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Судови части у Србији после 
Другог светског рата 

АПСТРАКТ: У послератном устројству судС1Ћа у Србији судови за 
суђење злочина и преступа против српске националне части били су 
у функцији мењања друштвено-економске структуре и друuпвених 
односа. Као специфичан суд био је карактеристичан за федералну 
Србију, док у другим једшшцама већ тада централизоване Југосла
вије није било. сличних институција. Судска већа ових судова изри
цала су казне губитка српске националне части на краћи или дужи 
период, лаки или тешки присилни рад и конфискацију имовине (де
лимичне или целокупне). 

Као код мноmх других сфера државног и друштвеног живота одмах по
сле ослобађања Србије тражена је и "оригиналност" и у домену правосуђа. Пре
дратно судство замењено је новим. ,,народним судовима", за које се говорило да 
су "самосталне творевине створене у току НОБ-а", израсле из народноослобо
дилачких одбора, али одвојене од тих органа. Наглашаван им је карактер из
борности и институција "пресудитеља", изборних лица из редова нестручњака, 

који су учествовали у судском процесу. (Судско веће било је састављено од јед
ног судије и два пресудитеља.) 

У данима ослобођења Србије и непосредно после тога, ти судови, уз војно 
судство, највише пресуда донели су грађанским слојевима србијанског друштва. 

Суђено је широкој лепези "народних непријатеља", ратних злочинаца и љихових 
помагача, саботера, ратних добитника, шпекуланата итд. Целокупно законодав
ство најпре доношено у виду одлука, а касније, устројством Народне скупштине, 
у форми закона, било је рестриктивно према припадницима "експлоататора", 
односно највише онима који нису припадали радницима, сељацима и ,,напредној 
интелигенцији". Реч је о мењању друштвено-економске структуре и изградљи 

друштвених односа својствених теоријској основи социјализма и моделу и прак
си друштвених односа Совјетског Савеза . . Целокупно суудство, поред осталог, 
имало је функцију економског развлашћења буржоазије, односно конфискацију 
прива111е имовине и стварање државног сектора привреде. Довољан је податак 
да је 80% државног сектора у послератној привреди Србије добијено конфиска
цијом, судском мером спровођеном према·,,народниы" и другим непријатељима. 
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Међу различитим судовима (среским, окружним, војним, цивилним) изве
сно време после ослобођења у Србији је радио суд части, специфичан суд и по 
имену и по својим компетенцијама. 

Установљење суда за суђење злочина и преступа против српске национал
не части донето је у време, и на месту, где су изгласане пресудне одлуке за 
ратну и послератну историју Србије - Великој Антифашистичкој Народноосло
бодилачкој Скупштини Србије. На Скупштини, где су подржани мандати пред
ставника Србије на Другом заседању АВНОЈ-а, одобрен рад Тhавног НОО 
Србије током Другом светског рата, конституисана Скупштина Србије као нај
виши законодавни и извршни орган власти, успостављена Комисија за испити
вање злочина окупатора и његових помагача итд., дато је и образложење по

требе за конституисање таквог суда. 
Ту је прочитано (читао је Петар Стамболић) како су се у време 

фашистичке окупације, ,,кад је српски народ пролазио кроз најтеже године своје 
историје", водећи непоштедну борбу против окупатора и "бранећи слободу свог 
народа и част српског имена", нашли међу њим (српским народом) ,,капитуланти 
и изроди који су, било из личне или социјалне себичности, било из кукавичлука, 
на овај или онај начин сарађивали са окупатором, служили у његовом апарату 

или му чинили услуге разних облика". Тиме су издали свој народ и "укаљали 

своје национално име и част".1 

На Скупштини су, што није било случај, на пример, са Комисијом за испи
тивање злочина и окупатора и његових помагача, дати основни принципи рада 

будућег суда. Међу значајније су се убрајале одредбе, које су говориле да се 
установљава специјални суд који ће на целој територији Србије судити сваком 
лицу које је за време окупације починило преступ или злочин против српске 
националне части. Мисли се на оне злочине који се нису могли оквалификовати 
као велеиздаја или помагања окупатору у вршењу ратних злочина. На Скупшти
ни је одређено и које ће казне доносити ти специјални судови: казна губитка 
националне части, казна лаког или тешког присилног рада и казна конфиско
вања :имовине. 2 Велика АСНОС именовала је и 27 чланова суда, што такође 
није било случај са Комисијом за ратне злочине.3 Остале законске одлуке и 
прописе потребне за рад Суда доносило је Председништво АСНОС-а. 

Заседање Велике Антифапшстичке Народноослободилачке Скупurrине Србије, (9-12. новембар 
1944), Београд 1945, 121 

Исто, 122 

1. Милан Бошковић, земљорадник из Пирота 
2. Др Милан Прелић, суцски приправних из Губетина 
3. Светозар Милосављевић, земљорадник из Дражња 
4. Милисав Милосављевић, радник из Чачка 
5. Тодор Младеновић, земљорадник из Црне Траве 
6. Живојин Љубичић, учитељ из Завлаке 
7. Живојин Петровић, профеоср из Аран))еловца 
8. Милован Крuић, адвокат из Лесковца 
9. Борисав Алексић, судија из Неготина 
1 О. Ђорl)е Милутиновић, земљораднюt из Смиљана 
11. Новак Солцатовић, земљорадник из Раl)евине 
12. Богољуб Стојановић, студент из Прежана 
13. Деспот Стевановић, учитељ из BpaJLa 
14. Божидар Миладиновић, земљорадник: из Сиhева 
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У помало свечарској амтмосфери, прецизним одлукама о формирању суда 
наговештавана је стратегија КПЈ о перманентном фабриковању унутрашњих 
непријатеља, увек приметном код учвршћивања једнопартијског система. Суд 
је, наиме, требало да дефинише само једну групу ,,непријатеља", уз већ дефи
нисане ратне злочинце, ,,н~родне непријатеље", ратне добитке, шпекуланте, про
фитере, касније ибеовце и друго. Био је то "клише" чији су узори, очито, 
тражени у првим годинама учвршћења совјетске власти. 

Неки од теоретичара времена о коме говоримо називају такву праксу ор
гана власти у данима ослобођења Србије "скривеним циљевима". Наравно, овде 
је реч о скривеном циљу револуционарног преображаја целокупне друштвене 
структуре у Србије после ослобођења. Треба подсетити да се у то време у Срби
ји званично обнавља вишестраначје. Грађански политичари преговарају и улазе 
у ЈНОФ, коптирани су у највиша представничка тела, слушају се њихови пре
длози у скупштинама, али истовремено, постоје само вођства некадашњих 
грађанских партија којима је онемогућено да изграђују сопствене страначке 
структуре на терену. 

