обре но вић је имао пле ме ни те ци ље ве, 
али је за то иза брао рђа ва сред ства. Ње го ва по ли тич ка фи ло зо фи ја 
мо же се син те ти зо ва ти у не ко ли ко основ них пре ми са. Кнез Ми-

ути цај ну по ли тич ку пар ла мен тар ну гру пу ко ја би кон тро ли са ла На род ну скуп шти ну. 
Чи нов ни ци ни су има ли па сив но би рач ко пра во, а раз лог је био про за и чан ка ко би се 
по је ди ним чла но ви ма Др жав ног са ве та (пре свих, Т. Ву чи ћу Пе ри ши ћу) оне мо гу ћио 
по сла нич ки ста тус. На род на скуп шти на ни је има ла за ко но дав ну власт и пра во за ко но-
дав не ини ци ја ти ве. Она је „мо гла са мо из ја вљи ва ти же ље“ и „да ва ла ми шље ње о оним 
пред ме ти ма ко је би вла да на шла за по треб но да из не се пред њу“. „Власт Скуп шти не 
ни је би ла ни ка ква“, за кљу чу је Сло бо дан  Јо ва но вић. (С. Јо ва но вић, „Уста во бра ни те љи 
и њи хо ва вла да, 1838–1858“, стр. 214)

17) С. Јо ва но вић, „Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да (1838–1858)“, стр. 259.
18) Ми лош Обре но вић је по слао у ма ју 1860. го ди не јед ну де ле га ци ју у Ца ри град с ци-

љем да од си зе ре на из деј ству је три мол бе: пра во кне жев ског на сле ђа, да Тур ци на пу сте 
гра до ве и да Ср би ја са мо стал но из ра ди нов устав. При то ме, Ми лош се по зи вао на 
не са гла сно сти из ме ђу Уста ва и Ус тро е ни ја Са ве та, на ро чи то чла на 17, ко ји на ру ша ва 
ауто но ми ју Ср би је. Исто вре ме но, те као је рад на из ра ди на цр та но вог уста ва (На црт 
Је вре ма Гру ји ћа), на ко ји Ми лош ни је имао за мер ки. Ме ђу тим, Пор та ни је озбиљ но 
раз ма тра ла већ је од би ла ове мол бе.
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хај ло је био при ста ли ца по што ва ња за ко на,19) али кон зер ва тив них 
по ли тич ких на че ла. Сма трао је да не у ком, нео бра зо ва ном срп ском 
на ро ду пре ви ше сло бо де мо же ви ше шко ди ти не го ко ри сти ти. Раз-
во ју де мо кра ти је тре ба да прет хо ди на ци о нал но осло бо ђе ње. За 
ова кав ва жан за да так, у усло ви ма јед не за о ста ле па три јар хал не Ср-
би је, нео п ход но је по ли тич ко је дин ство и ја ка вла да лач ка власт.20) 
Став Ми ха и ла Обре но ви ћа пре ма на ци о нал ном и устав ном пи та-
њу био је не дво сми слен. У во ђе њу на ци о нал не по ли ти ке, Ср би ја 
се мо ра ру ко во ди ти по тре бом за сти ца њем не за ви сно сти, па и по 
це ну ору жа ног су ко ба с Тур ском ако то по ли тич ке при ли ке до зво-
ле. С дру ге стра не, нео др жи во је ва же ње Уста ва од 1838. го ди не 
јер до зво ља ва Пор ти да ути че на уну тра шње при ли ке у зе мљи и 
спу та ва ства ра ње сна жне из вр шне вла сти усред сре ђе не код кне за 
и из град њу др жав них ин сти ту ци ја.

Устав на ре фор ма је от по че ла на кон сту па ња на власт кне за 
Ми ха и ла Обре но ви ћа. Нај пре је усво јен За кон о на сле ђу кне жев-
ског пре сто ла (1860),21) а по том исте го ди не при пре мљен и На црт 
уста ва.22) Од до но ше ња но вог уста ва се од у ста ло, јер се за то ни-
су сте кле по вољ не по ли тич ке окол но сти. Тур ска је сво ју по др шку 
пру жа ла је ди но под усло вом да се но ви устав до не се у фор ми ха ти-
ше ри фа, па је кнез Ми ха и ло при хва тио са вет Фран цу ске и Ру си је 
да ор ган ским за ко ни ма обе сна жи Устав од 1838. го ди не.23) Ор ган-
ским за ко ни ма о на сле ђу, о Скуп шти ни, о Др жав ном со вје ту и о 
19) По сту па њу на пре сто, кнез Ми хај ло је из ја вио да је „за кон нај ви ша во ља у Ср би ји, ко-

јој се сва ки без раз ли ке мо ра по ко ри ти“, Ј. Про да но вић, Уставниразвитакиуставне
борбеуСрбији,стр. 139.

20) Кнез Ми ха и ло Обре но вић на сто јао да „по сле па три ар хал ног де спо ти зма свог оца учи-
ни по ку шај с про све ће ним де спо ти змом“. С. Јо ва но вић, „По ли тич ке и прав не рас пра-
ве“, пр ва све ска, стр. 27. Сло бо дан Јо ва но вић сма тра да је кнез Ми хај ло Обре но вић 
уста но вио је дан лич ни ре жим, и да је вла дао као ап со лу ти ста. На по је ди ним ме сти ма 
у сво јим де ли ма, он ис ти че да овај вла дар ни је имао ве ли ких спо соб но сти и да ни је 
до ра стао ци ље ви ма ко је је по ста вио (С. Јо ва но вић „Дру га вла да Ми ло ша и Ми хај ла“, 
СабранаделаСлободанаЈовановића,књи га 3, стр. 399), док на дру гом ме сту хва ли 
ње го ве ре форм ске про јек те и твр ди да је он „вр ло ве ли ки вла да оц“ (С. Јо ва но вић, нав. 
де ло, стр. 509).

21) За кон ни је не у ста ван јер је пра во кне жев ског на сле ђа за по ро ди цу Обре но вић би ло 
пред ви ђе но и у чла ну 1. Тур ског уста ва. Ме ђу тим, ова устав на од ред ба ни је по што ва на 
у прак си (1842. го ди не).

22) На цр те тзв. „Сто ја ко ви ће вог уста ва“ об ја вио и ко мен та ри сао Или ја А. Пр жић. Ви де ти: 
И. А. Пр жић,  „Два устав на про јек та за вре ме вла де кне за Ми ха и ла“, Архивзаправнеи
друштвененауке,број 1/1924, стр. 42–48. Кра ћи при каз овог на цр та уста ва да је и Ј. М. 
Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 140–142. Ви де ти и С. 
Јо ва но вић, „Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла“, стр. 520–522.

23) Ви де ти: Ј. М. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији, стр. 140; С. 
Јо ва но вић, „Дру га вла да Ми ло ша и Ми хај ла“, стр. 358.
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цен трал ној упра ви „Устав је био, у ства ри, уки нут“.24) Пор та ни је 
мо гла да ути че на до но ше ње ових за ко на, јер је Ср би ји би ла за јем-
че на за ко но дав на ауто но ми ја. У на шој те о ри ји је при сут но и ста-
но ви ште да по ме ну ти ор ган ски за ко ни пред ста вља ју но ви устав ни 
ре жим, од но сно не ко ди фи ко ва ни устав ни акт и на зи ва ју се „Пре о-
бра жен ски устав“.25)

Пре о бра жен ским уста вом уста но вље на су два но ва др жав на 
ор га на и из ме њен је од нос из ме ђу кња за и Со вје та. Кнез је по стао 
над мо ћан устав ни чи ни лац у си сте му вла сти.  Пре о бра жен ски 
устав чи не че ти ри устав на за ко на. По ЗаконуоДржавномсовјету
од 1861. го ди не, књаз би ра и раз ре ша ва со вјет ни ке. Др жав ни со вјет 
ви ше ни је оли гар хиј ско те ло, по што со вјет ни ци има ју ста тус обич-
них чи нов ни ка. Со вјет је за др жао за ко но дав ну над ле жност, али је 
књаз имао пра во ап со лут ног за ко но дав ног ве та. ЗаконоУстроје
ниуцентралнедржавнеуправе од 1862. го ди не уре ђу је ин сти ту-
ци ју вла де. Ми ни стар ски са вет чи ни ли су ми ни стри, чи ји је број 
са че ти ри по ве ћан на се дам. Књаз би ра и раз ре ша ва ми ни стре и 
пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та. Ми ни стар ски са вет ру ко во ди 
упра вом и има са ве то дав ну уло гу у вр ше њу за ко но дав не вла сти, 
јер вла да све пред ло ге за ко на и уред би и све ва жне ме ре и на ред бе 
прет ход но раз ма тра и ре ша ва. За кон, уме сто из ра за „по пе чи тељ“, 
ко ри сти по пр ви пут тер мин – ми ни стар. Ми ни стри се ви ше ни-
су мо ра ли име но ва ти са мо из ре да не по крет них са вет ни ка, ка ко 
је то уре дио Тур ски устав. Вла да се, на тај на чин, ор га ни за ци о но 
оса мо ста љу је у од но су на Др жав ни са вет. Вла да, од но сно ми ни-
стри, од го ва ра ју са мо кња зу а не и пар ла мен ту. ЗаконоНародној
скупштини (1861) пред ви ђа обичнуи великународнускупштину.
24) С. Јо ва но вић, „По ли тич ке и прав не рас пра ве“, пр ва све ска, стр. 27.
25) Мар ко Па вло вић је за устав не ак те до не те у вре ме кнез Ми ха и ла на На род ној скуп шти-

ни 1861. го ди не упо тре био на зив „Пре о бра жен ски устав“. Пре ма ње го вом ми шље њу, 
по ме ну те за ко не пре ма на чи ну до но ше ња и зна ча ју ма те ри је ко ја је уре ђе на тре ба ква-
ли фи ко ва ти као не ко ди фи ко ван устав. Устав ни за ко ни усво је ни су од стра не Скуп шти-
не, кне за и Со вје та, у вре ме скуп штин ског за се да ња, што им је да ло ве ћу прав ну сна гу 
од обич них за ко на. Овим за ко ни ма је ство рен нов прав ни по ре дак, „од тзв. Тур ског 
уста ва за др жан је са мо рам у ко ји је ста вље на но ва су шти на“ (стр. 245). У ужем ма те-
ри јал ном сми слу, Пре о бра жен ски устав чи не за ко ни о На род ној скуп шти ни и Др жав-
ном са ве ту, а у ши рем сми слу он об у хва та и за ко не о чи нов ни ци ма, цен трал ној др-
жав ној упра ви, о су до ви ма, о оп шти на ма и од ред бе Кри вич ног за ко ни ка. До но ше њем 
Пре о бра жен ског уста ва Ср би ја је сте кла и нај ва жни је обе леж је су ве ре но сти – уста во-
твор ну власт. Ви де ти: М. Па вло вић, УставнозаконодавствокнезаМихаила,док тор ска 
ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 1989, стр. 256–272 и 
354–358. Та кво гле ди ште при хва та ју и Б. Ми ло са вље вић и Д. М. По по вић (Б. Ми ло са-
вље вић, Д. М. По по вић, Уставноправо,трећеизмењеноидопуњеноиздање,Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та Уни он, Бе о град, 2009, стр. 87).



