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ЗА КЛЕ ТВА У ИСТО РИ ЈИ  
СРП СКЕ УСТАВ НО СТИ 

Сажетак: Овај чла нак се ба ви за кле твом у уста ви ма Кне же ви не и 
Кра ље ви не Ср би је, у уста ви ма ју го сло вен ске Кра ље ви не, у ју го сло вен ским 
ко му ни стич ким уста ви ма и у два пост ко му ни стич ка уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је. У уста ви ма Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је, за кле тва је би ла ре ли-
ги о зног ка рак те ра. Ре ли ги о зне су би ле и за кле тве у Ви дов дан ском уста ву. 
Ме ђу тим, у де ба та ма при ли ком до но ше ња овог уста ва из нет је низ ар гу ме-
на та про тив ре ли ги о зне за кле тве, а у при лог не ре ли ги о зних све ча них из ја ва. 
По сла нич ка за кле тва у Сеп тем бар ском уста ву (1931) би ла је не ре ли ги о зна. 
За кле тве у ко му ни стич ким уста ви ма на пра вље не су у скла ду са ју го сло вен-
ском ко му ни стич ком иде о ло ги јом. У пост ко му ни стич ким уста ви ма за кле тве 
су пра вље не с об зи ром на иде о ло ги ју људ ских пра ва. У не ко ли ко си ту а ци ја, 
за кле тва ма је при да ван из у зе тан зна чај. Јед ном је за кле твом озна чен по-
че так из град ње не за ви сне др жа ве (1859); дру ги пут (1920/21), по сла нич кој 
за кле тви је дат зна чај чу ва ра мо нар хи је, а у по след ње вре ме (2006) чу ва ра 
др жав не те ри то ри је (Ко со ва и Ме то хи је). 

Кључнеречи: За кле тва, Бог, све ча на из ја ва, Краљ, на род ни по сла ник. 

1. УВОД

За кле тва је све ча но обе ћа ње, че сто уз по зи ва ње на Бо га као све до ка, у 
по гле ду бу ду ћег де ло ва ња или по на ша ња.1 Свр ха за кле тве ле жи у то ме да 
се за кон ске ду жно сти др жав ног функ ци о не ра, од но сно ор га на вла сти, пре-
тво ре „у ње го ве мо рал не ду жно сти. И без за кле тве, ор ган би био оба ве зан 
вр ши ти сво је за кон ске ду жно сти, али та би об ве за би ла чи сто спо ља шња, 

1 Ox ford Dic ti o nary of En glish, 2010, 1222,1223



1560

Др Мар ко С. Па вло вић, За кле тва у исто ри ји срп ске устав но сти (стр. 1559–1576)

јер за кон ни је у ста њу ство ри ти оне уну тра шње об ве зе ко је по ти чу из са ме 
са ве сти. То је у ста њу учи ни ти са мо сам ор ган би ло по ла га њем за кле тве, 
би ло да ва њем ча сне ре чи. За кле тва, пре ма то ме, пред ста вља мо рал но јем ство 
за вр ше ње јед не прав не ду жно сти: и ако пред ви ђе на прав ним про пи си ма, 
она ни је прав не не го мо рал не при ро де.“2 

Оба ве за по ла га ња за кле тве од стра не по је ди них др жав них функ ци о не ра, 
као и сам са др жај за кле тви, би ли су не из бе жан еле ме нат од пр вих уста ва. 
Та ко, Уста вом Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва про пи са но је да Пред сед ник 
„по ла же сле де ћу за кле тву или да је све ча ну из ја ву: ‘све ча но се за кли њем 
(или из ја вљу јем) да ћу вер но вр ши ти ду жност пред сед ни ка Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва, да ћу, што мо гу бо ље, чу ва ти, шти ти ти и бра ни ти Устав 
Сје ди ње них Др жа ва’“ (чл. II, оде љак 1, ст. 7). За вр шну фор му лу „та ко ми Бог 
по мо гао“ („So help me God“), пр ви је, сту па ју ћи на пред сед нич ки по ло жај, 
до дао Џорџ Ва шинг тон. Од Фран кли на Д. Ру звел та па на да ље, сви аме рич-
ки пред сед ни ци су уста вом про пи са ној све ча ној из ја ви до да ва ли ре ли ги о зну 
фра зу „та ко ми Бог по мо гао“. Су шти на ове фра зе је у то ме да се на гла си да 
ће се не ка ду жност из вр ша ва ти са ве ћом бри гом од оне ко ја се по све ћу је 
обич ним по сло ви ма.3 

У пр вом Уста ву Фран цу ске (1791) про пи са но је да на род ни пред став ници 
по ла жу за кле тву да ће „свом сво јом сна гом одр жа ва ти Устав Кра ље ви не 
до нет од На род не Уста во твор не Скуп шти не у го ди на ма 1789, 1790. и 1791, да 
не ће пред ло жи ти ни ти се са гла си ти са не чим што би мо гло по вре ди ти Устав, 
и да ће у свим ства ри ма би ти ве ран на ро ду, пра ву и Кра љу“. Краљ је пред 
за ко но дав ним те лом имао да да за кле тву на ро ду да ће би ти „ве ран на ро ду 
и пра ву, да ће упо тре би ти сву моћ ко ја му је по ве ре на да одр жи Устав ... и 
да из вр ша ва за ко не“4 (гла ва 2, ст. 4). 

Устав на по ве ља Кра ље ви не Ба вар ске од 1818. оби ло ва ла је за кле тва ма. 
Та ко, пар ла мен тар ци (чла но ви Скуп шти не ста ле жа) има ли су да по ла жу 
сле де ћу за кле тву: „Ку нем се да ћу би ти ве ран Кра љу, да ћу се по ко ра ва ти 

2 Сло бо дан Јо ва но вић, „За кле тва чла но ва у Уста во твор ној Скуп шти ни“, Ар хив за прав-
не и дру штве не на у ке, књ. II (XIX), бр. 2, 1921, 127; Ђ. Та сић је на по ми њао „бу ду ћи да је не-
мо гу ће ор га ни зо ва ти санк ци ју за рад ње нај ви ших ор га на, след стве но и за рад по сла ни ка ко ји 
шта ви ше по из рич но ме тек сту (уста ва) у сви ма де мо крат ским др жа ва ма не од го ва ра ју за свој 
глас у скуп шти ни, то ова за кле тва мо же се по ја ви ти као јед на со ци јал на санк ци ја. Та санк ци-
ја бли же од ре ђе на прак тич но мо же би ти ре ли ги о зна (код јед ног по бо жног чо ве ка, ка кав се 
мо же на ћи нај ви ше ваљ да у ка то лич ким зе мља ма), у сва ком слу ча ју мо рал не вред но сти код 
чо ве ка код ко га је раз ви је на мо рал на свест: она зна чи јед но све ча но обе ћа ње.“ (Ђор ђе Та сић, 
„Су ве ре ност Уста во твор не скуп шти не и за кле тва ње зи них чла но ва“, Ар хив за прав не и дру-
штве не на у ке, књ. II (XIX), бр. 3, 1921, 201,202.); Дра ган М. Ми тро вић, Гор да на Р. Ву ка ди но-
вић, „Област пра ва и мо ра ла“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2017, 16,17.

3 https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/So _help_me_God; Hen ri, Bem ford Parks, Isto ri ja Sje di-
nje nih Ame ric kih Dr za va, Be o grad 1985, 773.

4 https://en.wi ki so ur ce.or g/wi ki/French_Con sti tu tion_of_1791
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за ко ни ма, да ћу се при др жа ва ти Уста ва и да ћу у Скуп шти ни по сту па ти у 
скла ду са мо јим уну тра шњим убе ђе њем за рад оп ште до бро би ти и до бра 
це ле зе мље без об зи ра на спе ци фич но сти гру па или кла са. Та ко ми Бог по-
мо гао и ње го во Све то Је ван ђе ље.“ У де лу (IX) „о за шти ти Уста ва“, за кле тве 
су схва ће не као сту бо ви устав ног по рет ка. Краљ је, пред др жав ним до сто јан-
стве ни ци ма, да вао сле де ћу за кле тву: „Ку нем се да ћу вла да ти у скла ду са 
Уста вом и за ко ни ма Кра ље ви не. Та ко ми Бог по мо гао и ње го во Све то Је ван-
ђе ље.“ За рад „за шти те Уста ва“, Кра љев ски на ме сник је та ко ђе по ла гао про-
пи са ну за кле тву.5 Чи нов ни ци су по ла га ли за кле тву при ли ком сту па ња на 
ду жност, а гра ђа ни при ли ком до би ја ња др жа вљан ства. Они су се за кли ња-
ли да ће „би ти ло јал ни Кра љу, да ће се по ко ра ва ти за ко ни ма и при др жа ва ти 
Уста ва. Та ко ми Бог по мо гао и ње го во Све то Је ван ђе ље.“ 

Уста вом Бел ги је (1831) про пи са но је да Краљ „сту па на пре сто тек по што 
по ло жи ову све ча ну за кле тву пред сје ди ње ним на род ним пред став ни штвом: 
‘за кли њем се да ћу по што ва ти устав и за ко не на ро да бел гиј ског и по њи ма 
ради ти, да ћу чу ва ти на род ну са мо стал ност и це ло куп ност др жа ве’“ (чл. 80).