Међу најважнијим Одлукама Председништва АСНОС-а у првим данима 
свога рада била је Одлука о суду за суђење злочина и преступа против српске 

националне части, донета 21. децембра 1944. године. У Одлуци од 26 чланова 
детаљно су- разрађене одредбе о кривичним делима и казнама, устројству суда 
и поступку при суl.,ењу. 

За зличине и преступе против српске националне части, сматрана су сва 

она· дела којима се штетило или се могло штетити угледу или части српског 

народа и његовој борбеној отпорној снази. Не рачунајући овде велеиздају и по
магање окупатору у ратним злочинима. 

За злочин или преступ третирана је свака политичка, пропагандна, кул

турна, уметничка, привредна, правна, административна и друга сарадња са оку

патором и домаћим издајницима. Као облици сарадње узимани су: учешће у 
издајничким, политичким и војним организацијама или помагање таквима, све 
радње којима се оправдавала окупација, односно осуђивала НОБ, непосредна 
или посредна достава неког лица, стављање привредног предузећа у службу оку
патора, обављање лиферација за рачун окупатора, заступање интереса окупа

тора пред судовима, служење у полицијском и чиновничком апарату важном за 
окупатора. Затим свако одржавање пријатељских и присних односа са припад-

15. Димитрије Лазић, столар из Лознице 
16. Ратко Петровић, рад1mк из Ивањице 
17. Лаза Савићев~m, пуковник из Београда 
18. Светолик Дреновац, нач. упр. монопола у Београду 
19. Драгослав Ћор!)евић, радник из Смед. Паланке 
20. Драгослав Мутаповић, инж. из Београда 
21. РАдосав Чолић, сељак из среза Раченског 
22. Костадин Лукић, земљорадник из Поповића 
23. Драго Секулић, земљорадник из Поповића 
24. Бранко Јаковљевић, земљорадник из Лознице 
25. Милан Дракулић, чиновник из Београда 
26. Персида Димић, из Топлице 
27. Божидар Дамјановић, из Младеновца 
Одлуком Председништва АСНОС-а о именовању чланова Суда за суl)ење злочина н преступа 
против српске националне частн од 24. 1. 1945. године, из здравствених разлога ослобођени су 
дужности Живорад Љубичић, учитељ из Завлаке, и Богољуб Стојановић, судијски nрнлравиик из 
Прежана, а именовани су Ранко Шеwиh и Миодраг Стојић - Службени гласник Србије, 17.3.1945. 
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ницима окупаторске војске и власти и, на крају, кривице по положају одговорних 
лица из државне управе због "срамног пораза и капитулације Југославије 1941. 
године".4 

Члан 4 Одлуке за наведена дела предвиђао је као редовну казну губитак 
националне части, а као споредне лак или тежак присилни рад и конфискацију 
имовине у корист државе. Национална част могла се изгубити привремено или 
доживотно, а казна присилног рада највише 10 година. За прву, значило је то 
искључење из јавног живота, лишавање права јавних функција, губитак свих 
грађанских права и других повластица. Делимична или потпуна конфискација 
имовине је по правилу вршена када је окривљени ишао на лично богаћење или 
кад се "теже вређала част српског народа и његова борбена снага".5 

Председника и секретара суда за суђење злочина и преступа именовало 
је Председнипrrво, док су судска већа била покретна и, по правилу, у одређене 
дане судила у седиштима окружних народноослободилачких одбора. Суд је мо• 
гао судити и у одсутности окривљеног, када му се постављао службени -брани• 
лац. Поступак за вођење истраге су иницирали Државна комисија за утврlјивање 
злочина окупатора и његових помагача, органи ОЗНЕ, војни судови, редовни 
народни скупови по сопственој иницијативи или по пријави приватних лица. До
казни материјал оптужбе и одбране прикупљао је народни тужилац или његов 
заменик. Пресуде суда за суђење злочина и преступа против српске националне 

части изрицане су у име "српског народа".6 

У томе и јесте била специфичност рада тога суда, његова посебност и 
политичка димензија. Наиме, колико је нама познато, ни у једној од република 
ДФЈ, односно ФНРЈ, није у послератном периоду формиран такав или сличан 
суд. Питање части као кривичне категорије постављено је једино у Србији. 
Можда је то био један од разлога што су неки од грађанских политичара (Јаша 
Продановић, на пример) већ тада истицали да је ново законодавство у Србији, 
посебно када је санкционисало ,,народне непријатеље", преоштро у односу на 

друге федералне једнице.7 

Институција суда части као специјалног суда, која је била формирана ва 
нивоу републичких органа, послужила је као узор за формирање сличних судова 
у свим важнијим установама, културног, научног, спортског живота. На Бео· 
градском универзитету, у Народном позоришrу, Војном музеју и другде, радили 
су судови по узору на "централни", а на основу одлуке Велике АСНОС и Пред
седништва АСНОС-а. Тако су по целој Србији оформљени органи на виmе ни

воа, са истим задатком проверавања "части и моралног интегритета" појединих 
грађана, по правилу уmеднијих, материјално боље стојећих и обично ,,припад
ника старог режима". 

4 

6 

Службени гласшп: Србије, 10. З. 1945. 

Исrо. 

Одлуком Председништва Народне скуmnтвне Србије од 17. маја 1945. године, основана су судска 
већа у свим средиштима окружних народних одбора. У Београду и београдском окруrу требало је 
основати по два већа. сл. гласии11: Србије, 17. мај 1945. 

На седшщи: ЈНОФ-а Србије речено је да се за једнаку кривицу у Хрватској добија 12 година робије, 
а у Србији изrуби глава• Архив Србије (Железних), Заnис11ИЦИ ИО НОФ Србије, несреl)ено. 
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Судови части радили су у оквирима правног система у формирању, пошту
јући већину норми ислеђивања, саслушавања, права на одбрану, поштовање 

процедуре приликом доношења одлука и слично. Значило је то, на пример, да 
су судови у научним и културним установама радили по својим правилницима, 
да су њихови чланови бирани на скуповима ЈНОФ-а, да су доносили одлуке, 
које су верификовале више инстанце (нпр. министарства и сл.). 