стр:457486.

- 465 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

На род на скуп шти на је би ла са ве то дав ни ор ган у вр ше њу за ко но-
дав не вла сти. Ве ли ка на род на скуп шти на је има ла че ти ри пу та ви-
ше по сла ни ка од обич не и са ста ја ла се у слу ча ју: из бо ра но вог кне-
за, одо бре ња усво је ња пре сто ло на след ни ка кад не би би ло му шког 
по том ства и са ци љем од ре ђи ва ња на ме сни ка за вре ме кне же вог 
ма ло лет ства. Ми хај ло је те жио да ума њи зна чај На род не скуп шти-
не, па је по ве ћан имо вин ски цен зус за ужи ва ње па сив ног би рач-
ког пра ва и уку пан број по сла ни ка ума њен за че твр ти ну у од но су 
на са зив Све то ан дреј ске скуп шти не. Законоустројствуопштина
иопштинскихвласти(1866) уре ђу је ор га ни за ци ју оп штин ске са-
мо у пра ве, и је дан је од „нај ва жни јих за ко на кнез Ми ха и ло вог до-
ба“.26) За кон има из ра зи то цен тра ли стич ку ори јен та ци ју, пред ви ђа 
стро ги над зор др жа ве над ло кал ним ор га ни ма вла сти и скро ман 
круг над ле жно сти оп шти на.27) У том сми слу, он се кон цеп циј ски 
ни је уда љио од уста во бра ни тељ ског за ко на о оп шти на ма. Упр кос 
сво јим не до ста ци ма и кри ти ка ма опо зи ци је, За кон о оп шти на ма је 
ва жио до 1888. го ди не, а по том од 1894. го ди не до 1903. го ди не. 

Кнез Ми ха и ло Обре но вић је, по чет ком 1868. го ди не, пред у зео 
ко ра ке и на при пре ми ко ди фи ко ва ног уста ва. Та ко је на стао На-
црт уста ва Ра ди во ја Ми лој ко ви ћа по чет ком 1868. го ди не.28) Из ме ђу 
овог устав ног на цр та и Уста ва од 1869. го ди не по сто је слич но сти 
у ни зу устав них ре ше ња, пре све га у оним од ред ба ма ко је се ти чу 
при ро де вла да лач ке вла сти, ка рак те ра др жав ног уре ђе ња, гра ђан-
ских пра ва и сло бо да.29) 

26) Упо ре ди ти: М. Свир че вић, ЛокалнасамоуправауСрбијииБугарској(1878–1914),стр. 
53.

27) „За кон од 1866. схва тио је оп шти ну по гла ви то као не по сред ну по ли циј ску власт, као 
под руч ни ор ган сре ског на чел ни ка, пре ко ко га он из вр шу је за ко не и одр жа ва ред у 
зе мљи.“ (С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла“, стр. 375) У овом раз до бљу, 
усво јен је и Законотоме,којасуместауСрбијиокружневароши,варошице,акоја
села од 1866. го ди не. За кон је од ре дио те ри то ри ју на се ље них ме ста ко ја чи не оп шти ну. 
Кнез Ми ха и ло је за др жао на сна зи Законоустројствуокружнихначелставаиглавним
дужностимасрескихначелника(1839). Овај за кон је од го ва рао по тре ба ма хи је рар хи-
зо ва не би ро крат ске кон тро ле управ них ор га на. Упо ре ди ти: Д. Јев тић, Д. По по вић, На
роднаправнаисторија,четвртоиздање, стр. 142; М. Свир че вић, Локалнасамоуправа
уСрбијииБугарској(1878–1914),стр. 50–55.

28) Ра ди во је Ми лој ко вић је у вре ме из ра де свог устав ног на цр та оба вљао ду жност пред-
сед ни ка Апе ла ци о ног су да. Ка сни је је укљу чен у Ко ми си ју за из ра ду На ме снич ког 
уста ва и оба вљао је ду жност пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та (1869–1872) и ми ни-
стра уну тра шњих по сло ва. О Устав ном на цр ту Ра ди во ја Ми лој ко ви ћа ви де ти: И. А. 
Пр жић, „Два устав на про јек та за дру ге вла де кне за Ми ха и ла“, Архивзаправнеидру
штвененауке,број 3/1925, стр. 207–219 и број 4/1925, стр. 295–303; Ј. Про да но вић, 
УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији, стр. 150–163.

29) За раз ли ку од На ме снич ког уста ва, Устав ни на црт пред ви ђа би ка ме рал ну струк ту ру 
На род не скуп шти не. Гор њи дом („стал ни дом“) чи не две гру пе по сла ни ка – они ко је 
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На кон атен та та на Ми хај ла Обре но ви ћа (1868), име но ва-
но је при вре ме но На ме сни штво у са ста ву: пред сед ник Др-
жав ног са ве та, ми ни стар прав де и пред сед ник Ка са ци о ног 
су да. При вре ме но на ме сни штво је рас пи са ло из бо ре за Ве ли-
ку на род ну скуп шти ну са за дат ком да име ну је кне за у скла ду 
са за кон ским про пи си ма. Вој ска је, ме ђу тим, пред у хи три ла 
На род ну скуп шти ну и за кне за иза бра ла Ми ла на, уну ка Је-
вре ма Обре но ви ћа. То је школ ски при мер др жав ног уда ра. 
На кнад ни ле ги ти ми тет је доц ни је при ба вљен. Ве ли ка на род-
на скуп шти на је, под при ти ском вој ске, по твр ди ла на след но 
кне жев ско пра во Ми ла ну Обре но ви ћу. По ста вље но је но во 
на ме сни штво, да упра вља зе мљом до сти ца ња пу но лет ства 
пре сто ло на след ни ка. На ме сни штво је убр зо об зна ни ло да ће 
по кре ну ти по сту пак за до но ше ње но вог уста ва. Мо ти ви На-
ме сни штва би ли су ви ше стру ки и по ли тич ки праг ма тич ни.

Но ви по ли тич ки ре жим, на кон уби ства кне за Ми ха и ла Обре-
но ви ћа, био је не ста би лан. Тур ска је об ја ви ла на ме ру да име ну је 
свог пред став ни ка у Бе о гра ду, као вр хов ног го спо да ра у Ср би ји.30) 
По сто ја ла је и опа сност од но вог др жав ног уда ра, овог пу та од 
стра не кон зер ва ти ва ца и ка ра ђор ђе ви ће ва ца. Устав ним про ме на ма 
за шти ти ли би се ин те ре си ди на сти је Обре но ви ћа и оја чао кне жев 
устав ни по ло жај. Од го вор ност уме сто кне за, у но вом уста ву, пре-
у зи ма ли би сво јим пре ма пот пи сом ми ни стри. На тај на чин, пред у-
пре ди ла би се мо гућ ност су ко ба из ме ђу кне за и Др жав ног са ве та. 
Са вет је тре ба ло раз вла сти ти, а ње го ва за ко но дав на овла шће ња по-
ве ри ти На род ној скуп шти ни. 

На ме сни ци ни су има ли ши ру по др шку јав но сти, па су ко ри-
сти ли устав ну ре фор му, да за до би ју по ве ре ње на ро да, уме ре них 
кон зер ва ти ва ца и ли бе ра ла.31) Они су има ли још је дан раз лог за 
до но ше ње уста ва. Ка ко је За кон о на сле ђу кне жев ског пре сто ла 
огра ни чио тра ја ње њи хо вог ман да та на три го ди не без мо гућ но сти 
ре и збо ра, устав ном нор мом су обез бе ди ли стал ност свог по ло жа ја 

по ста вља књаз и они ко ји сти чу по сла нич ки ста тус док вр ше од ре ђе на зва ња. У сре-
зо ви ма је по сре дан из бор, за раз ли ку од из бо ра у ва ро ши ма у ко ји ма су не по сред ни 
из бо ри. Ман дат иза бра них по сла ни ка је три го ди не, с тим што се на сва ке три го ди не 
оба вља ју из бо ри за тре ћи ну иза бра них по сла ни ка. Устав ни на црт је пред ви ђао бла же 
усло ве у по гле ду имо вин ског цен зу са за би рач ко пра во.

30) Д. Ме кен зи, ЈованРистић–европскидржавник,стр. 80.
31) Упо ре ди ти: Д. Јев тић, Д. М. По по вић, Народна правна историја, стр. 148; Ч. По-

пов, „Дру штве но по ли тич ке при ли ке у Ср би ји у вре ме до но ше ња Уста ва од 1869“, у: 
УставниразвитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,СА НУ, Бе о град, 1990, стр. 91.
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до сти ца ња пу но лет ства Ми ла на Обре но ви ћа (члан 17). На ме сни-
штво, ко је је упра вља ло вла дом, би ло је чвр сто ре ше но да по сва ку 
це ну на мет не но ви устав.

По од лу ци На ме сни штва је обра зо ванустав ни од бор („Све то-
ни кољ ски од бор“), кра јем 1868. го ди не,32) са за дат ком да рас пра ви 
спор на устав на пи та ња. Устав ни од бор ни је по сти гао са гла сност о 
свим устав ним пи та њи ма, али и сви уса гла ше ни пред ло зи Устав-
ног од бо ра ни су при хва ће ни као осно ва за из ра ду на цр та но вог 
уста ва. И На ме сни штво је од у ста ло од по је ди них основ них на че-
ла (дво дом ни си стем, ми ни стар ска од го вор ност), пред ста вље них у 
бе се ди на ме сни ка Јо ва на Ри сти ћа ко јом је отво ре на пр ва сед ни ца 
устав ног од бо ра. Вла дин На црт уста ва је са од ре ђе ним из ме на ма 
при хва ти ла Ве ли ка на род на скуп шти на. На ме сни ци су сво јим пот-
пи сом по твр ди ли сту па ње на сна гу Уста ва Кне же ви не Ср би је од 
1869. го ди не.  