Устав ном по ве љом Кра ље ви не Сак со ни је (1831) про пи са но је да сви 
чла но ви пар ла мен та (Ди је те) по ла жу за кле тву пре по чет ка ра да пар ла мен та 
(пре њи хо вог „пр вог ула ска у дом пар ла мен та“). За кле тва је гла си ла ова ко: 
„ку нем се Бо гом да ћу вер но чу ва ти Устав и пре ма мом нај бо љем зна њу са-
ве сно да ва ти пред ло ге и гла са ти има ју ћи пред очи ма нео дво јив на пре дак 
мог Kраља и мо је отаџ би не. Та ко ми Бог по мо гао“ (чл. 82). Сак сон ском устав-
ном по ве љом би ло је пред ви ђе но да по да ни ци и др жав ни слу жбе ни ци, „као 
и све штен ство свих кон фе си ја“, по ла жу за кле тве као „до да так њи хо вом 
за ве ту ода но сти и по кор но сти Кра љу и за ко ни ма“ што је у се бе укљу чи ва ло 
и њи хо во чу ва ње Уста ва Кра ље ви не (чл. 139).6 

На пр ви по глед па да у очи да су се са пр вим уста ви ма по ја ви ле и две вр сте 
за кле тви. Јед не су би ле не ре ли ги о зне, а дру ге су са др жа ва ле по зи ва ње на Бога. 
Не ре ли ги о зни тип устав не за кле тве да ли су Фран цу зи, а ре ли ги о зни тип Нем-
ци. У ства ри, ра ди ло се о два раз ли чи та ин сти ту та. Не ре ли ги о зна за кле тва је 
пред ста вља ла све ча ну из ја ву, а ре ли ги о зна за кле тва је би ла за кле тва у пра вом 
сми слу ре чи. За кле тва ко ја је ли ше на ре ли ги о зног са др жа ја, од но сно „при-
зи ва ња Бо га“, пред ста вља са мо „људ ским сред стви ма по ја чан ис каз“.7

5 На ме снич ка за кле тва гла си ла је ова ко: „Ку нем се да ћу при клад но вла да ти др жа вом 
у скла ду са Уста вом и за ко ни ма Кра ље ви не, да ћу са чу ва ти ин те гри тет Кра ље ви не и пра ва 
кру не, и да ћу вер но пре да ти Кра љу власт ко ја ми је по ве ре на. Та ко ми Бог по мо гао и ње го-
во Све то Је ван ђе ље.“ (Устав на по ве ља Ба вар ске, део II, чл. 16)

6 The Con sti tu ti o nal Char ter of the King dom of Sa xony, Lon don 1843, 61,78.
7 Ди ми три је Про да но вић, „За кле тва и све ча на из ја ва по сла ни ка“, Скуп штин ски по слов-

ни ци – њи хов зна чај; оце на ва же ћих по слов ни ка; пред ло зи за њи хо во по бољ ша ње, Бе о град 
1998, 70; Мар ко Па вло вић, „По слов ник На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је“, Ibi dem, 33. 
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2. СРЕ ТЕЊ СКЕ ЗА КЛЕ ТВЕ 

Уста во твор ни до га ђај, ко ји се де сио дру гог да на Сре те ња 1835, углав ном 
се са сто јао из чи та ња Уста ва и за кле тви вер ског ка рак те ра. Пр во је Ми тро-
по лит про чи тао вла дар ску за кле тву ко ју је кнез Ми лош за њим по на вљао. 
Пре ма за пи су из Но ви на Срб ских, „Г. Ми тро по лит чи та ше ју, а Књаз и ве-
ле гла сно и гром ко из го во ри ју, др же ћи јед на ко крст у ру ци, ова ко: ’За кли њем 
се све том, је ди но су шном, и не раз дел ном Тро и цом: да ћу Устав овај и це лост 
Кња же ства Ср бие не ру ши ме др жа ти; да ћу и сва ко га дру го га при др жа ва ти, 
да иј не ру ши ме др жи; и да ћу чу ва ти и бра ни ти и сло бо ду лич но сти и без бед-
ност има ња сва ког Ср би на.’“8 Чим је кнез из го во рио по след њу реч за кле тве, 
„пло то ни гар де оспу се, и то по ви за гр ме, бан да шум ном свир ком за сви ра, а 
На род у глас ви ка те ста не: ’Ур ра! Ур ра!“ кри ци ови по на вља ли су се де сет 
пу та, и је два се сти ша ло.’“ 

По што су уз ви ци утих ну ли, „Г. Ми тро по лит по че чи та ти за кле тву; коју 
је тре бао На род да за да Уста ву и Кња зу, ве ле гла сно. Оба Бра та кња же ска, Г. 
Ми гро по лит, Го спо да ар хи је ре ји и чи нов ни ци, бив ши на чар да ку, сви до 
јед ног оба ја ни ве ли че стве но стју овог де ја ни ја, по вр ве к на ло њи; и ко ји су 
мо гли до спе ти ста ве ру ке на еван ђе лие, и на крст, а оста ли на на ло њу, и из-
рек ну диг нув ши три пр ста у вис, за јед но са свом скуп шти ном за Г. Ми тро-
по ли том ову за кле тву: ’За кли ње мо се све том јед но су шном и не раз дел ном 
Тро и цом: да ће мо Устав овај Кња же ства Ср бие не ру ши мо др жа ти, да ће мо 
вер ни би ти Кња зу Ми ло шу Те о до ро ви ћу Обре но ви ћу, Ње го вом На след ни ку 
и Ње го вој све тлој Фа ми ли ји; да ће мо и сву оста лу бра ћу на шу при др жа ва ти, 
да им вер ни бу ду; и да ће мо по слу шни би ти За ко ни ма: та ко нам Бог по мо гао 
и ње го во све то еван ђе ље! Кои би ово на ру шио, Бог му био су по стат, и не 
ро ди ло му се ме, и утрео му се плод ње гов у ко ре ну!’“ 

8 Ј. Ха џић је твр дио да је Ми лош, при ли ком из го ва ра ња за кле тве, уме сто „не ру ши мо“ 
(Устав др жа ти) ре као „ру ши мо“. (Ја ша М. Про да но вић, Исто ри ја по ли тич ких стра на ка и 
стру ја у Ср би ји, Бе о град 1947, 72.) Овај еле ме нат не га тив не ле ген де о Ми ло шу не ма уте ме-
ље ња. Пр во, сам опис ри ту а ла за кле тве из Но ви на Срб ских не оста вља ме сто за за ме ну „не-
ру ши мо“ са „ру ши мо“. За тим, „не ру ши мо“ се ни је од но си ло са мо на устав, већ и на „це лост 
кња же ства Ср би је“. (Ра дош Љу шић, Кне же ви на Ср би ја /1830-1839/, Бе о град 1986, 138, фн. 37) 
Нај зад, Ми лош је био, од већ по бо жан чо век да би др же ћи крст у ру ци упра жња вао је дан ше-
ре тлук. По са зна њу Боа-ле-Кон та, „он ни ка да не про ве де да на, а да се три пу та пре ко да на 
не по ву че у сво ју спа ва ћу со бу и да се ту не по мо ли Бо гу пред рас пе ћем Хри сто вим или пред 
ико ном не ко га све ца“. (Боа-ле-Конт, Пи сма из Ср би је / Ср би ја у го ди ни 1834, Кра гу је вац 
1994, 41) У ве зи са овим, не из гле да ве ро до стој но ни за пис кнез Ми ло ше вог лич ног ле ка ра 
Б. Ку ни бер та. Он је за бе ле жио да за кле тва Ми ло ша „ни је мно го за др жа ва ла, јер по ла жу ћи 
је – он јој је та ко из о па чио текст, дао јој је дан са свим дру го ја чи ји зна чај, и он је ве ро вао да 
је овим но вим ше ре тлу ком ње го ва са вест са свим уми ре на, на ро чи то са да ка да је био при-
ну ђен да чи ни про тив но све му оно ме на што се био за клео“. (Бар то ло мео Ку ни берт, Срп ски 
уста нак и пр ва вла да ви на Ми ло ша Обре но ви ћа 1804-1850, књ. 2, Бе о град 1988, 21)
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О уз ви ше но сти уста во твор ног чи на, а по себ но за кле тви, у Но ви на ма 
Срб ским је за бе ле же но: „Све ове ре чи из го во ри ла је сва скуп шти на са та квом 
чув стви тел но стју, да си сва ко му на ли цу ви дио, да га је оба ја ла ка ко за кле-
тва, из го во ре на од Кња за, а та ко и сва ве ли че стве ност де ја ни ја соп стве не 
за кле тве. По иља ду пу та пов то ра ван је крик: ’Та ко Го спо да ру! Та ко! Да Те 
Бог по жи ви! И сад оспу се пло то ни, и за гр ме то по ви.’ За ова квим де ја ни ја ма 
по све ти Г. Ми тро по лит бар јак Срп ски по пра ви лу; а за тим ода бла го да ре-
ни је Бо гу са мо ли твом за бла га ја де ја ни ја: са кле че њем и од по ја ни јем: ’Те бе 
Бо га хва лим.’ Бла го го ве ни је све скуп шти не до шло је до нај ви шег сте пе на.“ 
На кра ју све ча но сти, кнез је си шао „са чар да ка и по ме ша се ме ђу На род; и 
Су ди је, Ка пе та ни и сав На род оп ко лу Га, и ста ну Га кои у ру ку, кои у скут, 
а кои у ра ме и у но гу љу би ти та ко, да је са мо ово де ја ни је љу бље ња ви ше од 
ча са тра ја ло“.9 

У тек сту „Сре тењ ског уста ва“ би ло је пред ви ђе но пет за кле тви. Пр во, за-
кле тву је имао да по ла же Књаз. За тим, за кле тву су има ли да по ла жу ту то ри 
ма ло лет ног кне за, као и кне жев ски на ме сни ци. Та ко ђе, за кле тву су по ла га ли 
др жав ни са вет ни ци и чи нов ни ци. 