Не треба посебно наглашавати да су чланови суда припадали НОП по
крету, да су обично били бескомпромисни и до краја били одани КП Србије. 
Инсистирано је на јавности рада. Многе одлуке судова објављене су у новинама, 
што је за историчаре врло често и једини траг одражних процеса. Тиме је, поред 

осталог, питање "српске части", сем институција правног система, довођено на 
ниво булеварског препричавања, политичког опредељивања и различитих кал

кулација. 
Суд за суђење злочина и преступа против српске националне части, поред 

осталог, судио је и припадницима војске Краљевине Југославије. Највише је 
суђено официрима који су се током рата вратили из заробљеништва, али и они• 
ма који су се активно прикључили Недићевим оружаним формацијама, па чак 
и онима који су се определили за апстиненцију. На удару је посебно била група 
официра, љих око 400, који су се из заробљеништва вратили 1942. године. Да 
би се "механизам" судских процеса боље разумео дајемо пример суlјењу диви
зијска генерала Мирослава Томића. 

Мирослав Томић рођен је у Ваљеву 6. 10. 1880. године. Отац му је био 
председник Окружног суда и адвокат. Завршио је тридесету класу Војне ака
демије 1. октобра 1899. године, а затим имао успешну војничку каријеру. Шко
ловао се на Вишој школи Војне академије и на курсу за генерале и више офи• 
цире у Француској. У чин дивизијског генерала унапређен је 1930. године. 
Службовао у Битољу, Мостару, Осијеку, Крагујевцу и у Сарајеву. У Сарајеву 
је био помоћник команданта армије. Године 1940. премештен је у Беоq,ад и 
постављен је за инспектора пешадије. По ратном распореду био је командант 
друге армије. Након пада Ниша 9. априла 1941. године постао је командант V 
армије. 

Капитулација га је затекла у Прибоју, где се са штабом армије предао 
Немцима. Као заробљеник, преко Ужица и Београда, доспео је у Оснабрик: (Не• 
мачка), па у Вартбург. Ту се задржава неколико месеци и бива премештен у 
Нирнберг-Офлаг ХШб. У Нирнбергу је боравио од септембра 1941. године до 
13. марта 1942. године, када је са групом официра отпуштен из заробљеништва.8 

Према његовом казивању, након повратка у Србију и пријема код Недића, 

нудили су му директно или индиректно разне војничке положаје, а затим и ци
вилне (положај окружног начелника, на пример), што је он одбијао. У новембру 
1942. године је пензионисан. Једина дужност током рата било му је чланство у 
управи Задужбине Алексе Крсмановића.9 У Управи је радио све до хапшења и 
одвођења у Бањички затвор 1944. године.10 

9 

Записник: о саслушању генерала М. Томића од 7. 12 . . 1944. године Историјска збирка Момчила 
Митровића 

Поред М. Томића, чланови Упр1111е су бшm: Драги Јовановић, председник. Оmnтине, Милоw 
Трифунац, министар у пензији, професор Универзитета, инж. Милосављевић, касније Пуљевићем. 
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У међувремену је генерал 20. октобра 1944. године у Ваљеву затражио 
пријем у ослободилачку војску, али је задржан код куће да би се испитао његов 
рад за време окупације.11 Током фебруара 1945. године одговарао је пред Судом 
~а питање српске националне части. Након уобичајене процедуре, против њега 
Је подигнута оптужница: 

1/ Што је, као ратни заробљеник, уживајући поверење Немаца и издајника 
Недића, а на основу своје молбе и потписане изјаве да се неће борити против 
Немаца, изашао је из немачког заробљеничког логора у Нирнбергу 13. марта 
1942. године и ставио се у службу окупатора и домаћин издајника. тиме је 
учиm10 кривично дело против српске националне части, предвиђено и кажњиво 

по чл. 1 и 2 Одлуке. 
2/ Што_ је на дан 14. марта 1932. године, сутрадан по доласку из заробље

ништва, са ЈОШ четири стотине официра, у име свих пуштених заробљеника, 
предао рапорт издајнику Недићу и том приликом пред стројем изразио ,,дубоку 
захвалност великом немачком Рају, Недићу и Влади народног спаса за указану 
им могућност да и ОШI потпомогну у настојању и раду на обнови српске земље, 
на чувању реда и мира". Рекао је да ће оправдати указано им поверење, а да 
ће све то постићи ,,племенитошћу великог немачког Рајха". 

3/ Што је, по доласку из немачког заробљеништва, написао брошуру "Био 
сам заробљеник у Офлаг ХШб", са његовим пуним пО'ПЈИсом како би садржина 
броушуре изгледала потпуно веродостојна. Тиме је учинио кривично дело по
литичке и пропагандне сарадње са окупатором и његовим помагачима.12 

У образложењу Оrrrужнице окривљеном је замерено што се Немцима пре~ 
да~ са читавим штабом, наоружањем и људством, ,,иако је знао да као војник 
ВИЈе смео дозволити да буде заробљен, а још мање да се сам преда". У зароб
љеништву је тражио, на самом почетку, да буде пуштен, изјављујући лојалност 
немачким властима и обећавајући да неће радити на штету окупатора. тиме је 
доприве~, поред осталих, да Немци пооштре поступак против оних заробље
ника "коЈима национални понос није дозвољавао да дају издајничке изјаве и 
обећања у корист окупатора". Својим говором ва пријему код генерала Недића 
дао је могућност ,,Новом времену" да објави како су се сви официри повратком 
из заробљеништва ставили на "расположење" влади народног спаса. 

У брошури "Био сам заробљеник у Офлагу ХШб" величао је поступке 
немачких окупаторских власти вад српским заробљеницима.13 Брошура је штам-

10 

11 

12 

13 

У притвору генерал М. Томић је био од 2.12.1944. до 12.1.1945. гоциие. 

Из Ваљева је rенерал кренуо за Београд 13.11.1944. са важећом "Објавом", којаје гласила до 4. 
дец~мбра 1944. године, када се морао јавити Команди града Београда. Очито се јавио 2. децембра, 
кад Је ухапше11. 

Оптужшща и образложење, 2. фебруар 1945. 