II.УСТАВНЕОДРЕДБЕ

Устав је усво јен на на чин и по про це ду ри су прот но ва же ћим 
устав ним и за кон ским про пи си ма, па и ва зал ном ста ту су Ср би је. 
Сход но ме ђу на род ним уго во ри ма, Ср би ја ни је има ла пу ну уста-
во твор ну власт и без одо бре ња тзв. га рант них си ла и Пор те ни је 
мо гла да усво ји но ви устав. Дру го, по Тур ском уста ву, о про ме ни 
уста ва је од лу чи вао Др жав ни са вет, док је по за кон ским нор ма ма 
ово пра во по ве ре но На род ној скуп шти ни.33) Вла да је ус кра ти ла Др-
жав ном са ве ту да раз ма тра и од лу чу је о На цр ту но вог уста ва.34) По-
том, За кон о на сле ђу пре сто ла ни је до зво ља вао про ме ну уста ва за 
вре ме ма ло лет ства пре сто ло на след ни ка. Про тив но за кон ским про-
пи си ма, вла да и На ме сни штво су до не ли од лу ку да уме сто Обич не 
на род не скуп шти не, Ве ли ка на род на скуп шти на усво ји но ви устав. 

Устав не од ред бе су гру пи са не у де сет оде ља ка, с рас по ре дом 
ко ји сле ди си сте ма ти ку уоби ча је ну за са вре ме не уста ве. Та ко пр ви 
оде љак са др жи основ не устав не прин ци пе, дру ги ре гу ли ше пра ва 
32) Од бор је одр жао пр ву сед ни цу 6. де цем бра (по ста ром ка лен да ру се пра зно вао Све ти 

Ни ко ла) 1868. го ди не, и де ба та је тра ја ла на ред них де сет да на. На Устав ном од бо ру, 
ве ћи на опреч них ста но ви шта ни је уса гла ше на. Оп шир ни је о ра ду устав ног од бо ра: Ј. 
Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 163–177.

33) Ви де ти: С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва (1868–1878)“, Сабрана
делаСлободанаЈовановића,књи га 4, стр. 71. 

34) Са вет је био про тив про ме не Уста ва и са зи ва ње Ве ли ке скуп шти не. На ин си сти ра ње 
на род них по сла ни ка, Вла да је упу ти ла На црт уста ва Др жав ном са ве ту. Др жав ни са вет 
је про ме нио сво је ми шље ње на кон при ти ска вла де.



- 468 -

ЈЕДАНОГЛЕДОРАЗВОЈУСРПСКЕУСТАВНОСТИ...МиодрагД.Радојевић

и сло бо де, од че твр тог до сед мог је уре ђе на ор га ни за ци ја вла сти, 
осми оде љак је по све ћен по ло жа ју цр ка ва, шко ла и до бро твор них 
уста но ва („бла го да тел них за во да“), де ве ти по ло жа ју оп шти на и 
прав них ли ца, док је у де се том пред ви ђен по сту пак про ме не уста-
ва и по том сле де пре ла зне и за вр шне од ред бе. 

Основ ни устав ни прин ци пи, у нај ве ћој ме ри, уре ђу ју по ло жај 
кња за. Устав про кла му је мо нар хиј ско на че ло (члан 1), на на чин на 
ко је де фи ни сан и у уста ви ма од 1888, 1901. и 1903. го ди не. По том 
сле ди на че ло не по вре ди во сти др жав не гра ни це и ин те гри те та др-
жав не те ри то ри је (члан 2). Устав ко ри сти из раз „др жав на област“, 
чи ме се пре ју ди ци ра и фор мал ни су ве ре ни тет али не са др жи од-
ред бе о др жав ним сим бо ли ма (гр бу, за ста ви и хим ни). Не ја сно је 
да ли је то про пуст уста во твор ца или бо ја зан да би то мо гло иза зва-
ти ре ак ци ју стра них си ла, пре све га Ру си је и Тур ске.35) 

Утвр ђе но је на след ство кња жев ског до сто јан ства у ди на сти-
ји Обре но ви ћа (члан 10). На сле ђу ју се му шки по том ци по на че лу 
при мо ге ни ту ре у пра вој ли ни ји, а ако не ма та квих − он да у по боч-
ној ли ни ји. Ако ни та квих не ма, он да на сле ђу ју му шки по том ци 
Ми ло ше вих кће ри. Ова бе зо бал на од ред ба о на сле ђи ва њу кне жев-
ског по ло жа ја је шти ти ла ин те ре се ди на сти је у слу ча ју да Ми лан 
Обре но вић не бу де у мо гућ но сти да сту пи на пре сто или ако не ма 
му шких по то ма ка. У ис тој функ ци ји је био и став 4. овог чла на ко-
ји је оне мо гу ћа вао да би ло ко ји по то мак по ро ди це Ка ра ђор ђе ви ћа 
сту пи на пре сто. У слу ча ју кне же вог ма ло лет ства, власт оба вља 
ми ни стар ски са вет док Ве ли ка на род на скуп шти на не иза бе ре но-
вог кња за или име ну је на ме сни штво у слу ча ју ње го вог ма ло лет-
ства (члан 10. став 8. и члан 13). 

Књаз је цен трал ни устав ни ор ган вла сти. Он је „по гла вар др-
жа ве“ и „ње го ва је лич ност не при ко сно ве на и нео д го вор на“ (члан 
3). Од го вор ност за ње го ве ак те пре у зи ма над ле жни ми ни стар пре-
ма пот пи сом (члан 99. став 3). У име Кне за се из ри чу суд ске од-
лу ке (члан 109), он је „за штит ник сви ју ве ро и спо ве ди у др жа ви 
при зна тих“ (члан 120) а по сла ни ци по ла жу за кле тву да ће у свом 
ра ду во ди ти ра чу на и о ње го вом „оп штем до бру“ (члан 52). Осим 
тра ди ци о нал них пре ро га ти ва, као што су за сту па ње зе мље у од-
но си ма са ино стран ством, ко ман до ва ње вој ском (члан 7), пра ва на 
про мул га ци ју за ко на и на по ми ло ва ње (члан 118), он има и дру ге 
35) Бо је на за ста ви утвр ђе не су сул та но вим фер ма ном, убр зо на кон су спен до ва ња Сре тењ-

ског уста ва. Оне су по ре ђа не сле де ћим хо ри зон тал ним ре до сле дом: цр ве на-пла ва-бе ла, 
од о зго на до ле.
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над ле жно сти не ти пич не за вла да ра у пар ла мен тар ним устав ним 
мо нар хи ја ма.  

Књаз по ста вља све др жав не чи нов ни ке и за кљу чу је уго во ре са 
стра ним др жа ва ма (члан 8). По ло жај кне за је из ра зи то над мо ћан у 
од но су на вла ду (ми ни стар ски са вет) и скуп шти ну. С об зи ром на 
то да би ра и раз ре ша ва ми ни стре, ми ни стар ски са вет или вла да је 
прак тич но ње гов ка би нет па је и ка рак тер из вр шне вла сти мо но це-
фа лан. Књаз име ну је и че твр ти ну од укуп ног бро ја по сла ни ка (тзв. 
кне же ви по сла ни ци), али и по ве ре ни ке ко ји мо гу при су ство ва ти 
сед ни ца ма пар ла мен та и ра ду пар ла мен тар них од бо ра а при то ме 
мо гу да да ју оба ве ште ња и об ја шње ња. Кнез у вр ше њу за ко но дав-
не вла сти рас по ла же пра вом да са мо стал но или по сред ством свог 
пу но моћ ни ка са зо ве скуп шти ну, од ре ђу је вре ме за се да ња скуп-
шти не (члан 76), има пра во устав не и за кон ске ини ци ја ти ве и ап-
со лут ног за кон ског ве та,36) и до но ше ња за ко на у слу ча ју ван ред ног 
ста ња (члан 56). 

На ме снич ки устав из ри чи то не про кла му је на че ло по де ле вла-
сти, али из устав них од ред би сле ди да га при хва та, до ду ше у де-
фор ми са ном об ли ку. За ко но дав на власт је де кла ра тив но по де ље на 
из ме ђу Кња за и На род не скуп шти не (чл. 4. и 54), но си лац из вр-
шне вла сти је књаз ко ји је вр ши по сред ством вла де (чл. 55. и 99), 
а суд ска власт при па да су до ви ма (члан 110). Устав не уво ди пар ла-
мен тар ни си стем. Пре све га, На ме снич ки устав не по зна је на че ло 
пар ла мен тар не ми ни стар ске од го вор но сти јер кнез, ка ко смо већ 
на ве ли, од лу чу је о из бо ру и раз ре ше њу ми ни ста ра (члан 99). На-
род на скуп шти на са мо по кре ће по сту пак за утвр ђи ва ње кри вич не 
од го вор но сти ми ни стра (чл. 100–104). Ми ни стри, да кле, ни су би-
ли по ли тич ки од го вор ни На род ној скуп шти ни. Та кав мо дел од но-
са из ме ђу кне за, вла де и На род не скуп шти не пре у зет је из уста ва 
не мач ких кне же ви на.

У дру гом одељ ку су уре ђе на гра ђан ска пра ва и сло бо де. Устав 
од 1869. го ди не уво ди но ва по ли тич ка пра ва (би рач ко пра во и 
сло бо ду ми шље ња),  али и про ши ру је пра ва и сло бо де за јем че-
не Тур ским уста вом.37) Устав про кла му је јед на кост пред за ко ном 
(члан 23), пра во на јед на ку до ступ ност др жав них зва ња (члан 24), 
36) Ви де ти члан 5. став 2. Уста ва.
37) Ана ли зом устав них од ред би мо же се утвр ди ти ути цај Бел гиј ског уста ва од 1831. го-

ди не и Уста ва Лук сем бур га од 1861. го ди не, као у Уста ва САД на од ред бе о пра ви ма и 
сло бо да ма у На ме снич ком уста ву. Упо ре ди ти: П. Ни ко лић, „Де кла ра ци ја пра ва чо ве ка 
и гра ђа ни на од 1789. и пра ва и сло бо де у срп ским уста ви ма у XIX ве ку“.
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пра ва из тзв. habeascorpusacta (чл. 26. и 27), пра во на сло бо ду 
при ват не сво ји не (чл. 25. и 28). За бра ње на је кон фи ска ци ја имо ви-
не, осим уко ли ко је имо ви на сте че на кри вич ним де лом (члан 29). 
Екс про при ја ци ја не по крет но сти је до зво ље на са мо уз на кна ду и 
уз са гла сност вла сни ка не по крет но сти и у за ко ном пред ви ђе ним 
слу ча је ви ма (члан 30). Устав уста но вља ва пра во на сло бо ду ми сли 
и штам пе (члан 30),38) али не и на сло бо ду по ли тич ког ор га ни зо ва-
ња.39) Уво ди се пра во на од бра ну и не при ко сно ве ност (не по вре ди-
вост) ста на. Оба ве за пла ћа ња дан ка, од ко је су из у зе ти са мо кнез 
и пре сто ло на след ник, и слу же ња вој ног ро ка су основ не гра ђан ске 
ду жно сти. С дру ге стра не, Устав не по зна је по је ди на пра ва ко ја су 
по сто ја ла у Сре тењ ском уста ву (пра ва ко ја се од но се на ду жи ну 
при тво ра, на че ло nebisinidem,нео д го вор ност де це и срод ни ка). 
Ина че, осо бе ност овог уста ва и ујед но ње гов не до ста так је че сто 
по зи ва ње на за кон ску енон си ја ци ју у ма те ри ји уре ђи ва ња пра ва и 
сло бо да. Та кве „ка у чук од ред бе“ ни су по год не, јер се за кон ским 
про пи сом мо же обе сми сли ти устав на ин тен ци ја за за шти том пра ва 
и сло бо да. У прак си, мно га уста вом про кла мо ва на пра ва и сло бо де 
има ла су па пир на ти ка рак тер. 

