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ДОБА УСТАВОБРАНИТЕЉА 

(1842.-1858.) 

Након што су Уставобранитељи протјерали из Кнежевине Србије кнеза Михаила Обреновића 
поставили су на престо Карађорђевог сина кнеза Александра Карађорђевића. 

Противници Милошеве диктатуре и тираније су се окупили око идеје Устава који би ограничавао 
власт кнеза и због тога су названи Уставобранитељима. Уз промјену династије остваривали су и своје 
личне интересе. Најпознатији Уставобранитељи су били: Томо Вучић Перишић , Јеврем Обреновић 
(брат Коџе Милоша) , Аврам Петронијевић и многи други. Они су одлучивали о свему. Зато се ово 
доба и зове Доба Уставобранитеља. 

Дипломатски представници Аустрије, Британије, Француске и Русије у аутономној кнежевини Србији 
су осудили смјену владара и промјену владајуће династије ,што је изазвалу реакцију и Турске. Тек 
након бројних убјеђивања и када је коначно Русија пристала Султан је Бератом 1843. потврдио власт 
кнеза Александра Карађорђевића. 

У спољној политици кнежевина Србија је добила министарство иностраних дијела и свог 
представника у Царигради и Букурешту. У унутрашњој политици је дошло до промјена и самим 
насељавањем учених Срба из Јужне Угарске, што је довело до просветитељског напретка. Београд је 
постао нова престоница Србије, гдје је пресељен и Универзитет. 

1842. основано је Друштво српске словесности у Београду као претеча Српске академије наука и 
умјетности. 1843. Прорадила државна пошта. 

1844. усвојен је Грађански законик на основу Римског права и установљена судска мрежа до 1846. 
године. 1844.је основан и Народни музеј као Музеум сербски. 

1844. објављен је први српски национални план који је написао Илија Гарашин о дјеловању 
Кнежевине Србије у окупираним српским земљама ради њиховог ослобођења и присаједињења. 

1850. Војна школа је прерасла у Војну академију. 1855. Прорадио је телеграф. 

Уставобранитељски режим је био лојалан врховној власти Султана и све је проблеме ријешавао 
дипломатски. Сам кнез је био са врло малим надлежностима. 

Током Револуције 1848.-1849. у Угарској из Кнежевине Србије су слани добровољци под командом 
војводе Стевана Книћаниа ради помоћи у одбрани Србима у јужној Угарској, тачније у Српску 
Војводину. 

У вријеме Кримског рата (1853.-1856.) Турске, Француске ,Британије и Пијемонта против Русије на 
основу руског савјета Србија је била неутрална. Након пораза Русије у овом рату Париским миром је 
одређена да надлежност Русије ко заштитнице Срба пређе и на Аустрију, Француску и Енглеску. 
Тачније да о судбини Срба одлучју званично све велике силе. 

1858. Светоандрејска скупштина је оптужила кнеза Александра за све унутрашње и спољње 
проблеме, смијенила га и уз подршку великих сила вратила на власт кнеза Милоша. 

 