У брошури је наведено: да се Немци спарају о здравственом стању наших заробљениха, односио 
да C'f немачки _лекари према заробље11И1Џ1ма врло предусретљви, да болесни заробљеници имају 
централно rреЈање како се само пожеле~ може, да болесници добијају оцличну храну, да им стижу 
пакети, да заробљеничu павиљоии имаЈу 01:pecrpe, хорове и библиотеку, да заробљеници имају 
вовч~о снабдевање и моrућиост да новац шаљу породицама у ИЗНОС'f од 130-500 дм итд. Оптужии
ца ВоЈног С'fда града Београда од 11.1.1945. rодиие. 
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пана у ЗО.ООО примерака и, према тврђењу суда, није се могло сумњати у њену 
аутентичност. 

У судксим списима је забележена и одбрана окривљеног по којој је он из 
заробљенишrnа пупrrен због болести. Поменута брошура фалсификована на 
основу једне његове изјаве, коју је дао органима власти после изласка из за
робљеништва. Сматрао је ангажовање у Задужбини Алексе Крсмановић.а својом 

обавезом и корисним радом. 
Као сведок на суђењу појавила се и дактилографкиња која је радила у 

. ,.Просветној заједници", која је издала брошуру "Био сам заробљеник у Офлафу 
ХШб". Она је видела рукопис рађен ва шапирографу, али се никад није упоз1щла 
са човеком који га је написао. Речено јој је да је то рукопис генерала који се 

никад није појављивао у фирми. Увидом у књиге благајне константовано је, да 
за рукопис није исплаћен хонорар. 

Окривљени Томић категорички је одбијао да је он писац брошуре "Био 
сам заробљеник у Офлагу ХШб". За њено објављивање сазнао је од пријатеља. 
Сазнао је, такође, да је књижицу издало пропагандно одељење Председнишгва 
владе. Без резултата тражио је деманти од овог органа, као и од редукције ,,Но
вог времена". Његов исказ који је дао после повратка из заробљеништва није 

био већи од 4-5 куацаних страница. У њему је говорио о положају логораша, 
санитетском уређењу, лекарским интервенцијама, начину исхране, слању новца 
кућама, разоноди у логору, одржавању службе божије итд. Сгвари су другачије 
третиране, изјавио је Томић, од оних у брошури, ,јер сам исказ давао пред 

влашћу, а не за јавност".14 

Све изречено није било довољно да се оптужени Мирослав Томић осло
боди оптужнице. Пресуда је гласила: губитак српске националне части у трајању 
од седам година.1s 

Суд за суђење злочина и преступа против српске националне части судио 
је на јавном претресу почетком априла 1945. године петорици заробљеника, 
који су се из Немачке вратили међу оних 400 које смо помињали на претходним 
странама. Оптужени су били: 

1. Жарко Мајсторовић, дивизијсЮ1 генерал из Београда, рођен 25.1.1891. 
године, од оца Панте и мајке Милеве, ожењен, отац једног детета, народности 
српске; 

2. Др Војислав Радовановић, чиновник Министарства спољних послова, 
рођен 3. 12. 1897. године, од оца Милића и мајке Перке, неожењен, вере пра
вославне; 

3. Милан Магдић, банкарски чиновник, рођен 7. 2. 1900. године, од оца 
Владимира и мајке Љубице, ожењен, народности српске; 

14 

15 

Записник са саслушања, 2. фебруар 1945. гоДИ1Је. 

Приликом већања и гласања о кривици генерала Томића, судско веће било је нејединствено. Двоје 
судија издвојило је своје мшшьење, не слажући се са одлуком веЬиве колега. Један од су диј а тражио 
је за казну од пет година присилног тешког рада и губљење "часвих nрава на увек". Разлог је тај 
што је Томић ,,заузимао највеће положаје у државној уnрави земље и као такав најбоље познавао 
правила и дужности српске националне части". Други судија тражио је 10 година губљења части и 
пет ГОДИIЈа присилно лакшег рада, јер је Томић "као српски ВИIШI официр, којије полагао заклетву 
свом народу и отаuбиии" морао да се другачије понаша. - Издвој ева мишљења Радосава Човића и 
Костадина Лукића од 7. фебруара 1945. године. 
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4. Душан Јеремић, начелник Министарства социјалне политике и народног 
здравља, рођен 29.9.1891. године, од оца Милисава и мајке Марије, ожењен, отац 
двоје деце, народности српске; 

5. Добросав Ратајац, помоћник министра ПТТ у пензији, рођен 26.8.1887. 
године, од оца Момира и мајке Милеве, отац двоје деце, народности српске. 

Сви су у време изрицања пресуде били на слободи. 
Оптужница их је теретила да су после повратка из заробљеништва 1942. 

године, предали пропагандном одељењу Председнипrrва владе писмене изјаве 
у којима су "износили неистините или прећутали истините чињенице о режиму 
у заробљеничким логорима и поступцима Немаца према нашим заробљевици
ма" .16 Те изјаве су касније штампане у брошури "Наши у заробљеништву". ТИм 
чином окривљени су пропагандно помагали непријатеља и утицали на смањење 
,,духовног отпора према фашистичком окупатору''.17 Требало је да претпоставе, 
каже се у образложењу пресуде, да ће Пропагандно одељење изјаве дати у про
пагандне сврхе. Посебно Мајсторовић, Јеремић и Ратајац, јер су били познатији 
и ва високим положајима. Мајсторовићу је још стављено на терет што је био 
за "рад и мир", управо као и Недић. Оцењено је да му држање у време капи
тулације није било на нивоу "исправног генерала и команданта". Суд је утврдио 
да се Мајсторовић примио за повереника у логору у Нирнбергу ,,иако противно 
међународним прописима, јер није био биран од свих официра, већ само од ге
нерала".18 

То што је Јеремић улепшавао стање у логорима Немачке, оцењено је као 
настојање да окупаторске власти стекну утисак о његовој дојалности. 

Добросав Ратајац је за време окупације примио дужност члана Управног 
одбора Градске щтедиовице Београд, те тиме показао ,,да није био противник 
Недићевог издјаничког режима". 

Радовановић и Мандић су ослобођени оптужбе, јер се вису "ничим пока
зали као присталице издајнИ'lког режима Недићевог".19 Први се укључио у 
НОФ, а други је помагао присталице НОП-а. 

Жарко Мајсторовић осуђен је на три, Душан Јеремић на две, а Добросав 
Ратајац на годину дана губитка српске националне части. Приликом изрицања 
пресуде суд је имао у виду године старости окривљених и њихово здравствено 

стање. 

Према припадницима Војске Краљевине Југославије, који током рата нису 
били у заробљениппву, већ су на овај или онај начин били укључени у систем 
власти у Србији, суд је био ригорознији. Пример Душана Јефтића, судског пу
ковника, то очито показује. 