Устав по зна је и ин сти тут ван ред ног ста ња, па је у слу ча ју ње-
го вог про гла ше ња Вла ди до зво ље но да су спен ду је по је ди на пра-
ва и сло бо де (не по вре ди вост при ват не сво ји не, сло бо ду го во ра и 
штам пе) и из ме ни над ле жност су до ва (члан 38). Устав ни је огра-
ни чио тра ја ње ван ред ног ста ња, ни ти је дао мо гућ ност На род ној 
скуп шти ни да се из ја сни о ме ра ма ко је су пред у зе те. Вла да је ко-
ри сти ла ове устав не мо гућ но сти, по себ но у вре ме срп ско-тур ских 
ра то ва, зло у по тре бља ва ју ћи ин сти тут ван ред ног ста ња.40) 

Ср би ја је и по Уста ву од 1869. го ди не се ку лар на др жа ва, али је 
Срп ска пра во слав на цр ква има ла по се бан ста тус др жав не цр кве.41) 
38) За ко ном о штам пи (1881) би ла је уки ну та цен зу ра пред ви ђе на За ко ном о пе чат њи 

(1870), али је три го ди не ка сни је (1884) но вим за ко ном по но во до ступ на.
39) Пра во на по ли тич ко ор га ни зо ва ње би ло је уре ђе но тек За ко ном о удру же њи ма и збо-

ро ви ма од 1881. го ди не. До та да, рад по ли тич ких удру же ња и стра на ка по ли ци ја је 
за бра њи ва ла. Сва ки об лик по ли тич ког ор га ни зо ва ња по сма тра ла је као акт упе рен про-
тив јав ног по рет ка. О то ме: С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на Обре но ви ћа – књи га дру га 
(1878–1889)“, СабранаделаСлободанаЈовановића,књи га 5, Бе о град, 1990, стр. 70–71.

40) „Ка ко је про стра на и без раз ло жна, а у исто вре ме и ру жна и не мо рал на, упо тре ба чи-
ње на од то га пра ва, по ка зу је чи та ва се ри ја ван ред них ста ња и пре ких су до ва у вре ме ну 
тра ја ња овог уста ва, чи је су жр тве би ли то ли ки че сти ти и ум ни др жав ни ци, по ли ти ча-
ри и ро до љу би срп ски“. М. Ж. Ми ло ва но вић, Државноправоидругеуставноправне
студије,ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 1997, стр. 309.

41) Ста тус др жав не цр кве имао је и не га тив не по сле ди це по Срп ску пра во слав ну цр кву. 
Др жа ва је ути ца ла на цр кве не по сло ве, што је кул ми ни ра ло сме ном ми тро по ли та Ми-
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За раз ли ку од Сре тењ ског и Тур ског уста ва, На ме снич ки устав не 
са др жи од ред бе ко је се од но се на уну тра шњу ор га ни за ци ју Срп-
ске пра во слав не цр кве. Нај пре, у де лу ко ји се од но си на пра ва и 
сло бо де гра ђа на, Устав од 1869. го ди не уре ђу је да је пра во слав на 
ве ра „вла да ју ћа“ у Ср би ји, а да је „сло бод на и сва ка дру га при зна-
та ве ра“ (члан 31). Сло бо да ве ро и спо ве сти за шти ће на је и за ко ном, 
и под над зо ром је др жав не вла сти од но сно ми ни стра ве ра (ми ни-
стра цр кве них по сло ва). По се бан ста тус Срп ске пра во слав не цр кве 
огле дао се и у од ред би ко јом је за бра њен про зе ли ти зам (члан 31. 
став 3).42) Кнез је пра во слав не ве ре, а у са ста ву скуп шти не по по ло-
жа ју мо гли су би ти име но ва ни и све ште ни ци Срп ске пра во слав не 
цр кве.

Вој ска има по се бан устав ни по ло жај. Она се „не мо же уки ну ти 
или сма њи ва ти“ (члан 35). Вој на оба ве за је гра ђан ска ду жност. Ове 
од ред бе би ле су сво је вр сна га ран ци ја про тив Пор те у слу ча ју да 
по кре не про цес де ми ли та ри за ци је Ср би је. Устав је раз ли ко вао ста-
ја ћу (про фе си о нал ни са став) и на род ну вој ску (ре зер вни са став). У 
на ме ри да се спре чи по ли ти за ци ја вој ске, ко ја је у срп ској по ве сти 
има ла зна чај ну уло гу у др жав ним пре вра ти ма, за ње не при пад ни ке 
је за бра ње на сло бо да удру жи ва ња и оку пља ња или, ка ко устав ка-
же, „вој ска се не сме до го во ра ти“, а вој ни ци ста ја ће вој ске не ма ју 
би рач ко пра во (члан 36). 

На род на скуп шти на је по ста ла устав ни ор ган вла сти са скром-
ним уче шћем у вр ше њу за ко но дав ства, али је то био на пре дак у 
од но су на за кон ске про пи се по ко ји ма је има ла са мо са ве то дав ну 
уло гу. По За ко ну од 1861. го ди не, за се да ња На род не скуп шти не 
су одр жа ва на пе ри о дич но на три го ди не. На Пре о бра жен ској скуп-
шти ни (1861) се рас пра вља ло о но вим устав ним за ко ни ма, на Ве-
ли ко го спо јин ској скуп шти ни раз ма тра не су по ли тич ке ини ци ја ти-
ве за до но ше ње за ко на о ми ни стар ској од го вор но сти и за ко на о 
штам пи, као и на Ми хољ ској скуп шти ни на ко јој је пред ло же но 

ха и ла од стра не кне за Ми ла на Обре но ви ћа у ок то бру 1881. го ди не. По вод је био про-
тест ми тро по ли та про тив За ко на о так са ма (1881) ко јим је уве де на так са на ру ко по ла-
га ње, хи ро то ни ју, хи ро те си ју и мо на шки по стриг. На ред не го ди не, др жа ва је фор мал но 
уве ла „це за ро па пи зам“, усво јен је Законоизменамаидопунамаузаконуоцрквеним
властимаправославневере ко јим је омо гу ће но не све тов ним ли ци ма да уче ству ју у из-
бо ру ми тро по ли та. Из бор ми тро по ли та је по твр ђи вао краљ. Др жа ва је сме ни ла и сва 
три епи ско па ко ја су се по бу ни ла про тив из ме на За ко на. Ви де ти: С. Мар ко вић, „Цр ква 
и по ли ти ка, Срп ска пра во слав на цр ква у Ср би ји и др жа ва: кле ри ка ли за ци ја или це за-
ро па пи зам“, http://www.nspm.org.yu/De ba te/2005_CP_slmar ko vic_kle ri ka.htm (до ступ но 
16.12.2009); Д. Но ва ко вић, „Став На пред њач ке стран ке пре ма Срп ској пра во слав ној 
цр кви“, Политикологијарелигије,2/2007, стр. 67–68.

42) Ова кву нор му су сре ће мо и са вре ме ним уста ви ма (члан 13. грч ког уста ва).
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и до но ше ње но вог уста ва (1867). У ње ном са ста ву ни је би ло чи-
нов ни ка, јер они ни су мо гли би ти по сла ни ци. Пред сед ни ка и се-
кре та ре На род не скуп шти не име но ва ла је вла да, а по сла ни ци ни су 
има ли иму ни тет. 

На ме снич ки устав раз ли ку је обич ну и ве ли ку на род ну скуп-
шти ну. Обе су јед но дом не. Ве ли ка на род на скуп шти на има ла је че-
ти ри пу та ви ше по сла ни ка од бро ја иза бра них на род них по сла ни ка 
у На род ној скуп шти ни. По сла ни ци Ве ли ке на род не скуп шти не би-
ра ли су се на не по сред ним из бо ри ма. Ве ли ка на род на скуп шти на 
је од лу чи ва ла о: из бо ру но вог кне за, из бо ру на ме сни ка, про ме ни 
уста ва и др жав не те ри то ри је и са ве то ва ла је кне за о пи та њи ма од 
ве ће ва жно сти у слу ча ју ка да он то зах те ва (члан 89). Ве ли ка на род-
на скуп шти на ни је има ла ка рак тер устав не скуп шти не,43) јер ни је 
мо гла су ве ре но да од лу чу је о про ме ни уста ва, већ је одо бра ва ла 
пред лог из ме на и до пу на уста ва (члан 131. став 3). Она је иза бра ла 
но вог кне за на кон уби ства Ми ха и ла Обре но ви ћа, на ред не го ди не је 
усво ји ла Устав, по твр ди ла је Уго вор о ми ру с Тур ском 1877. го ди-
не, а 1888. го ди не је уче ство ва ла у усва ја њу но вог уста ва.

Устав је уре дио да је Обич на на род на скуп шти на пред став-
нич ки ор ган вла сти и да се са сто ји од иза бра них и по ста вље них 
по сла ни ка. И то је јед на од но ви на, ко ја ни је по зна та у та да шњем 
ком па ра тив ном пра ву. Иза бра ни по сла ни ци су би ра ни на из бо ри-
ма, а по ста вље не је име но вао Књаз (чл. 41–44). Број по сла ни ка у 
На род ној скуп шти ни ни је био фик сно утвр ђен (numerusclausus),
већ се утвр ђи вао пре ма бро ју по ре ских об ве зни ка.44) По сто ја ле су 
три вр сте из бор них је ди ни ца: сре зо ви, ва ро ши и град Бе о град. Бе-
о град је би рао два по сла ни ка, а по јед ног по сла ни ка – срез и окру-
жне ва ро ши до че ти ри и по хи ља де по ре ских гла ва.45) Ако је број 
по ре ских об ве зни ка пре ла зио овај број, сре зо ви и окру жне ва ро ши 
су има ле пра во на из бор још јед ног по сла ни ка (члан 44). На сва-
ка три иза бра на по сла ни ка, Књаз је по ста вљао јед ног (ви рил ног) 
по сла ни ка. Устав је вла дар ско пра во огра ни чио усло вом по ко јем 
су се име но ва ла ли ца ко ја се „од ли ку ју на у ком или ис ку ством у 

43) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности,1804–1918, стр. 41.
44) Из у зев по Уста ву од 1901. го ди не ко ји је не по сред но утвр дио број по сла ни ка у На-

род ној скуп шти ни (130), број на род них по сла ни ка се утвр ђи вао уочи пар ла мен тар них 
из бо ра пре ма бро ју по ре ских гла ва, од но сно пре ма бро ју ста нов ни ка. 