О кне же вој за кле тви „Сре тењ ски устав“ је са др жа вао сле де ћи про пис: 
„Књаз Срб ски из да је при сту па њу на до сто ин ство сво је на ро ду на част ном 
кр сту и све том Еван ђе ли ју ову за кле тву: ‘За кли њем се све том, је ди но-
сушчном и не раз дјел ном Тро ји цом, да ћу устав Кња же ства Сер би је др жа ти 
точ но и со вјест но у цје ло сти, и да ћу сва ког при др жа ва ти, да га та ко ђе у 
цје ло сти др жи; да ћу бра ни ти не по вре ди мост пра во слав не во сточ не цр кве 
у Сер би ји, да ћу свим си ла ма и сред стви ма чу ва ти цје лост Сер би је и об ште-
на род ну сло бо ду лич но сти, и без бјед ност има ња и пра ва сва ког Ср би на; а 
нај по сле да ћу се сва ко ја ко ста ра ти, да обез бје дим и уз ви сим бла го сто ја ни-
је и све га на ро да Срб ско га во оп ште и сва ко га Ср би на по на о соб. Та ко ми Бог 
по мо гао.’ – По овој за кле тви вјен ча ва се на до сто ин ство Кња же ско и ми ро-
по ма зу је се.“ (чл. 44)

При ли ком име но ва ња на по ло жај, др жав ни са вет ни ци су по ла га ли сле-
де ћу за кле тву: „За кли њем се све том, је ди но сушчном и не раз дје ли мом Тро-
ји цом, да ћу вје ран би ти Кња зу и по ко ран за ко ни ма, да ћу на бљу да ва ти и у 
цје ло сти др жа ти устав др жав ни, и да ћу да ва ти со вје те мо је и ра ди ти о об ште-
на род но му до бру по соб стве но му мо је му убје ђе ни ју от кро ве но, исти но љуб но 
и не ли це мјер но, и да ћу дје ло, по вје ре но ми, точ но из вр ши ва ти. Та ко ми Бог 
по мо гао и ње го во све то Еван ђе ли је!“ Фра за „та ко ми Бог по мо гао и ње го во 
све то Еван ђе ли је“, исто вет на је са фра зом из Ба вар ске устав не по ве ље, и 
ода тле је по свој при ли ци пре у зе та. Уо ста лом, број ност за кле тви ука зу је на 
то да је Ба вар ска по ве ља по слу жи ла као узор сре тењ ским уста во пи сци ма. 

9 Но ви не Срб ске, 9. фе бру ар 1935, 44,45. 



Фор му ла „та ко ми Бог по мо гао“, на ла зи ла се, по ред Сак сон ског, и у Уста ву 
Вир тем бер га (чл. 163).10

У „Сре тењ ском уста ву“ на ла зио се и текст на ме снич ке за кле тве,11 ко ја 
је об ли ко ва на пре ма Кне же вој за кле тви, као и текст чи нов нич ке за кле тве,12 
ко ја је уне ко ли ко об ли ко ва на пре ма за кле тви др жав них са вет ни ка. У за кле-
тви ту то ра ста ја ло је да ће они „вос пи та ти ма ло љет ни ка у по чи та ни ју к уста-
ву Срб ском и у љу ба ви к гра ђа ни ма сво га Оте че ства“. 

Оба ве штен о не при хва та њу „Сре тењ ског уста ва“ од стра не си ле про тек-
то ра – Ру си је и си зе ре на – Пор те, Ми лош је су спен до вао Устав до Ђур ђев-
да на, сма тра ју ћи да ће до тле Ру си ја и Пор та из ја сни ти се о из ме на ма у Уста ву 
и да ће га из ме ње ног при хва ти ти. До кра ја мар та 1835, по ка за ло се да ве ли-
ке си ле нео д ступ но тра же да се за Ср би ју уме сто уста ва до не се „ре гу ла мент“. 
Са та квим са зна њем, Ми лош је 30. мар та (12. апри ла) ја вио у Ца ри град „да 
овај Устав ни ка ко код нас у деј стви ју ни је, и да код нас де ла те ку са свим по 
ста ро му“.13 Су спен до ва ње, а по том и уки да ње Уста ва, по ву кло је за со бом 
пи та ње за кле тве да те на тај Устав. Б. Ку ни берт, на по ми њао је да „вр ло по бо-
жни срп ски на род био би ја мач но ја ко увре ђен у сво јим вер ским осе ћа њи ма 
кад би се на ње го ве очи по ре кла за кле тва ко ја је она ко све ча но по ло же на“. 
Уве рив ши се да не мо же да спа си Устав, Ми лош је „по ступ но уки дао јед ну 
по јед ну ње го ву по вла сти цу“. Ме ђу тим, „у исто вре ме ње го ви про тив ни ци 
у уну тра шњо сти на шли су по во да да му оту ђе љу бав на род ну, јер се уве ра-
ва ло да је Ми лош сва ког ча са вре ђао Устав на ко ји се за клео из про сте жуд ње 
да са мо вољ но вла да“.14 

3. ВА ЗАЛ СКА ЗА КЛЕ ТВА И ЗА КЛЕ ТВА РАС КИ ДА 

Тзв. Тур ским уста вом про пи са но је да и кнез и са вет ни ци по ла жу исто-
вет ну за кле тву „у ру ке Ми тро по ли та, ко јом се они за вје шча ва ју, не чи ни ти 

10 Da re ste, Les Con sti tu ti ons Mo der nes, I, Pa ris 1910, 301. 
11 На ме сни ци су има ли да се за кли њу ова ко: „За кли њем се све том, је ди но сушчном и 

не раз дјел ном Тро ји цом, да ћу Кња зу вје ран би ти; да ћу у свр ши ва њу Кња же ске вла сти за 
вре ме ма ло љет ства ње го ва одр жа ти уста ва Кња же ства Сер би је у цје ло сти ... да ћу цје лост 
Кња же ства Сер би је, и об ште на род ну и лич ну без бјед ност бра ни ти, и одр жа ва ти пра ва сва-
ког Ср би на, и ста ра ти се свим си ла ма о об ште на род ном и по на о соб ном бла го сто ја ни ју 
Срб ском; Та ко ми Бог по мо гао!“ (чл. 34)

12 Чи нов ни ци су има ли да се за кли њу ова ко: „За кли њем се све том, је ди но сушчном 
и не раз дјел ном Тро ји цом, да ћу устав Кња же ства Сер би је точ но на бљу да ва ти; да ћу све 
за ко не и уред бе пред по ста вље ни ми вла сти точ но, со вјест но, и на пред пи са но вре ме из вр ши-
ва ти, и да ћу би ти вје ран и по ко ран Кња зу и по ко ран др жав но ме Со вје ту. Та ко ми Бог по-
мо гао!“ (чл. 139)

13 М. Га ври ло вић, Из но ве срп ске исто ри је, Бе о град 1926, 200,205. 
14 Б. Ку ни берт, 22.
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ни шта про тив но ин те ре си ма на ро да; ду жно сти ма, ко је су им на ло же не ни 
овим зва ни ја ма; ду жно сти ма њи о ве со вје сти, ни мо јој Цар ској во љи“. Ова 
од ред ба је пре не та у Устро је ни је Со вје та Кња же ства Срб ског, уз ја че на-
гла ша ва ње оба ве зе ло јал но сти Сул та ну (Ца ру): Са вет ни ци су се за кле твом 
оба ве зи ва ли да не ће чи ни ти ни шта што је су прот но „за ко ној во љи цар ској“. 
У ве зи са овом од ред бом чл. 9. би ла је од ред ба чл. 18: „При со чи ња ва њу и 
опре де ле ни ју уред бе или за ко на на ро чи то ста ра ње Со вје та бит ’ће, да не би 
та ко ви за кон но сио у се би ди ра ње у за ко на пра ва Го спод ство ва ни ја Ви со ке 
Пор те, ко ја је Го спо дар Зе мље.“15 

Рас кид са тур ском ца ре ви ном, од но сно пре о крет из пре ду став но сти у 
устав ност Ср би је, за по чео је са про ме ном са вет нич ке за кле тве, 3. мар та 1859. 
У овој за кле тви ни је би ло ни по ме на Сул та на. Уме сто Сул та ну, са вет ни ци 
су се оба ве зи ва ли на вер ност Кне зу. Но ва за кле тва гла си ла је ова ко: „Ја Н.Н. 
сту па ју ћи у зва ње чле на Со вје та Зе маљ ског, за кли њем се Све мо гу ћим Бо гом, 
на све том кр сту и еван ге ли ју, да ћу вла да ју ћем Кња зу Н.Н. ве ран би ти: да 
ћу за до би ве на пра ва мо га оте че ства све то чу ва ти, и у сви ма мо јим де ли ма 
са мо ко рист и на пре дак Ср би је пред очи ма има ти. Та ко ми Го спод Бог по мо-
гао, и та ко мо гао о то ме да ти од го во ра на ње го вом стра шном су ду.“16 

4. ЗА КЛЕ ТВЕ У УСТА ВИ МА 1861. – 1903.