Душан је рођен 24.8.1888. године у Чачку, од оца Павла и мајке Сrавице. 
До 1924. године био је у цивилним службама, а онда је конкурсом примљен у 
чин капетана прве класе за судску струку. Чин пуковника добио је 1937. године. 
Учествовао је у ратовима 1912-1913. године, а затим и у Првом светском рату. 

16 

17 

18 

19 

Пресуда број 135 од б. фебруара 1945. 

Исто. 

Исто. 

Исто. 
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Прешао је Албанију и на Крфу рањаван од авионске бомбе. Из рата је изашао 

као инвалид 60%. Као судски официр службовао је у многим градовима Кра
љевине Југославије, да би га Други светски рат затекао као референта судства 

Дунавске дивизијске области, са службом у Београду. Након повлачење и ка
питулације Југословенске војске, заробљен је у Сарајеву, али су га немачке вла
сти пустиле као инвалида. 

Решењем Министарског савета од 26.12.1941. године, постављен је за 
начелника Округа пожаревачког, а затим, почетком марта 1942. године, за 
начелника Округа моравског. После отприлике месец дана, премештен је за 
начелника Округа шабачког. Каријера начелника завршава му се 3. јула 1942. 
године, кад га Немци, незадовољни његовим радом, враћају у Београд. Службу 
је наставио као генерални инспектор Министарства унутрашњих послова до 
пензионисања у децембру 1943. године. Ухаmпен је 15. децембра 1944. године, 
ислеђиван у ОЗНИ, а затим је његов предмет предат суду за суђење зложина 
и преступа против српске националне части.2° 

Суд је, ва основу Оптужнице заменика народног тужиоца, осудио Душана 
П. Ј ефтиhа на седам година губитка српске националне части, на четири године 
лаког принудног рада и конфискацију целокупне имовине. Проглашен је кривим 

што је за време окупације примио дужности окружног начелника и као такав 
вршио дужност у Пожаревцу и Шапцу, проводећи противнародну и издајничку 
политику владе Милана Недића. После смењивања са положаја начелника, 
прихватио се дужности генералног инспектора Министарства унутрашњих по
слова и у том својству такође, проводио противнародну политику издајничке 
Недићеве владе. Помагао је да се постигне боља организација издајничких вла
сти, а тиме користио окупатору у настојањима против српског народа; · 

Као окружни начелник и генерални инспектор Министарства унутрашњих 
послова, говорио је на зборовима које је сазивала полиција против н.о. покрета 

и савезника, а у прилог Немцима и издајнику Недићу. 
Таквим својим радом оптужени Јефтић почино је дела против српске на

ционалне части предвиђена у чл. 1 и 2. Одлуке Председншптва АСНОС-а о 
суду за суђење злочина и преступа против српске националне части.21 

У образложењу пресуде речено је да је окривљени делимично признао 
наведене чиљенице из оптужбе, док му одбрана, према којој се дужности примио 
под притиском, није узета као оправдање. Тврђење оптуженог да је радио у 
интересу српског народа, ,,нема основа, пошто то није тачно, како оптужени 

тврди, да је интерес српског народа тада био да буде ред и мир у Србији".22 

Из судског досијеа Душана Јефтића могуће је пратити целокупну судску 
одисеју тог пуковника до почетка шездестих година. Најпре то да га нико од 

сведока није теретио за било какво нехумано дело. Колегама из ђачке чете 
говорио је да he ,,подесити свој став" према НОБ. Зато је касније био у неми
лости код Немаца, односно пензионисао га је Недићев режим. Према налазима 
ОЗНЕ, сви станари куће где је живео "лепо су се изражавали о њему".23 Среска 

20 

21 

22 

Душан Ј ефтиh саслушаван је у ОЗНИ. Био је у затвору у Ђушиној улици у Београду. 

Пресуда бр. 100/45. 

Исто. 
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повереништва целог Округа пожаревачког известила су суд да не постоји ни
једна пријава против Душана Јефтића. Било је оцена сведока да као начелник 
,,није умео да се снађе на том положају" и да је био лењ. То је сигурно више 
одговарало његовој одбрани да се под притиском прихватио начелника по

ложаја. Посведечено је наведено у Шапцу, одакле је повучен на тражење Не
маца, јер им, очито, није одговарало. Сведоци су потврдили да је отишао са 
положаја, јер IШје могао дозволити "да му немачки каплар заповеда", да није 
Србе денунцирао, да је "био добар Србин и Србе је штитио" итд.24 

Казну лаког присилног рада пуковник Јефтић издржавао је у рудIШку Бор 
све до краја октобра 1945. године, када му је део казне опроштен. Разлог су 
биле његове године, јер су Указом о помиловању пуштени сви осуђеници старији 
од 55 година.25 Одлуком Президијума Народне Републике Србије од 27. марта 
1947. године, казна губитка српске националне часги смањена ми је са седам 
на три године и њу је до краја издражао. Од имовине, што је претицало од 
такозваног минимума за издржавање породице, одузета су му средства од 2.556 
динара са књижице тек 1949. године,26 

Све те године Душанова супруга и он су улагали жалбе различитим ор
ганима послератне власти у Србији, наводећи да немају средстава за живот, да 
живе од доброте пријатеља итд. Душан је у међувремену постао исгакнути на
роднофронтовац, упорно тражећи да му се врати српска национална част. Ко
начно задовољење добио је у августу 1951. године, када је Окружни суд за град 
Београд донео решење да се брише пресуда и правне последице суда за суђење 
преступа и злочина против српске националне части, а Душан сматра неосуђива
ним.27 

Због сарадање са окупатором и домаћим издајницима суд часги је доносио 
и колективне пресуде. Посебно је то био случај за привредну сарадњу. Тако је 
ЗО. маја 1945. године донета пресуда по којој су кажњени: 

1. Владимир Момчиловић, трговац из Београда, рођен 12. јуна 1892. године 
у Власини, од оца Ђуре и мајке Виде, отац двоје деце, Србин. 

2. Ђура Момчиловић, столар из Београда, рођен 14. маја 1912. године, син 
Владимиров, неожењен, Србин. 

3. Јефта Момчиловић, трговац дрветом из Београда, рођен 12. новембра 
1911. године, од оца Симе и мајке Ђурђије, ожењен, отац једног детета, Србин. 

23 

24 

25 

26 

27 

Извештај Одсеха Унутрашњих послова 7 реова, 15.3.1945. годИ!Iе. 