45) Из бор ни за кон скуп штин ски је усво јен 1870. го ди не и ре гу ли сао је да се ре дов ни пар-
ла мен тар ни из бо ри одр жа ва ју на че ти ри го ди не. Гла са ње је би ло јав но, па су би ра-
чи че сто би ли из ло же ни при ти сци ма вла сти. Д. Јев тић, Д. По по вић, Народнаправна
историја,стр. 151.
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на род ним по сло ви ма“, али је оста вљао и мо гућ ност ма ни пу ла ци је, 
бу ду ћи да, ка ко ка же, овај број ни је ко на чан. Ова од ред ба је јем чи-
ла да ће у скуп шти ну ући и пред став ни ци ин те ли ген ци је,46) али с 
дру ге стра не то је и зна чи ло, има ју ћи у ви ду ши ро ко по ста вље ну 
пар ла мен тар ну ин ком па ти бил ност, да ће вла да њи ма упра вља ти 
(члан 45).47) 

Би рач ко пра во је пр ви пут уре ђе но Уста вом од 1869. го ди не. 
По угле ду на За кон о На род ној скуп шти ни од 1858. го ди не, Устав 
пред ви ђа три оп шта усло ва за ужи ва ње би рач ког пра ва: др жа-
вљан ство, пу но лет ство и пла ћа ње по ре за (члан 46). Ко ри шће ње 
па сив ног би рач ког пра ва, пра ва да бу де иза бран за по сла ни ка на 
не по сред ним из бо ри ма, би ло је огра ни че но ста ро сним цен зу сом 
и ви си ном по ре за. Та ко је кан ди дат за по сла ни ка мо рао да бу де 
стар нај ма ње 30 го ди на и да пла ћа др жав ни по рез од нај ма ње шест 
та ли ра го ди шње (члан 47). Па сив но би рач ко пра во би ло је не до-
ступ но за чи нов ни ке, пен зи о не ре, адво ка те и при пад ни ке ре дов-
не вој ске („ста ја ће“), као и за ли ца ко ја при ма ју „из др жа ва ња из 
др жав не ка се“ (члан 48).48) Устав је ка у чук од ред бом до пу штао да 
се из бор ним за ко ном пред ви де и до дат ни усло ви за огра ни че ње 
па сив ног би рач ког пра ва. Кнез ни је био огра ни чен овим нор ма ма 
при ли ком име но ва ња ви рил них по сла ни ка. Устав је за бра нио ко-
ри шће ње плу рал ног во ту ма на не по сред ним из бо ри ма (члан 49), 
али ни је про кла мо вао тај ност гла са ња ка ко би се би ра чи за шти ти-
ли од при ти ска вла сти. 

У скла ду с на че лом на род не су ве ре но сти, Устав про кла му је 
сло бо дан по сла нич ки ман дат (члан 51). По сла ни ци има ју иму ни-

46) Д. Ме кен зи, ЈованМариновић–европскидржавник,Цен тар за уна пре ђи ва ње прав них 
сту ди ја, Бе о град, 2004, стр. 85.

47) Сло бо дан Јо ва но вић, вр стан по зна ва лац срп ске устав не исто ри је XIX ве ка, то об ја-
шња ва на сле де ћи на чин: „Вла ди ни по сла ни ци од го ва ра ли су тач но же љи На ме сни-
штва да ин те ли ген ци ја уђе у за ко но дав но те ло, и да опет за то не бу де не за ви сна од 
вла де. Вла ди не по сла ни ке вла да је има ла у џе пу. Не са мо да их је по ста вља ла, не го, ако 
би њи хо вим ра дом би ла не за до вољ на, она је мо гла и да их укло ни из Скуп шти не. Јер 
сва ка про ме на њи хо во га слу жбе ног по ло жа ја по вла чи ла је со бом гу би так ман да та – а 
да ли ће они про ме ни ти слу жбе ни по ло жај за ви си ло је од вла де.“ (С. Јо ва но вић, „Вла-
да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва 1868–1878“, СабранаделаСлободанаЈовановића, 
књига4, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990, стр. 74).

48) У вре ме до но ше ња На ме снич ког уста ва, а и ка сни је, ни је би ло Уста ва у Евро пи ко ји је 
са др жа вао про пис по ко ме је адво ка ти ма био оне мо гу ће но да бу ду иза бра ни за на род не 
по сла ни ке. Ви де ти: Ј. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,
књигаI,Про све та, Бе о град, 1947, стр. 318. Од ред ба ко јом се адво ка ти ма оне мо гу ћа ва 
ко ри шће ње би рач ког пра ва уне та је у На црт уста ва на пред лог скуп штин ског од бо ра. 
Адво ка ти ни су би ли оми ље ни у на род ним ма са ма, пре све га због зло у по тре ба при ли-
ком за сту па ња стра на ка. Из тог пе ри о да по ти че и пе жо ра тив ни на зив „др ве ни адво кат“.
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тет од кри вич ног го ње ња (чл. 72–74), али не и иму ни тет за ми шље-
ње или глас у На род ној скуп шти ни. Њи хо ва нео д го вор ност или 
про фе си о нал ни иму ни тет (иму ни тет нео д го вор но сти) утвр ђе ни су 
у де фор ми са ном об ли ку. Устав са мо де кла ра тив но шти ти нео д го-
вор ност по сла ни ка за глас у скуп шти ни, јер он мо же би ти за не ко 
вре ме ис кљу чен из скуп шти не или кри вич но од го ва ра ти „ако би 
ње го ви из ра зи са др жа ва ли на па да ње на лич ност кне за, кне же ву 
фа ми ли ју, на ме сни ке кња жев ског до сто јан ства, скуп шти ну, или 
по је ди не чла но ве ње не“ (члан 71). Та ква устав на од ред ба спу та ва 
пар ла мен тар ну кри ти ку из вр шне вла сти, јер се по сла ни ци на ла-
зе под прет њом да за сва ко из не то ми шље ње или глас у На род ној 
скуп шти ни од го ва ра ју. Ка ко твр ди Ја ша Про да но вић „иму ни тет 
по сла нич ки за го во ре у скуп шти ни ста вља скуп штин ску ма њи ну 
под ги љо ти ну ве ћи не“.49) Вла да је, ка ко је то и прак са по ка за ла, 
ко ри сти ла мањ ка вост устав ног уре ђи ва ња ин сти ту ци је пар ла мен-
тар ног иму ни те та ра ди „ди сци пли но ва ња по сла ни ка“.50) 

У вр ше њу за ко но дав не вла сти, пра ва На род не скуп шти не су 
огра ни че на. Она не ма пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве, већ из ра-
жа ва са мо на ме ру („же љу“) да се усво ји за кон.51) О ње ним аманд-
ма ни ма на пред ло ге за ко на од лу чу је вла да. У слу ча ју да На род на 
скуп шти на не усво ји за кон, вла да је има ла пра во да по ву че пред лог 
за ко на или да до ста ви но ви из ме ње ни пред лог за ко на (чл. 61–63).  
Вла да је пред лог за ко на мо гла да по ву че у сва ко до ба до ко нач ног 
усва ја ња у На род ној скуп шти ни, као и да зах те ва да Скуп шти на 
ре ша ва о ње ном пред ло гу за ко на као це ли ни, да кле да о ње му од-
лу чу је без из ме на и до пу на по пут „теланемихиз фран цу ског Уста-
ва Кон зу ла та.“52) Од на че ла да „ни ка кав за кон не мо же би ти без 
при стан ка на род не скуп шти не из дат, уки нут, из ме њен или про ту-
ма чен“ (члан 55. став 1), из у зе так по сто ји у слу ча ју тзв. ван ред ног 
ста ња. Ка да је угро же на јав на без бед ност, а скуп шти на ни је у мо-
гућ но сти да се са зо ве, кнез мо же по пред ло гу Ми ни стар ског са ве та 
до не ти или из ме ни ти за ко не (члан 56). По пре стан ку ових окол но-
сти, од но сно ка да Скуп шти на бу де у мо гућ но сти да се са ста не, она 
одо бра ва усво је не за ко не. Пра во за ко но дав не санк ци је при па да 
49) Ј. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,књига1,Про све та, 

Бе о град, 1947, стр. 321.
50) Упо ре ди ти: Д. Јев тић, Д. По по вић, Народнаправнаисторија,стр. 152.
51) На род на скуп шти на је све де на на др жав ни ор ган „про стог из ја вљи ва ња же ља и по тре-

ба на род них“. Ж. Жи ва но вић, ПолитичкаисторијаСрбијеуXIXвеку,1923, стр. 87.
52) Р. Мар ко вић, Уставноправо,тринаестоосавремењеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни-

вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2009, стр. 97.
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кне зу (члан 5), и ово ње го во пра во или ве то је ап со лут но. У прак-
си је, при ме ра ра ди, упо тре бље но 1884. го ди не, ка да краљ Ми лан 
Обре но вић ни је дао са гла сност за За кон о оп шти на ма. Ипак, оно 
ни је че сто ко ри шће но јер је вла да уна пред зна ла за кне же ва ста но-
ви шта, и ни је му про тив ре чи ла.

Скуп шти на одо бра ва по ре зе и бу џет. Устав по дроб но и по пр-
ви пут у раз во ју срп ске устав но сти уре ђу је и на чин до но ше ња бу-
џе та. По прет ход ном уста ву, бу џет ско пра во је при па да ло Др жав-
ном со вје ту (члан 12), док је Сре тењ ски устав са мо уре ђи вао пра во 
На род не скуп шти не да уре ђу је ви си ну дан ка (члан 86). У вр ше њу 
бу џет ског пра ва, ње го вом до но ше њу и усва ја њу бу џе та уче ству-
ју из вр шна и за ко но дав на власт. Пред лог бу џе та под но си вла да 
(члан 58). На род на скуп шти на је, пре ма ин тен ци ји уста во твор ца, 
ду жна да о пред ло гу бу џе та рас пра вља по хит ном по ступ ку (члан 
59) и мо же са мо да га усво ји или од би је. Усво је ни бу џет се под но си 
Кња зу (члан 63. став 1). Бу џет ва жи са мо за бу џет ску го ди ну. Ако 
пред лог бу џе та не усво ји На род на скуп шти на, мо же се про ду жи ти 
ње го во ва же ње (члан 65). Ин сти ту ци ја глав не кон тро ле („ра чун ски 
суд“), као ор ган над зо ра над јав ним фи нан си ја ма пред ви ђен Сре-
тењ ским и Тур ским уста вом, ни је устав но об ли ко ва на.53)

Кнез је до но сио од лу ку о рас пу шта њу На род не скуп шти не, 
од лу чи вао о вре ме ну са зи ва ња На род не скуп шти не, мо гао је од ло-
жи ти са зва ну скуп шти ну и до шест ме се ци (чл. 76–79). Он је овим 
сво јим пра ви ма био го спо дар за ко но дав не ак ци је. Зна ча јан по мак 
у раз во ју пар ла мен та ри зма је устав на од ред ба по ко јој се ре дов но 
за се да ње На род не скуп шти не одр жа ва ло нај ма ње јед ном го ди шње 
(члан 75), а по сто ја ла је и мо гућ ност ван ред них за се да ња. Ипак, 
ауто но ми ја На род не скуп шти не је су же на, што се огле да и у чи ње-
ни ци да је кнез име но вао пред сед ни ка и пот пред сед ни ка обич не 
на род не скуп шти не, с ли сте од шест пред ло же них кан ди да та (члан 
53, став 1). За кон ска од ред ба, у ци љу ве ће не за ви сно сти пар ла мен-
та од из вр шне вла сти, по ко јој ми ни стри ни су има ли пра во при сту-
па На род ној скуп шти ни, Уста вом је ста вље на ван сна ге (члан 69). 
Ми ни стри или уме сто њих по ве ре ни ци ко је име ну је кнез има ју 
пра во да узму уче шћа на сед ни ца ма На род не скуп шти не „кад год 
зах те ва ју“. 