Са Пре о бра жен ским уста вом, од но сно за ко ни ма о На род ној скуп шти ни 
и Др жав ном са ве ту од 1861, у ср би јан ској устав но сти уко ре ње не су до ма ће 
за кле тве. Та ко, у §33 За ко на о На род ној скуп шти ни про пи са на је оба ве за 
по сла ни ка да по ло же за кле тву: „Сва ки по сла ник мо ра у при су ству По пе чи-
те ља Вну тре њи де ла по ло жи ти за кле тву, да ће у са ве то ва њу и да ва њу гла са 
са мо бла го оте че ства, и, ако је Књаз са звао скуп шти ну, пра во Кња за пред 
очи ма има ти.“17 За ко ном о Др жав ном са ве ту на ре ђе но је да „Пред се да тељ, 
и Пот пред се да тељ, и др жав ни Со вјет ни ци по ла жу у за се да ни ју Со вје та про-
пи са ну за кле тву“ (§22). „Про пи сна“ са вет нич ка за кле тва би ла је, по свој при-
ли ци, за кле тва ко ја је утвр ђе на Ре ше њем од 3. мар та 1858. За раз ли ку од по-
сла нич ке за кле тве, она је би ла ре ли ги о зног ка рак те ра. 

15 Сбор ник за ко на и уред ба и уред бе ни ука за, књ. I, 18,20.
16 Мар ко Па вло вић, Пре о бра жен ски устав пр ви срп ски устав, Кра гу је вац 1997, 148.
17 Пре ма за пи су скуп штин ског се кре та ра, по сла ни ци Ве ли ко го спо јин ске скуп шти не, 

по ло жи ли су за кле тву „око се дам са та пре под не“, 15. ав гу ста 1864. За тим, „ми ни стар уну-
тра шњих по сло ва г. Ни ко ла Хри стић, про чи та Кне жев Указ“ о име но ва њу пред сед ни ка, 
пот пред сед ни ка и се кре та ра скуп шти не. „За тим у цр кви би слу жба Бо жи ја. По сле слу жбе 
сви по сла ни ци учи ни ше сво је по дво ре ње Кне зу“ (М. Ђ. Ми ли ће вић, Кнез Ми ха и ло у спо-
ме ни ма не ка да шњег свог се кре та ра / из по след њих де вет го ди на кне же ва жи во та, Бе о град 
1896, 101).
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Са Уста вом од 1869, по сла нич ка за кле тва до би ла је ре ли ги о зни ка рак-
тер: „За кли њем се је ди ним Бо гом, и свим што ми је по за ко ну нај све ти је и 
на овом све ту нај ми ли је, да ћу устав вер но чу ва ти, и да ћу при мо јим пред-
ло зи ма и гла са њу оп ште до бро кња за и на ро да, по мо јој ду ши и мо ме зна њу 
не пре ста но пред очи ма има ти“ (чл. 52). Уз вер ску фор му лу, ова за кле тва је 
са др жа ва ла два еле мен та: „чу ва ње уста ва“ и опре де љи ва ње пре ма до бро би ти 
кне за и на ро да. Из гле да да је овој за кле тви као мо дел слу жи ла по сла нич ка 
за кле тва из устав не по ве ље Кра ље ви не Сак со ни је. По сла нич ка за кле тва из 
Уста ва од 1869. углав ном је пре не та у Устав од 1888. (1903), с тим што јој је 
до да та сле де ћа ре ли ги о зна фор му ла: „И ка ко ово ис пу ним, она ко ми Бог 
по мо гао и ово га и оно га све та.“ 

По чев с Уста вом од 1869, сви Ср би ји ни уста ви су са др жа ва ли вла дар ску 
за кле тву ко ја је би ла ре ли ги о зног ка рак те ра и са су штин ски исто вет ним 
тек стом. У Уста ву од 1888, она је гла си ла ова ко: „Ја (име), сту па ју ћи на Пре сто 
Кра ље ви не Ср би је и при ма ју ћи кра љев ску власт, за кли њем се све мо гу ћим 
Бо гом и свим што ми је нај све ти је и нај ми ли је на ово ме све ту, да ћу чу ва ти 
не за ви сност Ср би је и це ли ну др жав не обла сти, да ћу зе маљ ски Устав не по-
вре дан одр жа ти, да ћу по ње му и за ко ни ма вла да ти, и да ћу у сви ма мо јим 
те жња ма и де ли ма до бро на ро да пред очи ма има ти. Из ри чу ћи све ча но ову 
мо ју за кле тву, пред Бо гом и на ро дом, при зи вам за све до ка Го спо да Бо га, ко ме 
ћу од го вор да ва ти на стра шно ме ње го вом су ду. Та ко ми Го спод Бог по мо гао! 
Амин!“ Уста ви ма од 1888. и 1901. пред ви ђе но је да пу но ле тан пре сто ло на-
след ник по ло жи за кле тву „у ро ку од 10 да на по сле об ја ве смр ти пре ми ну лог 
кра ља“. У ве зи са овим, по ста ви ло се пи та ње „шта би би ло ако Краљ не би 
по ло жио за кле тву у устав ном ро ку? Ван спо ра је да би за ту по вре ду Уста ва 
ми ни стри од го ва ра ли као ма за ко ју дру гу; али пи та ње је о то ме да ли би 
тре ба ло узе ти да Кра ље во не по ла га ње за кле тве зна чи пре ћут ну аб ди ка ци ју.“ 
Од го вор ле жи у од го во ру на пи та ње да ли се не по ла га ње за кле тве мо же „увр-
сти ти у слу ча је ве вла да лач ке дис ква ли фи ка ци је“, од но сно да ли не по ла га ње 
за кле тве вла да ра чи ни не спо соб ним да вла да. За кле тва је, реч ју Сло бо да на 
Јо ва но ви ћа, „са мо јед на фо р мал ност ко ју вла да лац ис пу ња ва при сту па њу на 
вла ду. Та се фо р мал ност зах те ва и од дру гих ор га на, али ни код јед но га од 
њих не узи ма се да ње но не ис пу ње ње по вла чи са мо со бом гу би так ор ган ског 
по ло жа ја. На пр. на род ни по сла ник ко ји не би по ло жио за кле тву, не би са мим 
тим пре стао би ти по сла ник. Из тог раз ло га, ни Кра ље во не по ла га ње за кле тве 
не мо же се сма тра ти као пре ћут на аб ди ка ци ја, већ као јед на обич на устав на 
по вре да, за ко ју се санк ци ја на ла зи у кри вич ној од го во р но сти ми ни ста ра.“18 

Уста ви ма 1888, 1901. и 1903, пред ви ђе но је да ми ни стри, при ли ком сту-
па ња на по ло жај, по ла жу за кле тву да ће би ти вер ни Кра љу и да ће се са ве сно 

18 Сло бо дан Јо ва но вић, Устав но пра во, Бе о град 1907, 269,270.
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при др жа ва ти уста ва и за ко на. Уста ви ма од 1869, 1888. и 1903, про пи са но је да 
и чи нов ни ци по ла жу за кле тву. Пре ма Уста ву од 1888, при сту па њу у др жав ну 
слу жбу, чи нов ни ци по ла жу за кле тву да ће Кра љу би ти вер ни и по слу шни и 
да ће се са ве сно при др жа ва ти уста ва и за ко на (чл. 186).19 

5. „УСТА ВО ТВОР НА“ ЗА КЛЕ ТВА 1920.

По сла нич ка за кле тва по но во до би ја из у зе тан зна чај 1920-1921, при ли ком 
до но ше ња Уста ва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Реч ју Ђ. Та си ћа, „у 
аб нор мал ним при ли ка ма“, зна чај за кле тве „из би ја у пу ној све тло сти: јер у 
та квом ста њу во ди се бор ба из ме ђу чи ни ла ца ко ји ства ра ју др жа ву, око то га 
ко ће да ти оти ска од се бе нај ви ше у де фи ни тив ном ста њу, у уста ву ко ји се 
ства ра. ... Да нас на и ме ни је утвр ђе но у ка квом смо прав ном ста њу, пре ма 
то ме ни је утвр ђен прав ни по ло жај нај ви ших др жав них ор га на, да кле ни 
кра ља. И оту да пи та ње о за кле тви до би ја та кав ве ли ки по ли тич ки зна чај. 
На ње му се су ко бља ва ју две про тив нич ке гру пе ко је се ра зи ла зе пот пу но у 
схва та њи ма на прав ни по ло жај кра ља.“20 

Чла ном 8. при вре ме ног (од 8. де цем бра 1920.) и трај ног По слов ни ка (од 
28. ја ну а ра 1921.) би ло је про пи са но „да ће, по оба вље ној ве ри фи ка ци ји по-
сла нич ких ман да та, по сла ни ци би ти ду жни да по ло же за кле тву Кра љу и да 
је по ла га ње ове за кле тве услов за вр ше ње по сла нич ке ду жно сти“.21 О овој 
за кле тви би ло је „мно го го во ра и пре пир ке и у Уста во твор ној Скуп шти ни, 
и ван ње“. Ко му ни сти, а са њи ма и по сла ни ци Хр ват ске за јед ни це, на ла зи ли 
су да се ти ме „прет по ста вља прав на ег зи стен ци ја кра љев ске вла сти и пре са-
стан ка и пре од лу ке Уста во твор не скуп шти не“. Ово на из глед це ре мо ни јал-
но и по ли тич ко-мо рал но пи та ње би ло је из у зет но ком плек сно. Из Вла ди них 
кру го ва ис ти ца но је да је др жа ва фо р ми ра на као Кра ље ви на па Уста во твор-
на скуп шти на не мо же би ти са свим су ве ре на: „Кад је је дан по сла ник иза бран 
за чла на Уста во твор не скуп шти не Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
он има да вр ши ман дат као по сла ник у па р ла мен ту мо нар хи је, па пре ма то ме 
акт за кле тве по ка зу је се као ду жна оба ве за да ће се по што ва ти по сто је ћи 
прав ни по ре дак ...“ Хр ват ски, сло ве нач ки и ко му ни стич ки по сла ни ци од би ли 

19 У вла дар ској за кле тви из Уста ва од 1869, ста ја ло је још да се књаз за кли ње „пред 
све тим ње го вим кр стом и еван ге ли јем“, као и да кнез по твр ђу је „исти ни тост ове за кле тве 
це ли ва њем св. еван ге ли ја и кр ста Го спо да Спа си те ља Ису са Хри ста“ (Уста ви Кне же ви не 
и Кра ље ви не Ср би је, 1835-1903, уред ник М. Јо ви чић, Бе о град 1988, 93, 133). Ми о драг Јо ви-
чић, Лек си кон срп ске устав но сти, 1804-1918, Бе о град 1999, 84-85. 