Градски НОО Шабац, 28.2.1945. године. 

Исто. 

Члан 1. Указа о помиловању из октобра l'J45. године гласи: Даје се помиловање и опрашта 
неизцржани део казне принудног рада без лишења слободе, хазне люuења слободе, казне пишења 
слободе с принудним радом и неизврщени део новчане казне, без обзира на висину казне, свима 
лицима хоја су до дана обнародоваља овог Указа правноснажно осуђена за дела предвиђања у 
Одлуци ПредсеДНШIЈ.Тва Антифашистичке скупштине народног ослобођења Србије о Су/1:ј за 
суђење злочина и преступа против српске националне части од 11. децембра 1944. године и Одлуци 
Председништва Главног народиог одбора Војводине о Суду за суђење злочина и преступа против 
националне части народа Војводине од ЗО. априла 1945. године бр. 706, ахо су до дана стуоања на 
снагу овог Указа навршила 55 rодинаживота. 

Решење Окружног суда за град Београд, 7.8.1951. године. 
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4. Миодраг Сrанковић, чиновник из Београда, рођен 28. фебруара 1908. 
године, од оца Драгутина и мајке Јелице, разведен, Србин. 

5. Сотир Момчиловић, зидарски мајсrор из Београда, рођен 10. октобра 
1898. године, од оца Ристе и мајке Јелисавете, ожењен, отац троје деце, Србин. 

6. Јован Динић, предузимач из Београда, рођен 7. септембра 1903. године, 
од оца Радојице и мајке Сrамене, отац троје деце, Србин. 

Сви, сем под бројем четири, били су доброг имовинског стања и сви су 

пре доношења пресуде били у затвору.28 

Први је осуђен на четири године губитка српске националне части, две 
године лаког присилног рада и конфискацију целокупне имовине, сем куће У 
Молеровој улици бр. 12 и куће у Васиној улици. Утврђена је му кривиц-а што 
је за време окупације своју машинско-столарску радионицу "Власина" уступио 
своме сину, оптуженом Бори, а он ју је ставио у погон за потребе немачких 
власти. То му "као зрелом човеку и поштеном Србину" није приличило, нити 
умањило непосредну одоговнорст. Радионица је за немачку силу израђивала кре
вете, ормане, клупе, прозоре, дрвене делове. за_ постављање митраљеза и про

тивавионских топова. 

Други, Бора Момчиловић је осуђен на пет година губитка српске нацио
налне части, на три године тешког принудног рата и конфискацију целокупне 
имовине у корисr државе. Он је руководио поменутом радионицом, наплаћивао 
услуге преко организације "Тот" и од ње преузимао грађу за основну делатност. 
Добијао је и бенефиције у храни, што је био случају са погонима и фирмама 
које су радиле искључиво за Немце. Сарађивао је са оцем и с њим живео у 
кућној заједници. 

Оптужени: Јефта Момчиловић је кажњен са седам година губитка српске 
националне часrи, пет година тешког принудног рада и конфискацијом цело
купне имовине, с тим да власти воде рачуна о незбринутим члановима )?'е по
родице. Он је своју дрварско-продуцентску радњу сrавио у службу не~риЈатеља, 
упошљавајуhи сељаке и радника да секу шуме на Црном врху. Од добијене грађе 
израђено је ЗО.ООО комада железничких прагова за пругу Костол~-Бор. Продао 
је и 20.000 м3 дрва за гориво. ,,Из овог посла, оптужени Јефта, Је док су многи 
Срби радили принудно у Бору, правио за себе бескрупулозно богатство на каси 
пљачкашке организације Тот."29 

Четврти оптужени је кажњен са три године губитка српске националне 
части и годину дана тешког принудног рада због учествовања у изградВ:и бар~ 
на Дедињу за потребе окупаторске војске и дораде кровне конструкциЈе на ВОЈ

ним магацинима у Горњем граду. 
Сотир Момчиловић је кажњен са седам година губитка српске националне 

части, пет година тешког принудног рада и конфискацијом цел?купне имовине 
у корист државе због оправки Фелдкомандантуре, немачких ВОЈНИХ склоништа 

на Ташмајдану и радова извођених за потребе Недићевог министарства грађеви
не. Само преко реквизиционог одсека ОГБ Сотир је за себе наплатио 29 ми
лиона динара и од сиромаха посrао богат човек. 

28 
Пресуда, 193/45. 

29 

Образложење пресуде, 30.5.1945. г. 
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Последњи са листе Јован Динић је кажњен са седам година бугљења српске 
националне части, четири године лаког принудног рада и конфискацијом цело

купне имовине. 

Суд је закључио да су се сви оптужени "у свом раду за време окупације 
руководили првенствено профитом, а борбу свог народа нису осетили нити су 
за њу хтели знати" .30 

У априлу 1947. године Председништво Народне скуmnтине НР Србије де
лимично је уважило молбу за помиловање Јефте Момчиловића и казну губљења 
српске националне части са седам година смањило на две, а неиздржани остатак 
казне лишења слободе са принудним радом опросrило.31 Истовремено је Мио
драгу Сrефановићу опроштено даље издражавање казне губитка српске нацио
налне части. Сотиру Момчиловићу је казна опроштена 28. марта 1952. године. 32 

Ђока Мартиновић, сувласник штампарије ,Дар Душан", рођен је 10. де
цембра 1889. године у Београду, од оца Петра и мајке Милке, отац троје деце, 
Србин. Усавршавао је занат штампара у Немачкој 1907. и 1908. године, а затим 
радио у Загребу, на Цетињу, Београду. Сувласник штампарије постао је 1937. 
године. 

На суд је дошао на основу пријаве седморице својих радника из штампа
рије. Они су у акту Пропагандном одељењу НОВ и ПОЈ оптуживали Марти
новића да је, заједно са ортаком, своје раднике држао "као веку стоку уз мизерну 
награду". Терао их је ва рад, стално претећи Гестапоом. Штампао је пропаган
дне летке против "наше херојске НОБ, показујући се на том послу агилан и 
жустар".33 Штампао је "Thac шумадије", лист Драже Михаиловића. Сину у Не
мачкој слао је богате пакете преко једног ,,швапског војника". За време окупа
ције две раднице су због неисправних машина изгубиле прсте, свака на десној 
шаци.34 · 

Делимичне наводе групе радника потврдила је једна од сведокиња, која је 
два пута уз помоћ жандармерије враћена на посао. Она је потврдила да је Ђока 
Мартиновић и дању и ноћу радио у штампарији и да је исто тражио од својх 
радника. Тврдила је да је "Thac Шумадије" штампан два пута и да она није смела 
да r:леда излазак листа.35 

Други сведок је знао да је свака штампарија током рата морала да ради 
и да је у предузеће "Цар Душан" био постављен комесар. Окривљени није могао 
одлучивати о томе шта ће у штампарији да се ради ако ни због чега другог 
оно зато што је имао ортака.36 
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Исто. 