Кво рум при сут них у На род ној скуп шти ни је био не у о би ча је но 
ви сок – три че твр ти не од укуп ног бро ја по сла ни ка (члан 81). За 

53) Она је по ме ну та у чла ну 90. став 1. тач ка 13. Уста ва.
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до но ше ње од лу ка је по треб на про ста ве ћи на при сут них по сла ни ка 
и је дан ви ше (члан 82), што је по го до ва ло опо зи ци ји. Исто ри ја пар-
ла мен та ри зма у Ср би ји по ка зу је да је пар ла мен тар на оп струк ци ја 
че сто ко ри шће на,54) што је уста во твор ци ма ка сни је био пу то каз да 
пред ви де јед но став ни ја пра ви ла у по гле ду по треб не пар ла мен тар-
не ве ћи не за од лу чи ва ње.

Устав је са др жа вао и од ред бе ко је мо гу пред ста вља ти и ис кљу-
чи ву ма те ри ју по слов ни ка На род не скуп шти не. По сла ни ци гла са ју 
лич но и јав но (члан 83), скуп штин ске сед ни це су јав не (85), за бра-
ње но је уно ше ње на о ру жа ња у скуп шти ну (86), а по сла ни ци ко ји 
не жи ве у ме сту одр жа ва ња скуп штин ских сед ни ца има ју пра во 
на од ре ђе ну нов ча ну на док на ду (члан 87). Јав ност скуп штин ских 
сед ни ца је устав на но ви на, у вре ме ка да је скуп шти на ма хом у тај-
но сти од лу чи ва ла. То ли бе рал но на че ло омо гу ћа ва ло је на ро ду да 
бу де бо ље упо знат са зби ва њи ма у На род ној скуп шти ни. 

Ми ни стар ски са вет је ор ган из вр шне вла сти, под ре ђен кне зу. 
Кнез је би рао и раз ре ша вао ми ни стре и пред сед ни ка ми ни стар ског 
са ве та. Устав уво ди ин сти ту ци ју пре ма пот пи са (члан 100). Ме-
ђу тим, она је без пра вог пар ла мен тар ног зна ча ја јер ни је по сто-
ја ло на че ло ми ни стар ске од го вор но сти. На род на скуп шти на са мо 
по кре ће по сту пак оп ту же ња ми ни стра, у слу ча ју ка да они учи не 
кри вич но де ло: из да је, ми та, по вре де уста ва и „оште те др жа ву из 
ко ри сто љу бља“ (члан 101). О кри ви ци ми ни стра, На род на скуп-
шти на је од лу чи ва ла дво тре ћин ском ве ћи ном. Ми ни стри ма је су-
дио над ле жни суд.55) Слу чај ка да је пред сед ник вла де Јо ван Ма-
ри но вић под нео остав ку На род ној скуп шти ни 1874. го ди не (јер је 
вла дин пред лог адре се вла да о цу до био са мо три по сла нич ка гла са 
ви ше) ни је до био ка рак тер „пре се да на за бу дућ ност“. С рет ким из-
у зе ци ма, вла де су до 1903. го ди не, а и ка сни је, „па да ле у дво ру, а не 
у Скуп шти ни, њих је ме њао вла да лац без об зи ра на рас по ло же ње 
скуп штин ске ве ћи не“.56)

По На ме снич ком уста ву, Др жав ни са вет је ор ган дру го ра зред-
ног зна ча ја, ка ко у по гле ду над ле жно сти, та ко и свог по ло жа ја. Он 
54) Ви де ти: М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности,1804–1918, стр. 107.
55) По За ко ну о ми ни стар ској од го вор но сти (1870), ми ни стри ма је су дио по се бан суд, чи ји 

су се чла но ви би ра ли на кон ба ца ња коц ке из са ста ва су ди ја Ка са ци о ног и апе ла ци о ног 
су да и по сла ни ка На род не скуп шти не. Суд ни је из ри цао кри вич не санк ци је, већ је мо-
гао ми ни стре да ли ши зва ња или да их про гла си не спо соб ним за слу жбу. Пр ви пут је 
су ђе но бив шем ми ни стру вој ске Јо ва ну Бе ли мар ко ви ћу ко ји је из бе гао од го вор ност. О 
то ме ви ше: Д. Јан ко вић, Рађањепарламентарнедемократије–политичкестранкеу
СрбијиXIXвека,стр. 184.  

56) Исто.
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је из гу био за ко но дав ну и бу џет ску функ ци ју, ко ју је вр шио од 1835. 
до 1861. го ди не. По Уста ву од 1835. го ди не, он је био нај ви ша власт 
у зе мљи до кња за, а Тур ским уста вом ње гов по ло жај је оја чан. На-
ме снич ки устав је над ле жност Др жав ног са ве та уре дио ме то дом 
ену ме ра ци је. Раз ли ку је мо три гру пе ње го вих овла шће ња:

а) са ве то дав на овла шће ња. Др жав ни со вјет на по зив и пред-
лог вла де да је ми шље ње о од ре ђе ним пред ло зи ма и за кон ским и 
ад ми ни стра тив ним про јек ти ма, од но сно из ра ђу је за кон ске и ад ми-
ни стра тив не про јек те и са ве ту је на ме сни штво (чл. 13, 16, 21. и 90. 
тач. 1–2);

б) ре ша ва ње управ них спо ро ва. Др жав ни са вет је управ ни суд 
ко ји раз ма тра и ре ша ва су ко бе из ме ђу ад ми ни стра тив них вла сти 
и ре ша ва о жал ба ма про тив ми ни стар ских ре ше ња (члан 90. тач. 
3–4). То је ва жна устав на но ви на, јер је уве де на суд ска кон тро ла 
упра ве по угле ду на фран цу ски Con seil d’Etat.57) Ова устав на од-
ред ба је „по твр ђе на и раз ра ђе на“ у За ко ну о по слов ном ре ду у Др-
жав ном са ве ту од 1870. го ди не. Др жав ни са вет „за др жа ва по зи ци ју 
устав ног су да“ и у ка сни јим срп ским уста ви ма;58) 

в) по твр ђи ва ње, од но сно одо бра ва ње и ре ша ва ње у од ре ђе ним 
пи та њи ма ко ја се ти чу сту па ња у др жа вљан ство, раз ре зи ва ња ло-
кал них по ре за, др жав них зај мо ва и кре ди та и за ду жи ва ње зе мље, 
екс про при ја ци је, др жав них ком пен за ци о них по сло ва (члан 90. тач. 
5–14).

Чла но ве Др жав ног са ве та, ко јих ни је мо гло би ти ма ње од 11 а 
ви ше од 15, њи хо вог пред сед ни ка и пот пред сед ни ка би ра и раз ре-
ша ва кнез. За др жав ног со вјет ни ка мо же би ти по ста вље но ли це с 
на вр ше них 35 го ди на жи во та и де сет го ди на ис ку ства у др жав ној 
слу жби и ко је по се ду је не по крет но има ње у Ср би ји и има (члан 
92).

Устав не уре ђу је по дроб но ор га ни за ци ју суд ства, за раз ли ку од 
Сре тењ ског и Тур ског уста ва, већ са мо про кла му је ви ше сте пе ност 
ор га ни за ци је су до ва.59) Су до ви су не за ви сни, али Устав не уре ђу је 
57) M. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 302.
58) Упо ре ди ти: З. Р. То мић, Општеуправноправо,пето,скраћеноиосавремењеноиздање,

Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2009, стр. 343.
59) По На ме снич ком уста ву, Др жав ни са вет је вр шио суд ску кон тро лу управ не вла сти а 

Ка са ци о ни суд је од лу чи вао о кри вич но прав ном иму ни те ту су ди ја (члан 105. став 2). 
Уре ђе ње суд ства је би ло пред ви ђе но За ко ном о устрој ству су до ва окру жних, Апе ла ци о-
них и Ка са ци о ног од 1865. го ди не. У истом сте пе ну као окру жни су до ви, по сто ја ли су и 
Суд ва ро ши Бе о гра да и тр го вач ки суд. По ред на ве де них, по сто ја ли су и оп штин ски су-
до ви. Ка са ци о ни суд је суд нај ви шег сте пе на, ко ји је, по ред ка си ра ња, ре ша вао су ко бе 
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и ме ха ни зме за шти те овог на че ла (не по крет ност и стал ност су ди-
ја).60) Устав уво ди на че ло по рот ног су ђе ња.

При ли ком уре ђи ва ња ло кал не са мо у пра ве, Устав се др жао од-
ред би ри гид ног За ко на о устрој ству оп шти на и оп штин ских вла сти 
(члан 126–130). Оп шти не су „са мо стал не у сво јој упра ви“, али за-
кон ски про пи си ову ауто но ми ју де за ву и шу. Из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о устрој ству оп шти на и оп штин ских вла сти (1881) оти шло 
се и ко рак да ље у цен тра ли за ци ји, јер је за ко но да вац по о штрио 
усло ве за при зна ње ста ту са оп шти на и пред ви део до дат не ме ха ни-
зме над зо ра над оп штин ском вла шћу. 

Пра во да по кре ну по сту пак про ме не уста ва има ли су кнез и 
обич на скуп шти на. О про ме ни уста ва од лу чи ва ла је Ве ли ка на род-
на скуп шти на, али је кнез по твр ђи вао ње не за кључ ке (члан 131). 