20 Ђор ђе Та сић, „Су ве ре ност Уста во твор не скуп шти не и за кле тва ње зи них чла но ва“, 
Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, књ. II (XIX), бр. 3, 1921, 202.

21 Ми ла и ло М. Жи ван че вић, Ју го сла ви ја и фе де ра ци ја, Бе о град 1938, 129. 
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су да по ло же за кле тву раз у ме ва ју ћи да би се ти ме оба ве за ли да гла са ју за 
мо нар хи ју. 

Иза пи та ња за кле тве ле жа ло је круп но прав но-по ли тич ко пи та ње да ли 
је др жа ва про гла ше на 1. де цем бра 1918. пред ста вља ла но ву др жа ву или про-
ши ре ну Ср би ју. У пр вом слу ча ју, по ла га ње за кле тве Кра љу пре до но ше ња 
Уста ва „не од го ва ра ни на че ли ма на род не су ве ре но сти ни на че ли ма устав не 
мо нар хи је“. Јер, за кле тва ма се и Скуп шти на и Краљ оба ве зу ју да ће по што-
ва ти за сва ког од њих утвр ђе на пра ва; „по ла га ти Кра љу зе кле тву ми мо Уста ва, 
она ко као што чи не ре гру ти, – и не до би ти од ње га у за ме ну ни ка кву за кле тву, 
– зна чи ло би за Скуп шти ну од ре ћи се сво је рав но прав но сти с Кра љем, ко ја 
чи ни су шти ну устав не мо нар хи је“. С. Јо ва но вић је у то ме ви део „по ку шај да 
се код нас одо ма ћи иде ја о не ким исто риј ским пра ви ма вла да о че вим, ко ја у 
ства ри ни су ни шта дру го не го на ду став на пра ва“. До та да шњи по ли тич ки 
раз ви так Ср би је био је, пак, про жет те жњом „да се вла да лач кој вла сти, ме сто 
исто риј ско – ди на стиј ске осно ве, ство ри осно ва устав но прав на, – и да се утвр-
ди ван спо ра, да вла да лац не ма пра ва ни пре ни ван Уста ва, не го са мо из 
Уста ва и у ње го вим гра ни ца ма“. Ула ском у за јед нич ку др жа ву са Хр ва ти ма и 
Сло вен ци ма, из гле да ло је да се пра ви за о крет у дру гом прав цу. Они ко ји су у 
пр во де цем бар ској тво ре ви ни ви де ли про ши ре ну Ср би ју, ви де ли су и да се на 
њу про ши рио Устав Ср би је од 1903, а са њи ме и оба ве за по ла га ња за кле тве.

Пи та ње за кле тве у Скуп шти ни је отво ре но чим је ве ри фи ко ва но ви ше 
од по ло ви не по сла нич ких ман да та, на V прет ход ном са стан ку, 22. де цем бра 
1920, Та да је при вре ме ни пред сед ник Уста во твор не скуп шти не, Ни ко ла Па шић, 
об ја вио да су ипу ње ни усло ви за по ла га ње по сла нич ке за кле тве. Ме ђу тим, 
пре тог чи на, пред став ни ци не ко ли ко по сла нич ких клу бо ва да ли су из ја ве. 
Пред став ник Зе мљо рад нич ког клу ба (Че до мир Стан ко вић), из ја вио је да је 
„по ла га ње за кле тве, ко ју при вре ме ни по слов ник про пи су је, ок тро и са но од 
стра не вла де“, али да ће у ин те ре су бр зог до но ше ња уста ва „зе мљо рад ни ци“ 
по ло жи ти за кле тву без огра де, оста вља ју ћи „сву од го во р ност вла да ју ћим 
стран ка ма за све по сле ди це овог чи на, ко је мо гу да бу ду штет не по наш на-
род и др жав но је дин ство“. 

Во ђа ко му ни ста, др Си ма Мар ко вић, на по ме нуо је да По слов ник „са 
сво јом по ен том у ова ко вој на ка зној за кле тви оне мо гу ћа ва при су ство у Кон-
сти ту ан ти јед ном огр ом ном бро ју на род них по сла ни ка. ... На овај на чин ви 
оне мо гу ћа ва те при су ство у Уста во твор ној скуп шти ни огр ом ној ве ћи ни хр ват-
ског и сло ве нач ког де ла на шег на ро да и, ин си сти ра ју ћи на ово ме по слов ни ку 
и на овој за кле тви, ви сте ти ко ји ру ши те на род но је дин ство.“ Ре пу бли ка нац 
Ми ло ван Ла за ре вић из ја вио је да се не сме „ра ни јом јед ном од ред бом, ко ја 
се по ја вљу је као за кон, огра ни чи сло бо да кре та ња ра да и де ла ња на род них 
по сла ни ка. Уне та је од ред ба о за кле тви пре не го што ће би ти до нет Устав; 
уне та је од ред ба о за кле тви пре не го што ће се ре ши ти пи та ње об ли ка вла да-
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ви не, да ли ће оста ти вла да лац или не ће ... Ви, го спо до, из ве ћи не, тра жи те 
од нас ре пу бли ка на ца да ми по ла же мо за кле тву, да да је мо ра ни је оба ве зу за 
јед ну ствар про ти ву че га смо ми.“22 

Сло ве нач ки со ци ја ли ста Ет бин Кри стан се ре тор ски пи тао да ли је „по-
сла ни ке у ову Скуп шти ну слао на род, или их је слао Краљ (Чу је се: На род)! 
Слао их је на род, и он да ко ме они мо гу би ти од го во р ни, ако не на ро ду? Ни ком 
дру гом не го на ро ду. ... Ако ви уне се те за кле тву ко ја се су да ра са пра вом на-
ро да, он да ви кр ши те ње гов су ве ре ни тет. (Чу је се: Ми смо ве ћи на.) Па до бро, 
Ви сте ве ћи на. Он да ја ши те до тле, док ће те опа зи ти да ни сте ви ше ве ћи на.23 

Мех мед Спа хо из ја вио је да чла но ви ЈМО не пра ве „као мо нар хи сти 
ни ка ква пи та ња од по ла га ња за кле тве“. Сто га, ни ко не мо же до во ди ти у 
пи та ње њи хо ва па три от ска осе ћа ња. По сле по сла нич ких из ја ва, Па шић је 
об ја вио да се при сту па „по ла га њу за кле тве. Пр во ће по ло жи ти за кле тву по сла-
ни ци пра во слав не ве ре. По сле њих по ло жи ће за кле тву по сла ни ци ка то лич-
ке ве ре, а по сле њих при сту пи ће се за кле тви по сла ни ка му сли ман ске ве ре.“ 
По сла ни ци пра во слав не ве ре по ло жи ли су про пи са ну за кле тву „у при су ству 
бе о град ског про те г. Пе ре Ми ло је ви ћа“. За тим, по ло жи ли су за кле тву „по сла-
ни ци ка то лич ке ве ре уз чи но деј ство ва ње ка то лич ког па ро ха г. Ваг не ра“. Нај-
зад, за кле тву су по ло жи ли по сла ни ци му сли ман ске ве ре „уз чи но деј ство ва ње 
има ма Афис – Аб ду ла Се ла ма Зум ху ра“.24 

За кле тва по сла ни ка Уста во твор не скуп шти не гла си ла је ова ко: „Ја (Име), 
за кли њем се је ди ним Бо гом и свим што ми је по за ко ну нај све ти је и на овом 
све ту нај ми ли је, да ћу у сво ме по сла нич ком ра ду до бро Кра ља и На ро да, и 
је дин ство др жа ве, по мо јој ду ши и мом зна њу, увек пред очи ма има ти.“25 
Ова за кле тва, очи глед но, би ла је у тра ди ци ји устав них за кле тви Кне же ви не 
и Кра ље ви не Ср би је. 

Не де љу да на по сле по ло же них пр вих за кле тви, Са киб Кор кут је, го во-
ре ћи са до ста иро ни је, ре ла ти ви зо вао вред ност по ло же них за кле тви: „На ма 
је, го спо до, са свим све јед но, ако би се и сва ки дан има ли кле ти у овој Скуп шти-
ни. Ми мо же мо, ако хо ће те, као што је у Ма ке до ни ји вла да већ на ре ди ла, да 
се сву да у шко ла ма мо ра чи та ти Оче наш, без об зи ра на то, што та мо има ју 
му сли ман ске де це – ми мо же мо, го спо до, исто та ко, као и она де ца у тим 
шко ла ма, да се ку не мо ов де сва ког да на. Као што ре кох, до спо до, за нас као 
мо нар хи сте пи та ње за кле тве не мо же би ти ни кав ко пи та ње, и за то смо је ми и 

22 Сте но граф ске бе ле шке Уста во твор не скуп шти не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца, Бе о град 1921, VII ре дов ни са ста нак – 28. ја ну ар 1921, 19.