Одлуха Президијума Народне скупштине Србије од 19.4.1947. године 

Одлука Президвјума Народне скуппrпше Србије од 28.3.1952. rоДШ1е. 

Пропагандном оделењу ВЋ НОВ в ПОЈ, Београд. 

Исrо. 

ЗаписВИЈI: о иcmrry сведоЈ:а, 13.3.194S. године 

Записник о испиту сведока, 20.3.1945. године. 
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Ђока Мартиновић је иследнику признао да је штампао летке по наређењу 
"без обзира како ноћу тако и дању". Сам је слагао "Thac Шумадије" и растурао 
слогове. Није сматрао ништа лошим што је сину слао пакете у Беч, јер му је 
дете на тај начин избеr:ло регрутацију у државну стражу.з1 

· Пре судске расправе окривљени је био у затвору 15 дана у фебруару 1945. 
године .. Осуђен је на три године губитка српске националне части, годину дана 
лаког принудног рада и конфискацију његовог дела штампарије у Косовској 
улици бр. 31.38 Две молбе за помиловање 1945. и 1947._године нису му уважене. 

Помоћник јавног тужиоца за Београд је почетком маја 1945. године по
дпао оптужницу против Анице Бренер-Костић, Српкиље, вере католичке, без 
имовине, што је за време окупације неке немачке војнике и подофицире при
мила у своју кућу и одржавала са њима пријатељске односе. Немци су јој по
магали око спремања стана, довозили јој камионом дрва и друге намирнице. 

Према наводима заменика јавног тужиоца, примање у кућу припадника окупа~ 
торске војске у време "када је српски народ од те исте војске трпео најтеже 
ропство и када је немилосрдно уништаван, несумњиво да је шкодило угледу и 
части српског народа". Оптужена то као Српкиња није смела да учини и зато 
је подигнута оптужница. 39 

Суд је на претресу дошао до уверења да је оптужена крива на основу до
каза, изјава сведока и делимичног признања оптужене. Аница је признала да 
је упознала немачког официра код своје сестре од тетке, која је била верена за 
Немца, да ју је тај официр пратио до куће после полицијског часа и да је, по 
налогу сестриног вереника, добила 500 кг угља и два метра дрва. Друге прија
тељске одвосе, међутим, није признавала. 

Међу више сведока само један је тврдио да је у два маха видео Аницу у 
друштву немачког официра. Суд је, међутим, утврдио да је Аничина мајка по 
вародноси била Немица и да је имала рођака у немачкој војсци. Преко њега је 
окривљена такође упознавала немачке официре и подофицире, .,али те њене 
везе нису имале неки дубљи карактер нити је она постала чланица "Култур
бунда" . .со То је била олакшавајућа околност, па је пресуда гласила: губитак 
српске националне части на једну годину. 

Бранка Кудра, домаћица из Београда, рођена 1. августа 1922. годне, од 
оца Тодора и мајке Марије, без деце, Српкиња, осуђена је на годину дана губитка 
националне части, јер је за време окупације у радњи свог мужа, а у његовом 
одсудству, седела са једним немачким војником и пила ликер. Други пут је, опет, 
са немачким тенкистом шетала "испод руке" авалским путем. 

Пресуду је суд довео на основу изјаве мужа и једне сведокиње. ,,Оваквим 
својим држањем", каже се у образложењу пресуде, .,оптужена је свесно 

изложила порузи држање једве исправне Српкиње и омогућила својим држањем 
и понашањем према окупатору да је околина у којој се оптужена кретала види, 
а није имала пред очима страдање многих других младих жена по логорима, 

37 
Саслушање, 2. фебруар 1945. године. 
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Пресуда 177/4S. 
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Оптужница 136/45. 
.со 

Преqда 136/45. 
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мучених од тих истр- Немаца са којима је ова cтymma олако у такве односе."41 

Блаrа казна, по oцe.11.lf суда, донета је због младости оптужене и "увек могуhно
сти да се поnра,ы". Муж оптужене је признао пред судом, да је, пратећи жену 
стекао утисак да "са окупаторским војницима није одржавала ближе личне од
носе". 42 

Бранка се, међутим, вије предавала. Ниједног тренуrка у суочењу са све
доцима није признавала криmщу. Више сведока је тврдило да је поштена и вред
на жена, љубазна са гостима, насмејана и уредна.43 На пресуду се жалила, 
,,осећујући се невина" и тврдећи да јој је муж суђење наместио лажним сведо
цима. Кад суд на то није реаговао, обнову процеса тражио је и Бранкин брат. 
У молби за обнову процеса Марко, Бранкин брат, каже: ,,Досуђену казну је 
издржала, а нећу да дозволим да моја сестра носи ту љагу да је осуђивана, а 
иста је невина."44 

Случај Владимира Пауновића, директора средње техничке школе у Ваље
ву, рођеног 15. јуна 1891. године у Крушевцу, од оца Косте и мајке Живке, оца 
двоје деце, доброг имовинског стања, затвараног у марту 1945. године, био је 
административно сложенији. Народни тужилац тражио је више сведока и до
казаног материјала. 

Од Одсека унутрашњих послова Ваљева, где је Пауновић службовао 1943. 
године, стиmа је карактеристика изузетно неповољна за оптуженог. Држање 
окривљеног, према тој oцemi, током рата му "није било исправно", јер је имао 
непријатељски став према НОП. Тај став Пауновић је јавно износио пред учени
цима, претио родољубивим ђацима и њиховим родитељима. У Крагујевцу, где 
је службовао пре Ваљева, био је берзијанац, материјалиста и "врло слабог ка
рактера".45 

. Оптужница је била још конкретнија. Окривљеног Владимира она је те
ретила да је за време окупације више пута, као чиновник Министарства про
свете и идејни присталица Љотићевог покрета, својим старешинама достављао 
сопствене колеге као комунисте, републиканце, револуционаре или масоне, у 
намери да их прогласи за непријатлеље ,,новог поретка и Недићеве владе на
родног спаса". Тиме је политички сарађивао са окупаторима и домаћим издај
ницима. О конкретним случајевима лица која се денунцирао постојале су Вла
димирове "писмене доставе".46 

Приликом судске расправе, Пауновић се бранио да је достављао само своје 
колеге масоне. Сведоци су, пак, п01Ћрдили да су имали личне непријатности од 
органа власти, да су им вршени претреси у ставу, један је пензионисан, други 
бежао из Београда ... 47 
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Пресуца 194/45. 