На ме снич ким уста вом ни су би ле за до вољ не Ру си ја и Пор та. 
Ру си ја је сма тра ла да је Устав од ви ше ли бе ра лан, да ће иза зва ти 
уну тра шње те шко ће и да ће Ср би ју спу та ва ти у во ђе њу спољ не 
по ли ти ке.61) Пор та се по зи ва ла на по вре ду сво јих си зе ре них пра ва, 
али ни је има ла ди пло мат ску сна гу да их за шти ти. Аустри ја је по-
др жа ла устав ну ре фор му на ла зе ћи у то ме за до во ље ње сво јих ин-
те ре са.62) 

Устав је на кон об на ро до ва ња био оштро кри ти ко ван у до ма-
ћој јав но сти. Осим вла ди них при ста ли ца, Устав ни је за до во љио ни 
сло бо до ум но ори јен ти са ну ин те ли ген ци ју, али ни кон зер ва тив не 

над ле жно сти из ме ђу раз ли чи тих су до ва, вр шио и ин тер пре та ци ју за кон ских про пи са 
„об ја шња ва ју ћи рас пи си“.

60) Ви де ти члан 110. Суд ство је у прак си би ло под кон тро лом управ не вла сти. Про цес 
еман ци по ва ња од по ли тич ког ути ца ја и над зо ра из вр шне вла сти је ду го тра јао. Тек је 
За ко ном о су ди ја ма од 1881. го ди не ус по ста вље на стал ност и не по крет ност су ди ја.

61) Д. Ме кен зи, ЈованРистић–европскидржавник,стр. 87.
62) У днев ни ку ди пло ма те Бе ња ми на Ка ла ја на и ла зи мо на об ја шње ње ста во ва Аустро-

Угар ске да за шти те пра во Ср би је да до не се устав. Став Аустри је је да: 1) Ср би ја је 
има ла сте че на пра ва на са мо стал ност и до но ше ње уста ва. Ра ни је за кон ске про ме не су 
спро ве де не упр кос про ти вље њу Пор те; 2) овим уста вом се не до во ди у пи та ње си зе-
рен ство Тур ске, јер се њи ме ре гу ли шу са мо уну тра шња пра ва; 3) од ла га ње до но ше ња 
уста ва иза зва ло би не ми ре у Ср би ји, што би до ве ло до на пе то сти на Бал ка ну; 4) Уста-
вом се су зби ја ру ски ути цај у Ср би ји. На ме снич ким уста вом је ста вљен ван сна ге Устав 
од 1838. го ди не, ко ји је усво јен под ути ца јем Ру си је, и огра ни че на је устав на уло га 
ру со фил ског на стро је ног Др жав ног са ве та; 5) но ви устав пред ви ђа на сле ђе кне жев ског 
пре сто ла и по жен ској ли ни ји, што је „по вољ на окол ност“ јер су две кће ри Ми ло ша 
Обре но ви ћа би ле уда те за угар ске по да ни ке; 6) Устав до зво ља ва на ста нак по ли тич ких 
стра на ка, што би осла би ло по ли тич ко је дин ство Ср би је; 7) Устав је оце њен као „те ко-
ви на сло бод ног пар ла мен та ри зма под на ме сни штвом“ и зна ча јан на пре дак у од но су на 
прет ход ни. Ви де ти: А. Ра де нић, „На по ме не, ко мен та ри, при ло зи“, ен. 186, у: Дневник
БењаминаКалаја,„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2002, стр. 710–711.
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по ли тич ке кру го ве.63) При мед бе су се од но си ле на са став На род не 
скуп шти не и на на чин до но ше ња Уста ва, огра ни че ну уста во твор-
ну власт и бу џет ско пра во На род не скуп шти не, не по сто ја ње по ли-
тич ке од го вор но сти ми ни ста ра и на чин и обим уре ђи ва ња сло бо да 
и пра ва.64) Кон зер ва тив ци су оспо ра ва ли ле гал ност и ле ги тим ност 
до но ше ња уста ва и ква ли тет ње го вих устав них ре ше ња. Њи хо ви 
зах те ви ти ца ли су се по ку ша ја да се Др жав ном со вје ту вра ти део 
овла шће ња, пре свих у вр ше њу фи нан сиј ске и бу џет ске вла сти, али 
се део њи хо вих кри ти ка по кла пао са иде ја ма ли бе ра ла.65) Ка сни је, 
с на стан ком по ли тич ких пар ти ја, про ме на уста ва је по ста ла „пр ва 
тач ка“ њи хо вих про гра ма.66)  

 ЗАКЉУЧАК

За кљу чу ју ћи рас пра ву о На ме снич ком уста ву, на сто ја ће мо да 
на ве де мо и об ја сни мо ње го ве основ не сла бо сти и вр ли не. По ве-
сни зна чај На ме снич ког уста ва је у чи ње ни ци да је то пр ви са мо-
стал ни срп ски устав.67) Већ у пре ам бу ли, за раз ли ку од Уста ва од 
1838. го ди не, из ра жа ва се еле мент су ве ре но сти јер се Устав до но си 
у име срп ског кне за, а не као да ро ва ни акт у фор ми ха ти ше ри фа. 
На тај на чин, по твр ђе но је пра во срп ског на ро да да ми мо Пор те 
до но си сво је основ не и нај ви ше за ко не (члан 131. Уста ва), а ти ме и 
уре ђу је уну тра шњу ауто но ми ју. Устав је ма ни фе сто вао ствар ну су-
ве ре ност Ср би је, ме ђу на род но при зна ту де це ни ју ка сни је, и фор-
мал но је „са хра нио“ Тур ски устав ко ји је већ ор ган ским за ко ни ма 
ста вљен ван сна ге. Не до ста так Уста ва од 1869. го ди не је скром ни 
де мо крат ски ка рак тер ис по љен у по ступ ку ње го вог до но ше ња.68) 

63) С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва (1868–1878)“, стр. 81–82.
64) Упо ре ди ти: Љ. Кр кљуш, „Све то зар Ми ле тић о Уста ву кне же ви не Ср би је од 1869“, стр. 

144.
65) Упо ре ди ти: Ј. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 231, 235–

236.
66) Ви де ти: Д. Јан ко вић, Рађањепарламентарнедемократије,стр. 308, 
67) Р. Мар ко вић, „Пи та ње др жав но сти Ср би је то ком ње ног устав ног раз вит ка“, у: М. Јо ви-

чић (ур.), УставниразвитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,СА НУ, Бе о град, 1990, 
стр. 52; Д. К. Ни ко лић, „Устав од 1869. го ди не – На ме снич ки устав“, у: М. Јо ви чић 
(ур.), УставикнежевинеикраљевинеСрбије1835–1903,СА НУ, Бе о град, 1988, стр. 87; 
М. Вла ди са вље вић, РазвојуставностиуСрбији,Из да вач ка за дру га „По ли ти ка и дру-
штво“, Бе о град, 1938, стр. 51.

68) „И ов де је у пи та њу про кла мо ва ње у фор ми нај ви шег прав но-по ли тич ког ак та зе мље 
– уста ва, во ље вла да ра, у овом слу ча ју на ме сни ка, и уског кру га не ко ли ци не чла но ва 
вла де, и ско ро пот пу ног иг но ри са ња на род не во ље ко ју су тре ба ли да из ра зе на род ни 
пред став ни ци.“ О. Ву чић, Променаитрајањеустава,„До си је“, Бе о град, 2005, стр. 
161.
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Уло га На род не скуп шти не је би ла сим бо лич на, упр кос уче шћу у 
уста во твор ној рас пра ви и усва ја њу Пред ло га уста ва. На ме сни ци 
су Пред лог уста ва на мет ну ли Др жав ном са ве ту и На род ној скуп-
шти ни и доц ни је сво јим пот пи си ма по твр ди ли сту па ње Уста ва на 
сна гу. 

Устав од 1869. го ди не у ма њој ме ри па ти од прав но тех нич-
ких бољ ки не го ње го ви прет ход ни ци (Сре тењ ски устав и Тур ски 
устав, прим. Р. М.). Устав ни текст је осло бо ђен ар ха и за ма и ту ђи-
ца, ије кав шти не и пи сан Ву ко вим је зи ком. Си сте ма ти ка гру пи са ња 
устав них од ред би је бли ска са вре ме ним уста ви ма.69) Уста во твор-
ци се ни су по во ди ли за стра ним ре ше њи ма и по ку ша ва ли да тран-
сплан ти ра ју ту ђа ис ку ства,70) већ су на сто ја ли да про на ђу устав не 
фор му ле при ме ре не на шим окол но сти ма. То је, за пра во, би ла и јед-
на од основ них за ми сли уме ре них ли бе ра ла у из град њи устав них 
ин сти ту ци ја и уста но ва.71) Ипак, прав но тех нич ка ре дак ци ја ни је 
ва ља но из ве де на, па та ко, при ме ра ра ди, Устав ко ри сти по јам „вла-
да“, а на дру гом ме сту за исти ор ган упо тре бља ва на зив „ми ни-
стар ски са вет“. Текст по је ди них од ред би је до слов но ко ри шћен на 
ви ше ме ста (нпр. ви де ти чл. 4. и 54. став 1), ка ко би се на гла сио 
њи хов зна чај. Уме сто прав но тех нич ких тер ми на, уста во тво рац ко-
ри сти опи сна од ре ђе ња (ре ци мо за екс про при ја ци ју), јер сма тра да 
устав ни текст мо ра би ти што ја сни ји. 

При го во ри устав ној кон цеп ци ји пра ва и сло бо де су ви ше стру-
ки. Нај пре, устав не по зна је по је ди на по ли тич ка пра ва и сло бо де, 
за тим не ре гу ли ше ме ха ни зме за шти те по твр ђе них пра ва и сло бо да, 
од но сно не пру жа га ран ци је да она не ће би ти узур пи ра на. Од ли ка 
овог уста ва је ко ри шће ње ка у чук од ред би, пре ма ко ји ма се устав не 
про кла ма ци је о сло бо да ма и пра ви ма пре ци зи ра ју, од но сно бли же 
уре ђу ју за ко ном.72) У прак си, под овим уста вом, пра ва и сло бо де су 
че сто под вр га ва на огра ни че њи ма у за кон ским од ред ба ма. 

По де ла вла сти уре ђе на је у ру ди мен тар ном об ли ку. Устав по-
зна је за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт, али не и њи хо ву уза-
69) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 303.
70) Стра них ути ца ја је би ло, пре све га, уста ва не мач ких кне же ви на у из бо ру мо де ла ор га-

ни за ци је вла сти, али и уста ва по је ди них европ ских др жа ва при ли ком кре и ра ња устав-
них нор ми о пра ви ма и сло бо да ма.