23 Ibi dem, VII ре дов ни са ста нак – 28. ја ну ар 1921, 24.
24 За вре ме па у зе по сла ни ци пра во слав не ве ре по ло жи ли су по но вом за ко ну о по слов-

ном ре ду про пи са ну за кле тву на по сла нич ки ман дат, уз чи но деј ство ва ње па ро ха бе о град ског 
г. Вла ди ми ра Ста мен ко ви ћа. 

25 Да нас сам из вр шио ову за кле тву по об ре ди ма на ше св. ве ре, 15. ја ну а ра 1921. год Бе о-
град, па рох бе о град ски Влад. Т. Ста мен ко вић. (Ibi dem, IV, ре дов ни са ста нак – 15. ја ну ар 1921, 15)
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по ло жи ли. Али, го спо до, и по ред све га то га што смо ми спрем ни да се ку не мо 
сво ме Кра љу, др жим да ни је згод но оно што је ка зао г. д-р Ла за Мар ко вић 
ре пу бли кан ци ма: За ку ни те се, а ми ће мо мет ну ти у по слов ник од ред бу, да 
за кле тва ни је смет ња, да ви, и по ред ње, мо же те сло бод но да се кре ће те и 
да сло бод но де лу је те. ... Ја ми слим да је пот пу но тач но што је ка зао го вор ник 
ре пу бли кан ске стран ке: За што да ме си ли те на оно што ја не мо гу да чи ним, 
а по слат сам као и ви да ра дим у име на ро да.“26 

Схва та ње о то ме да по ло же на за кле тва не оба ве зу је по сла ни ка на гла-
са ње за мо нар хи ју, раз ра дио је чу ве ни проф. Сло бо дан Јо ва но вић. Он је 
об ја шња вао да „за кле тва ко ју по ла жу ор га ни вла сти, има са свим дру ги зна-
чај не го за кле тва ко ју, у ка зне ном и гра ђан ском по ступ ку, по ла жу при ват на 
ли ца“. За кле тва ор га на вла сти ни је прав не не го мо рал не при ро де: „Прав но 
ну жним учи ње но је са мо по ла га ње, а не и ис пу ње ње за кле тве. Оту да до ла-
зи да на род ни по сла ни ци мо гу, од мах по сле по ло же не за кле тве, го во ри ти и 
гла са ти на су прот са мо ме са др жа ју за кле тве. Њи ма се то га ра ди не ће од у зе ти 
реч и по ни шти ти глас, ни ти ће они би ти узе ти на од го вор за кри во клет ство. 
За кле тва мо же би ти на чи ње на прав ним усло вом за вр ше ње јед не јав не функ-
ци је, али она не ма ни ка квог прав ног деј ства у по гле ду на чи на на ко ји ће се 
та функ ци ја вр ши ти. Ако би се на пр. по сла ни ци за кле ли Кра љу и Уста ву, 
то им, у прав ном по гле ду, не би сме та ло ни шта да го во ре и гла са ју и као ре-
пу бли кан ци и као ре во лу ци о на ри.“27

6. ЗА КЛЕ ТВЕ У ВИ ДОВ ДАН СКОМ УСТА ВУ

У Ви дов дан ском уста ву, по сла нич ка за кле тва се на ла зи ла у „пре ла зним 
на ре ђе њи ма“. Би ла је то мо ди фи ко ва на за кле тва из чл. 8. По слов ни ка Уста во-
твор не скуп шти не. На и ме, она је из ме ње на уто ли ко што је уме сто атри бу та 
је ди ни ста вљен атри бут све мо гу ћи, и што је уне та по сла нич ка оба ве за да ће 
се „уста ва при др жа ва ти“. След стве но, по сла нич ка за кле тва из чл. 129. Уста ва 
Кра ље ви не СХС гла си ла је ова ко: „Ја (Име), за кли њем се све мо гу ћим Бо гом 
и свим што ми је по за ко ну нај све ти је и на овом све ту нај ми ли је, да ћу се у 
свом по сла нич ком ра ду Уста ва при др жа ва ти, и да ћу до бро Кра ља и на ро да, 
и је дин ство др жа ве, по мо јој ду ши и мо јем зна њу, увек пред очи ма има ти.“ 

По пр во бит ном пред ло гу би ло је пред ви ђе но да по сла ни ци пре да ју 
„Пред сед ни штву пи сме ну за кле тву“. Ме ђу тим, др Јо ван Ра до њић је пред ло жио 
„да от пад не реч ‘пи сме ну’“. Он је из нео „да је нај леп ше да на род ни по сла-
ни ци на ше Скуп шти не, ко ја је са ста вље на из чла но ва ра зних кон фе си ја, 
по ла жу ту за кле тву пред Пред сед ни штвом“ усме но, што је у Устав ном од-

26 Ibi dem, VII ре дов ни са ста нак – 28. ја ну ар 1921, 27.
27 Сло бо дан Јо ва но вић, (1921), 127. 
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бо ру и усво је но. Про тив по сла нич ке за кле тве уоп ште, из ја сни ли су се ре пу-
бли кан ци, со ци ја ли сти и ко му ни сти. Ре пу бли ка нац Јо ван Ђо но вић из ја вио 
је да „фор си ра ти“ ре пу бли кан це „да се за кли њу кра љу на вер ност, и да ће 
ра ди ти за до бро кра ља, то је жа ло сно, то је атак на сло бо ду уве ре ња“. Ђо но вић 
је сма трао „да је ди рект но сме шно уно си ти ма кар и у пре ла зна на ре ђе ња 
од ред бу, да по је дин ци мо ра ју да по ла жу за кле тву, па још да се ку ну све мо гу-
ћим Бо гом и да ће до бро кра ља има ти пред очи ма!“ Јер, по ред ре пу бли ка на ца, 
„има љу ди ко ји су сло бод ни ми сли о ци, ко ји не ве ру ју у овог хри шћан ског 
Бо га, ко јим ће би ти при си ље ни да се ов де за кли њу, ни ти ве ру ју мо жда ни у 
Му ха ме да, ка ко се њи ма ов де за кли ње. За што, го спо до, фор си ра ти те љу де да 
се ку ну у оно, у шта са ми не вје ру ју? То је ди рект но сме шно.“ Ђо но вић се 
за ло жио да се уме сто за кле тве уне се од ред ба „да ће по сла ни ци да ти сво ју 
ча сну реч и то пред пред сед ни ком Скуп шти не, а не пред све ште ним ли ци ма, 
да ће се у свом по сла нич ком ра ду ру ко во ди ти са мо до бром на ро да и до бром 
др жа ве, да ће чу ва ти Устав и т. д.“ Реч ју, за ре пу бли кан ца Ђо но ви ћа, од ред бе 
о за кле тви пред ста вља ле су „је дан ана хро ни зам ко ји не тре ба уно си ти у Устав. 
Не ка по сла ни ци да ју сво ју све ча ну из ја ву ме сто за кле тве, и то је до вољ но.“28

Слич но је го во рио Ет бин Кри стан. Он је на по ми њао „да зби ља не жи-
ви мо ви ше у сред њем ве ку“, и фор му ла „за кли њем се Бо гу“ ни је у скла ду са 
мо дер ним ду хом. За тим, за кле тва је из гу би ла свр ху ко јој би има ла да слу жи. 
Јер, ако се при ли ке та ко про ме не да ви ше не бу де „уме сно“ „оно на што се 
ов де за ступ ни ци ку ну ... не ма ни ка кве за кле тве на све ту ко ја би мо гла да 
за др жи те до га ђа је“. Нај зад, Кри стан је ука зи вао на слу ча је ве по сла ни ка 
ко ји су Па ши ћу, као при вре ме ном пред сед ни ку Скуп шти не, го во ри ли „ја не 
ве ру јем у Бо га, а ви тра жи те од ме не да се ја ку нем Бо гу“.29

Др Жив ко Јо ва но вић се из ја снио про тив за кле тве „у име не са мо ко му-
ни ста не го у име сви ју сло бод них љу ди“. За ње га је за кле тва би ла „оста так 
про шло сти, оста так ко ји се ока ме нио и ко ји ви ше ни ка кво га сми сла ни ra i son 
d’e tre не ма“. С јед не стра не, за кле тве се ни ко не при др жа ва. С дру ге стра не, 
с об зи ром на по де ље ну вер ност из ме ђу кра ља и на ро да, за кле тва је са ма по 
се би нео др жи ва. Јер, „кад до ђу у су коб ин те ре си Кра ља и ин те ре си на ро да, а 

28 Рад Устав ног од бо ра Уста во твор не скуп шти не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца, XLI II сед ни ца – 3. април 1921. го ди не, Бе о град 1921, 17.