71) „Ма лим зе мља ма је те же упра вља ти не го ве ли ким. Ср би ја је по пут ча ше во де ко ју мо-
же да уз бур ка и трун ка пра ши не...“ сма трао је Јо ван Ри стић,  

72) Ј. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,књигаI,Про све та, 
Бе о град, 1947, стр. 318; М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 304; 
Љ. Кр кљуш, „Све то зар Ми ле тић о Уста ву Kнежевине Ср би је од 1869“, Истраживања,
број 16/2005, Но ви Сад, стр. 144.
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јам ну рав но те жу. Та ко мо ћи из вр шне вла сти да рас пу сти На род ну 
скуп шти ну ни је су прот ста вље но пра во пар ла мен та да по ста ви пи-
та ње по ли тич ке од го вор но сти ми ни ста ра и да раз ре ши вла ду. На-
род на скуп шти на ни је рас по ла га ла за ко но дав ном ини ци ја ти вом и 
бу џет ским пра вом. Суд ству ни је за јем че но очу ва ње уста вом про-
кла мо ва не не за ви сно сти, а вр ше ње управ ног су до ва ња је по ве ре но 
Др жав ном са ве ту. Оп шти на ма је да та „са мо стал ност у сво јој упра-
ви“, али ни је про кла мо ва на ло кал на са мо у пра ва. Ова кав устав ни 
кон цепт про и за шао је из на ме ре да власт бу де кон цен три са на у ру-
ка ма кне за и вла де, а по мо де лу ка кав је у то вре ме по сто јао у не-
мач ким кне же ви на ма.

На ме снич ки устав, са свим вр ли на ма и не до ста ци ма, био је у 
вре ме свог до но ше ња по го дан за је дан пре ла зан об лик огра ни че-
не устав не мо нар хи је. Устав је пред ви део сна жну из вр шну власт, 
по треб ну у пе ри о ду по ли тич ких кри за и ре ша ва ња ва жних др жав-
них пи та ња. Уочи до но ше ња овог уста ва, ви сио је о кон цу др жав-
ни удар и рат с Тур ци ма, а оче ки ва ли су се и по ли тич ки не ми ри. 
Дру штво је би ло па три јар хал ног ка рак те ра, с ве ли ким про цен том 
не пи сме ног ста нов ни штва ко је се углав ном ба ви ло зе мљо рад њом, 
и вр ло ма ло ин те ли ген ци је. Др жав не уста но ве и ин сти ту ци је ни-
су би ле раз ви је не, по ли тич ке стран ке, у пра вом сми слу те ре чи, 
ни су ни по сто ја ле. Не до ста ја ла је од го ва ра ју ћа ин фра струк ту ра за 
раз вој де мо кра ти је и при сут на је опа сност од об на вља ња де спот-
ске вла да ви не и(ли) ано ми је. Ли бе рал ни ја фор ма устав не вла да ви-
не, ка ко је и та да ту ма че но, би ла би лек за по гре шног бо ле сни ка 
али и трн у оку ве ли ких си ла. Под овим уста вом, Ср би ја је до би ла 
не за ви сност (1878) и про гла ше на је кра ље ви ном (1882). У ме ђу-
вре ме ну, во ђе ни су ра то ви – с Тур ском (1876–1877) и Бу гар ском 
(1885). Ипак, под На ме снич ким уста вом ни је оства ре на по ли тич ка 
ста бил ност. То је би ло вре ме оштрих по ли тич ких су ко ба и не ста-
бил них вла да. 

По ве сна зби ља по зна је су ро ве при ме ре по сту па ња по ли циј ске 
др жа ве под Уста вом од 1869. го ди не. По ли ци ја је су ге ри са ла на ро-
ду ко га да би ра за по сла ни ке, а вла да скуп шти ни ка ко да гла са.73) 
Власт је би ла спрем на и да кра де на из бо ри ма, по ни шта ва ре зул та-
те ле гал них из бо ра, хап си и пре би ја кан ди да те за на род не по сла ни-
ке и рас пу шта „не по слу шну“ На род ну скуп шти ну. Кнез, а доц ни је 
краљ Ми лан Обре но вић че сто и хи ро ви то је ме њао вла де, по свом 

73) С. Јо ва но вић, „На ше устав но пи та ње у XIX ве ку“, стр. 31.
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на хо ђе њу. Ка ко се срп ско дру штво у ме ђу вре ме ну по ли тич ки опи-
сме ња ва ло, по ста ја ло све сно да је из вор вла сти и да су ње го ва пра-
ва нео ту ђи ва, Устав се не ми нов но мо рао про ме ни ти. 

Устав од 1869. го ди не има, и по ред свих ма на, по зи тив но ме-
сто у раз во ју срп ске устав но сти. Он је че до јед ног вре ме на и по-
ли тич ких окол но сти, и пред ста вља „ве ли ки ко рак на пред у од но су 
на прет ход но ста ње.“74) Пре ма Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, На ме снич ки 
устав је кро јен по ме ри „би ро кра ти је“,75) као ре зул тат ком про ми-
са из ме ђу на род них же ља за ве ћим сте пе ном сло бо де и ин те ре са 
вла да ју ћег ре жи ма.76) На род је по пр ви пут до био основ на пра ва и 
сло бо де и уче ство вао је у вр ше њу нај ви ше вла сти по сред ством На-
род не скуп шти не, до ду ше са огра ни че ним пра вом гла са и ути ца ја 
на из вр шну власт, а кнез и вла да да упра вља ју зе мљом. По сред на 
по сле ди ца овог уста ва је на ста нак пр вих по ли тич ких стра на ка, као 
за го вор ни ка про ме не уста ва и бор бе за пар ла мен та ри зам. На ве де-
не прет по став ке до ве ле су до до но ше ња Уста ва од 1888. го ди не. 

MiodragD.Radojevic
ANESSAYONDEVELOPMENTOFSERBIANCONSTITUTI

ONALITY
THECONSTITUTIONOFREGENCY–

Summary
Inthistextauthoranalyzedpoliticalbackgroundandcir
cumstancesthatleadtoproclamationoftheConstitution
ofPrincipalityofSerbiain1869throughtheanalysisof
itsnormativetextandinfluenceondevelopmentofthesta
teinstitutesandinstitutions.TheConstitutionofRegency
hadbeenadoptedafteroneofthemostturbulentpolitical
periodsinSerbia.ByproclamationofthisConstitutiona
factual sovereignty of formally vassalstatewasmanife
sted.Characterofconstitutionalprovisionswasaconse
quenceof“thespiritof times”duringwhichtherecame
also a political compromise between governing burea
ucratic structuresand liberallyorientedopposition.The
politicalcompromise influenced limitationofdemocratic

74) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 149.
75) С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва (1868–1878)“, Сабрана дела

СлободанаЈовановића, књига4, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град, 1990, стр. 86.

76) Већ на ред не го ди не (1870) усво је ни су: За кон о из бо ри ма за На род ну скуп шти ну, За кон 
о по слов ном ре ду у На род ној скуп шти ни, За кон о ми ни стар ској од го вор но сти, За кон о 
сло бод ној штам пи, као и За кон о Др жав ном са ве ту. О ути ца ји ма На ме снич ког уста ва 
на по ја ву по ли тич ких стра на ка ви де ти: Д. Јан ко вић, Рађањепарламентарнедемокра
тије–политичкестранеуСрбијиXIXвека,стр. 130–138.
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character of the constitutional provisions. Thus by the
Constitution therewas determined the status of theNa
tionalAssemblyasaparticipantinpracticinglegislative
power,buttheparliamentarysystemwasnotestablished
yet, norwas constitutional principle of independence of
jurisdiction secured with appropriated guaranties, and
independenceofadministrationwasproclaimedinmuni
cipalities,butnotinlocalselfgovernments,andguaran
teedrightsandfreedomswerelimitedbylaws.Despiteits
shortages, theConstitutionofRegencyhadprovided for
foundationofpreconditionsfordevelopmentofdemocra
ticinstitutesandinstitutionsandproclamationoftheCon
stitution in 1888. Its significance is reflected in the fact
thatitsuspendedsocalledTurkishConstitutionthathad
beenineffectbeforethatandthatitalsocreatedprecon
ditionsandprecedentsforappearanceofpoliticalparties
andparliamentarysystem.
KeyWords:Constitution,constitutionality,constitutiona
lists,laws,democraticinstitutions,constitutionalreform,
politicalregime,organizationofpower,divisionofpower,
parliamentarysystem,legislativegovernment,rightsand
freedoms,localselfgovernment,politicalparties
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Abstract
There isaspecialplaceandrole for theConstitutionof
Regency in development of Serbian constitutionality in
19thcentury.TheConstitutionofthePrincipalityofSerbia
in1869wasinuseuntilproclamationoftheConstitution
in1888andalsointheperiodfrom1894to1901.Itwasa
firstindependentandmostcontinualSerbianConstitution.
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Serbia,althoughitusedtobeavassalprincipality,didnot
askPortaforparticipationincreationandproclamation
of thisConstitution. By its proclamation factual sovere
igntyofthisformallyvassalprincipalitywasmanifested.
LegitimatebasisforproclamationofthisConstitutionand
reachingcompromisebetweenbureaucraticstructuresof
governmentandregency,liberallyorientedoppositionand
thepeoplewasaneedforprotectionofinterestofthesta
teandObrenovicdynasty.Compromisingcharacterofthe
Constitutionhadimpactonboththewayofitsproclama
tion and the quality of its constitutional formulation. In
caseoftheproclamationoftheConstitutionconstitutional
and legalprocedurewas infringedand thepeople’swill
reflectedintheformofNationalAssemblywasneglected.
TheConstitutionestablishedNationalAssemblyasconsti
tutionalbody,withnumerouslimitationsinitsrepresenta
tivecharacterand functions.TheAssemblydidnotgain
legislativepower,legislativeinitiativenordiditgaincom
pletebudgetrights.TheConstitutiondidtakeintoaccount
existenceoflegislative,executiveandjudicialpower,butit
didnotprovideestablishmentofparliamentarysystemand
divisionofgovernment.TheGovernmentwastheholderof
executiveandlegislativepoweranditwassubmissiveto
thePrinceRegent.ThePrinceRegenthadrighttoselect
anddismissministries,nameonequarteroftotalnumber
ofnationaldeputiesanddecideontimeofconveningand
timerunningoftheNationalAssemblysessions.TheCon
stitution lacked elements of regulating of constitutional
norms regarding rights and freedoms, selfgoverning of
municipalitiesandindependenceofjurisdiction.
Despiteallitsshortages,the1869Constitutionhasbeena
positiveexamplewithindevelopmentofSerbianconstitu
tionality.Itisareflectionofonetimeandpoliticalcircum
stancesandaresultofcompromisebetweenthepeople’s
wish forgreater levelof freedomandinterestsofburea
ucracy that was reflected in the government takingmo
nopolyovergovernance.TheConstitutionsatupthepath
forestablishmentanddevelopmentofpoliticalpartiesand
parliamentarysystem.Theabovementionedpreconditions
providedforproclamationofliberalConstitutionin1888.

 Овај рад је примљен 01. фебруara 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. фебруара 2010. године.
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