29 Е. Кри стан је још на во дио да „ово зву чи ап со лут но сред ње веч ки. ‘Оно што ми је 
нај ми ли је на све ту’ то су не ка кве фор му ле ко ји ма на про сто ће се љу ди из ван ове Скуп шти-
не и из ван ове зе мље сми ја ти.“ На упа ди цу да је за кле тва ствар „тра ди ци је“, Кри стан је 
од го во рио: „Ми смо до ста ов дје чу ли да ства ра мо јед ну но ву др жа ву, па је тре ба ло ру ши ти 
дру ге тра ди ци је, а ја др жим ова ко ве фор мал не тра ди ци је не мо гу се ви ше тра жи ти, да оста-
ну у жи во ту кад их је жи вот пре шао. Ја се пот пу но сла жем и ја би апе ли рао на вас да се 
за до во љи те ка ко је у дру гим пар ла мен ти ма, јед ном из ја вом јед ним обе ћа њем, ко је иза бра-
ни за ступ ник да је пред сед ни ку, да ће вр ши ти сво је ду жно сти пре ма уста ву и за ко ну. Ја 
ми слим, да би то до ста би ло.“ (Рад Устав ног од бо ра, XLI II сед ни ца – 3. април 1921, 17)
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они вр ло че сто до ла зе у су коб, ми се не мо же мо за кле ти на вер ност и јед ном и 
дру гом; окре ну ти у ко рист и јед но га и дру го га, ми ће мо по сту пи ти про тив 
јед но га, а тај ће увек би ти Мо нарх.“30 Проф. С. Јо ва но вић је ука зао на устав ну 
од ред бу (ст. 4, чл. 12) по ко јој „ни ко ни је ду жан да су де лу је у ве ро за ко ним ак-
ти ма“, па след стве но „не би тре ба ло ни ко ме на ме та ти ре ли ги о зну за кле тву“.31

Ви дов дан ским уста вом ре гу ли са на је о Кра ље ва за кле тва. Чла ном 58. 
про пи са но је да „Краљ по ла же пред На род ном Скуп шти ном за кле тву ко ја 
гла си ова ко: ‘Ја (име) сту па ју ћи на пре сто Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-
ца, и при ма ју ћи Кра љев ску власт, за кли њем се све мо гу ћим Бо гом да ћу чу ва ти 
је дин ство на ро да, не за ви сност др жа ве и це ли ну др жав не обла сти, и да ћу 
Устав не по вре дан др жа ти: да ћу по ње му и по за ко ни ма вла да ти, и да ћу у 
сви ма сво јим те жња ма до бро на ро да пред очи ма има ти. Та ко ми Го спод Бог 
по мо гао. Амин!’“32 У Устав ном од бо ру, про тив Кра ље ве за кле тве ис ту пи ли 
су по сла ни ци ко ји су би ли про тив мо нар хи је. Јо ван Ђо но вић је из ја вио да је 
он „про тив уста но ве мо нар хи је, па пре ма то ме кон сен квент но про ти ван“ и 
од ред ба ма о Кра ље вој за кле тви. Жив ко Јо ва но вић је ре као да је „као за ступ ник 
и пред став ник гру пе ко ја је за Со вјет ску Ре пу бли ку“ про тив ник мо нар хи је. 
Ет бин Кри стан је „са свим крат ко“ из ја вио да су со ци ја ли сти ре пу бли кан ци 
и да за то не мо гу гла са ти за устав ну од ред бу о Кра ље вој за кле тви.33

7. ЗА КЛЕ ТВЕ ПРЕ МА СЕП ТЕМ БАР СКОМ УСТА ВУ 

За кле тва Кра ља, у Сеп тем бар ском уста ву (1931), об ли ко ва на је пре ма 
ње го вој уло зи „за точ ни ка на род ног је дин ства и др жав не це ли не“. У чла ну 
39. Уста ва се ка же: „Сту па ју ћи на пре сто, Краљ по ла же пред На род ним Пред-
став ни штвом за кле тву ко ја гла си: ‘Ја (име) сту па ју ћи на пре сто Кра ље ви не 
Ју го сла ви је и при ма ју ћи кра љев ску власт, за кли њем се све мо гу ћим Бо гом, да 
ћу чу ва ти из над све га је дин ство на ро да, не за ви сност др жа ве и це ли ну др жав-
не обла сти и да ћу по Уста ву и за ко ни ма вла да ти, и да ћу у сви ма сво јим те-
жња ма до бро на ро да пред очи ма има ти. Та ко ми Го спод Бог по мо гао. Амин!’“

30 Твр де ћи да се за кле тва увек кр ши, Ж. Јо ва но вић је по ме нуо ра ди ка ле: „Та ко су по сту-
пи ли у сво је вре ме и ра ди ка ли па су по га зи ли за кле тву, а да нас нам опет под но се ова ко не што, 
па ако нам под но се са истом же љом да учи ни мо она ко као што су учи ни ли они, да по га зи мо 
за кле тву, он да би се мо гли раз го ва ра ти о то ме.“ Упи тан од ми ни стра за Кон сти ту ан ту, Мар ка 
Триф ко ви ћа, „да ка же кад су то ра ди ка ли по га зи ли за кле тву“, Јо ва но вић је од го во рио: „кад 
је Краљ Алек сан дар по ги нуо“. (Рад Устав ног од бо ра, XLI II. сед ни ца – 3. април 1921, 17,18)

31 Сло бо дан Јо ва но вић, Устав но пра во Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 
1924, 435. 

32 Ова ad hoc за кле тва на ве де на је у Пре ла зним на ре ђе њи ма. Њу је имао да по ло жи 
„Пре сто ло на след ник Алек сан дар, као на ме сник Кра ља Пе тра I”. Би ла је го то во исто вет на 
са „ре дов ном“ за кле твом из чл. 58. 

33 Рад Устав ног од бо ра, XLI II. сед ни ца – 1. април 1921, 17. 
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Кра ље ва за кле тва у Сеп тем бар ском уста ву са ста вље на је пре ма за кле тви 
у Ви дов дан ском, с тим што је у овој до да то „из над све га“, а из ње из ба че но 
„и да ћу устав не по вре дан др жа ти“. Ове из ме не у тек сту за кле тве раз ли чи то 
су ту ма че не. По јед ном ту ма че њу, тек сто ви Кра ље ве за кле тве у Ви дов дан ском 
и Сеп тем бар ском уста ву раз ли ко ва ли су се „ми ни мал но“: от па ле су „са мо“ 
ре чи „да ћу устав не по вре дан др жа ти“. По дру гом ту ма че њу, раз ли ке су биле 
су штин ске. До да те ре чи „из над све га“ и из о ста вље не ре чи Кра ље ве оба ве зе 
да ће „устав не по вре дан др жа ти“, да ва ле су по се бан сми сао кра ље вој уло зи 
„за точ ни ка“. За кљу чи ва ло се да је, од ред бом о Кра љу за точ ни ку, „Кра љу 
ста вље но у ду жност да чу ва ин те ре се др жа ве и на ро да ви ше не го устав не 
од ред бе“. Из то га се, да ље, из во ди ло „да би Краљ имао пра во да не по шту је 
Устав уки да њем ово га, за ме њи ва њем дру гим или од ре ђи ва њем по треб них 
ме ра ми мо ње га и за ко на, а да их фор мал но не уки не, са мо ако сма тра да је 
то у ин те ре су др жав не це ли не и на род ног је дин ства“. Овај за кљу чак још је 
пот кре пљи ван ис ку ством ше сто ја ну ар ског др жав ног уда ра, ка да је Краљ уки-
нуо Ви дов дан ски устав да би „са чу вао це ли ну др жа ве и је дин ство на ро да“.34 

За кле тва на род них пред став ни ка, за раз ли ку од Ви дов дан ског, на ла зи ла 
се у одељ ку о На род ном пред став ни штву Сеп тем бар ског уста ва. Она је про-
пи са на у фор ми ин ди рект ног го во ра: „Сви чла но ви На род ног Пред став ни-
штва по ла жу за кле тву, да ће Кра љу би ти вер ни, да ће чу ва ти из над све га 
је дин ство на ро да, не за ви сност др жа ве и це ли ну др жав не обла сти, да ће 
Устав чу ва ти и до бро на ро да пред очи ма има ти“ (чл. 59).

Ма да је за ову све ча ну из ја ву упо тре бље на реч за кле тва, она, ка ко је то 
при ме тио Л. М. Ко стић, „не ма ре ли ги о зни ка рак тер. Не са мо што се не вр ши 
пред све ште ни ком (као ра ни је у Ср би ји), не го се ниг де у њој не спо ми ње Бог.“ 
За кле тва на род них пред став ни ка (се на то ра и по сла ни ка) мо ра ла се из ре ћи 
од ре чи до ре чи. Ни је до зво ље но да се она скра ћу је „ни ти да јој се што год 
до да је. Шта ви ше, ни ‘огра де уз за кле тву ни су до пу ште не’. То је уне то 1920 
год. због ко му ни ста ко ји су по ла га ли за кле тву али су јој до да ва ли из ја ве да 
то чи не по ду жно сти, да до ње не др же итд.“35

8. КО МУ НИ СТИЧ КЕ И ПОСТ КО МУ НИ СТИЧ КЕ ЗА КЛЕ ТВЕ

У ко му ни стич ким уста ви ма, про ме њен је и ка рак тер и ме сто за кле тви. 
У Уста ву Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (1946), не на ла зи се 
текст ни јед не „за кле тве“. Текст по сла нич ке за кле тве на ла зио се у уста ви ма 
ре пу бли ка, па и у Уста ву На род не Ре пу бли ке Ср би је. По сла нич ка за кле тва 

34 Мар ко Па вло вић, Срп ска прав на исто ри ја, Кра гу је вац, 2005, 710,711.
35 Ла за М. Ко стић, Ко мен тар Уста ва Кра ље ви не Ју го сла ви је од 3. сеп тем бра 1931 / 

ју го сло вен ско устав но пра во, Бе о град 1934, 165.
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гла си ла је ова ко: „За кли њем се сво јом ча шћу и ча шћу сво га на ро да да ћу увек 
за сту па ти и бра ни ти де мо крат ска пра ва и сло бо ду на ро да На род не Ре пу бли ке 
Ср би је; да ћу уло жи ти сав свој рад и зна ње на из град њи на род не др жа ве и по-
ди за њу бла го ста ња рад ног на ро да; да ћу вер но чу ва ти брат ство, је дин ство и 
сло бо ду на ро да на ше за јед нич ке др жа ве Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је; да ћу не у мор но бра ни ти те ко ви не осло бо ди лач ке бор бе на ро да; и да 
ћу сво ју по сла нич ку ду жност вр ши ти са ве сно и не у мор но.“36 Да кле, ко му ни-
стич ка по сла нич ка за кле тва ни је би ла ре ли ги о зна, а би ла је из ра зи то иде о ло шка.

У Уста ву Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, као и у 
Уста ву Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је од 1963, ни је би ло за кле тве, од но-
сно све ча не из ја ве. У Уста ву СФРЈ од 1974, уме сто за кле тве ја вља се све ча на 
из ја ва, сле де ћег са др жа ја: „Из ја вљу јем да ћу се бо ри ти за за шти ту су ве ре но-
сти, не за ви сно сти и ин те гри те та зе мље и за оства ри ва ње вла сти рад нич ке 
кла се и свих рад них љу ди, да ћу се за ла га ти за оства ри ва ње брат ства и је дин-
ства и за рав но прав ност на ро да и на род но сти, за раз ви так со ци ја ли стич ког 
са мо у прав ног дру штва и за оства ри ва ње за јед нич ких ин те ре са рад них љу ди 
и гра ђа на Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и да ћу се 
при др жа ва ти уста ва СФРЈ и са ве зних за ко на и са ве сно и од го вор но вр ши ти 
сво ју ду жност.“ Уста вом СФРЈ (чл. 387), про пи са но је да ову све ча ну из ја ву 
„да ју Пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник и чла но ви Пред сед ни штва СФРЈ 
и пред сед ник и чла но ви Устав ног су да Ју го сла ви је“. Оста ли са ве зни функ-
ци о не ри, ме ђу ко ји ма су би ли пред сед ни ци и пот пред сед ни ци до мо ва пар-
ла мен та СФРЈ, али не и по сла ни ци, има ли су да „да ју све ча ну из ја ву у тек сту 
ко ји утвр ди Скуп шти на СФРЈ“.37

Пре лаз из ко му ни стич ког у си стем ли бе рал не де мо кра ти је, од ра зио се 
и на тек сто ве за кле тви. У уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 1990, текст за кле тве на-
пра вљен је пре ма но вом вред но сном си сте му у ко ме људ ска пра ва за у зи ма ју 
цен трал но ме сто.38 След стве но, за кле тва пред сед ни ка Ре пу бли ке гла си ла је 
ова ко: „За кли њем се да ћу све сво је сна ге по све ти ти очу ва њу су ве ре но сти и 
це ли не те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, оства ри ва њу људ ских и гра ђан ских 
сло бо да и пра ва, по што ва њу и од бра ни Уста ва и за ко на, очу ва њу ми ра и бла го-
ста ња свих гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је и да ћу са ве сно и од го вор но ис пу ња ва ти 
све сво је ду жно сти“ (ст. 6 чл. 86). Овај текст за кле тве пре нет је у Устав од 2006, 
с тим што је у ње га умет ну та „ко сов ска кла у зу ла“, па је чл. 114 гла сио: „За кли-
њем се да ћу све сво је сна ге по све ти ти очу ва њу су ве ре но сти и це ли не те ри-
то ри је Ре пу бли ке Ср би је, укљу чу ју ћи и Ко со во и Ме то хи ју као њен са став ни 
део, као и оства ри ва њу људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да ...“ Иа ко пред-

36 Устав ФНРЈ и уста ви на род них ре пу бли ка, Бе о град 1948.
37 Устав СФРЈ / Устав СР Ср би је, Бе о град 1982, 125,126.
38 Сло бо дан П. Ор ло вић, „Шеф др жа ве у Ср би ји – краљ на спрам пред сед ни ка ре пу бли-

ке“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 4/2016, 1198. 
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сед ник Ре пу бли ке ни је де фи ни сан као кључ на фи гу ра устав ног си сте ма, 
по ско му ни стич ки уста ви Ср би је су са др жа ва ли са мо пред сед нич ку за кле тву.

По сла нич ка за кле тва, ко ја се уо би ча је но по ла га ла по сле ве ри фи ка ци је 
ман да та, на ла зи ла се у За ко ну о на род ној скуп шти ни. Она је гла си ла ова ко: 
„За кли њем се да ћу ду жност на род ног по сла ни ка оба вља ти пре да но, по ште-
но, са ве сно и вер но Уста ву, бра ни ти људ ска и ма њин ска пра ва и гра ђан ске 
сло бо де и по нај бо љем зна њу и уме ћу слу жи ти гра ђа ни ма Ср би је, исти ни и 
прав ди!“ (чл. 17). За ко ном о вла ди утвр ђен је текст ми ни стар ске за кле тве: 
„За кли њем се на ода ност Ре пу бли ци Ср би ји и сво јом ча шћу оба ве зу јем да ћу 
по што ва ти Устав и за кон, да ћу ду жност чла на Вла де вр ши ти са ве сно, одго-
вор но и пре да но и би ти по све ћен очу ва њу Ко со ва и Ме то хи је уну тар Ре пу бли-
ке Ср би је” (чл. 16). За кли ња ње „ча шћу“ и оба ве зи ва ње на са ве сно и од го вор но 
вр ше ње ду жно сти су еле мен ти пре у зе ти из ко му ни стич ких за кле тви. 

9. ЗА КЉУ ЧАК

У Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји, устав не за кле тве би ле су ре ли ги о-
зног ка рак те ра. При ли ком из ра де уста ва Кра ље ви не СХС (1921), не ко ли ко по-
сла нич ких гру па и по је ди на ца из ја сни ли су се про тив ре ли ги о зних за кле тви, 
на ла зе ћи да је но вом вре ме ну при ме ре на све ча на из ја ва. Ипак, у Ви дов дан-
ском уста ву са чу ван је ре ли ги о зни ка рат кер за кле тве. У Сеп тем бар ском 
уста ву (1931), за кле тва на род них пред став ни ка ли ше на је ре ли ги о зно сти. У 
ко му ни стич ко вре ме, по сто јао је је дан мо дел за кле тве за све др жав не функ-
ци о не ре. Те за кле тве су би ле из ра зи то иде о ло шког ка рак те ра: пред ста вља-
ле су са жет из раз про гра ма ко му ни стич ке пар ти је. У пост ко му ни стич ким 
уста ви ма, за кле тве су пра вље не с об зи ром на иде о ло ги ју људ ских пра ва.

Од Сре тењ ских за кле тви до Уста ва од 2006, у не ко ли ко од суд них исто-
риј ских мо ме на та за кле тви је при да ван из у зе тан др жа во тво ран зна чај: од 
из град ње не за ви сне др жа ве, пре ко чу ва ња мо нар хи је, до чу ва ње де ла др жав-
не те ри то ри је. На Сре те ње 1835, Ср би ја је по ку ша ла да се, до но ше њем Уста ва, 
от це пи од Тур ске, од но сно обра зу је као не за ви сна др жа ва. За кле тве су слу-
жи ле као пот пор ни сту бо ви уста во твор ног чи на. Ме ђу тим, тај чин је су спен-
до ван по сле де сет да на, а ка сни је и уки нут. Два де сет три го ди не ка сни је, 
Ср би ја је по но во сту пи ла на пут из град ње др жав не не за ви сно сти, а пр ви акт 
на том пу ту би ла је са вет нич ка за кле тва, ко ја је од го ва ра ла за кле тва ма по сла-
ни ка у не за ви сним европ ским др жа ва ма. Као кључ ни ин сти тут, за кле тва се 
у срп ској устав но сти ја вља кра јем 1920. и по чет ком 1921, при ли ком до но ше ња 
Уста ва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Та да је за кле тви да ван зна чај 
ин сти ту та ко ји је тре ба ло да са чу ва ср би јан ску мо нар хи ју у ју го сло вен ској 
устав но сти. За кле твом из Уста ва Ср би је од 2006, пред сед ник Ре пу бли ке је по-
себ но оба ве зан да „очу ва“ Ко со во и Ме то хи ју као са став ни део Ср би је. 
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Oath in the Hi story of Ser bian Con sti tu ti o na lism

Abstract:The ar tic le de als with oaths in the con sti tu ti ons of the Prin ci pa lity 
and the King dom of Ser bia, of the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes/Yugo-
sla via, of Yugo slav com mu nist’s con sti tu ti ons and of post com mu nist’s con sti tu-
ti ons of Re pu blic of Ser bia. In con sti tu ti ons of the Prin ci pa lity and the King dom 
of Ser bia, oaths we re re li gi o us. Oaths in St. Vi tus Con sti tu tion we re re li gi o us 
al so. Ho we ver, in de ba tes du ring the cre a tion of this Con sti tu tion, the re we re 
many ar gu ments aga inst re li gi o us oath, but in fa vor of non re li gi o us af fir ma ti ons. 
In the Sep tem ber Con sti tu tion (1931), the oath of re pre sen ta ti ves was non re li gi o-
us. In the com mu nist con sti tu ti ons the oaths we re ma de ac cor ding to yugo slav 
com mu nist ide o logy. In the post-com mu nist con sti tu ti ons the oaths we re sha ped 
ac cor ding to ide o logy of hu man rights. In so me si tu a ti ons oath was gi ven an ex-
cep ti o nal im por tan ce. Firstly (1859), the oath of co un sel lors was the first step in 
bu il ding in de pen dent sta te; se condly (1920/21), the re pre sen ta ti ve’s oath had the 
pur po se to sa ve mo narchy; thirdly, pre si den tial oath in the last Ser bian Con sti-
tu tion (2006) was as im por tant as gu ar dian of part of sta te’s ter ri tory (Ko so vo i 
Me to hi ja). 

Keywords: oath, God, af fir ma tion, King, MPs. 
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