Исто. 

Заnисmщи о изјави свецоu, фебруар 1945. rоцивс. 

Молба Танкосић Мирха, 14.9.1946. rодиие. 

СуАЈ за суl)ењс злочина ... - Управни одсек Ваљево, 15.3.1945. ro1ЏD1e. 

Опrµавща 116145. 

Момчило Митровић, Судови часrи у Србији после Другог светског рата 137 

Суд за суђење злочина и преступа против српске националне части је ут
врдио да је Пауновић био фашиста-љотићевац и пре почетка Другог светског 
рата, да је незаконито постављен за директора школе, да је уживао потпуно 
поверење истакнутих љотићеваца и да је као такав изабран за старешину ,,Љо
тићевског националног омладинског универзитета у Ваљеву''.411 Иако је имао 
две куће у Београду и земљиште у Горњем Милановцу, примао је ванредну 
помоћ као сиромашни службеник. Највише му је, пак, замерено доста~љање 
коелга органима власти. Због тога је осуђен на 10 година губитка српске на
ционалне части, шест године лаког принудног рада и конфискацију целокупне 
имовине, с тим да извршне власти имају у виду незбринуте чланове његове 

породице.49 

Као и код других случајева, Решење о конфискацији и преносу власншптва 
куће В. Пауновића у улици Радничка бр. 2а, (кућа и три зграде у дворишгу од 
28Ом2) на државу ФНРЈ извршено је средином 1950. године. 

Петар Филиповић, приватни чиновник, рођен 26. јуна 1882. године, од оца 
Серафија и мајке Сганице, разведен, отац двоје деце. Учесник је свих ратова 
од 1912. године и писац патриотских чланака у ,,Thacy Црногораца" и "Цетињ
ском вјеснику'' (1910. и 1911. г.) уr:лавном о привреди и задругарству. Године 
1929. у Буенос Аиресу издавао је лист "Народ", а 1936. године брошуру "Де
финиција југословенске идеологије". У државној и приватној служби између два 
рата радио је као књиговођа, шеф књиговодства и директор банке. Отпуштен 
је и пензионисан половином 1942. године, јер је навршио 60 година старости. 
Након тога, иако му је био понуђен посао код организације "Тот", он се јавља 
на конкурс приватног предузећа "Балкан", где добија посао књиговође. Рад У 
том предузећу био је разлог, што га је суд за суђење злочина и преступа пр~тив 
српске националне части осудио на губитак српске националне части у трајању 

од две године.50 

Петар Филиповић је био крив по три основа: 
Прво, што се прихватио дужности књиговође пекаре "Балкан" - Стојана 

Попова, која је пекла хлеб за Немце и домаће издајнике; 
Друго, што је одржавао присне односе са Немцима, завршавајући послове 

предузећа код немачких власти, и 
Треће, што је био на вечерама које је Попов приређивао за Немце.51 

Осуђени Филиповић се, поред осталог жалио и Преседништву АСНОС-а, 
објашњавајући своја осећања поводом донете пресуде и уверавајући у своју не
виност. На суђење је, пише, отишао мирне душе, јер се осећао потпуно "испра~
ним и некривим", убеtен да ће бити ослобођен сваке одговорности. Разлог Је 
тај што није било директор нити прокуриста предузећа већ само књиговођа, 
са тачно уrврlјеним задацима и доменом рада. Према томе, он није одлучивао 
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Саслушање охривљеноr, 20. март 1945. rоцине. 

Оптужница 116/45. 

Пресуда 116/45. 

Решење Охружаоr суда у Београду од 3. ју11а 1950. rодине. 

Пресуда, 1. март 1945. године 
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за кога ће бити печен хлеб и прављени макарони. Хлеб је, иначе, био -печен 
не за Српску државну стражу као војну усганову, како је на суду тврђено, већ 
за породице запослених, које су га, као и осгали грађани, узимали према ди
рисовим књижицама. Исто је било и са радницима који су у радионицама и 
гаражама оправљали немачке аутомобиле. 

Што се пресуде тиче, она је за Филиповића ,,зна'ШЛа смрт", јер бити без 
части - не треба живети.52 То је рекао и приликом саопштења пресуде и у жалби 
Председништву АСНОС-а. 

,,Амнесгију не тражим само зато, што желим, да ми се скине ова смртно

сна казна са мог образа, и образа моје деце - ћерке и сина партизана - добро
вољца, већ молим Председништво да ову амнесгију донесе и ради задовољавања 
правде",53 написао је Филиповић у својој молби Председништву. Петар је желео 
да му син зна да му је "отац исправан и часган грађанин", а да он ведра чела 
у преосгалим годинама старости допринесе свој удео у напретку напаћеног на
рода.s4 

Судови части у правосуђу Србије после Другог светског para били су· про
лазна појава, која са таквим називом једва да је егзистирала осам месеци. Зашто 
се онда на њима инсистирало од првих дана ослобођења Београда? Одговор је 
вишезначан. 

1. Политичка димензија огледа се сигурно у дискредитацији грађанских 
слојева; поред осталог и пред савезницима, како би ови схватили да су ти грађан
ски слојеви и част свога народа стављали у службу фашистичке идеолоmје. 

2. Рачунало се ва политичку елиминацију грађанских слојева у земљи, јер 
су се, уз губитак српске части, губила и сва остала грађанска права, посао, би
рачко право, ва пример. 

3. Пресуде судова зна'ШЛе су чесго и изолацију осуђеника, односно при
силан рад у рудницима (Сењски рудник), затоворима (Сремска Митровица) и 
другим. 

4. Економско развлашћивање, односно конфискација имовине осуђених, 
уклапало се у теоретску флоскулу "експропријација експропријатора", карак
теристичне за дужи период промена друштвено-економске структуре у Србији. 
Конфискација имовине осуђених била је трајна мера и на њу су се ретко од
носила евентуална помиловања или поново стицање грађанских права. Једном 
одузета имовина прелазила је у државни сектор привреде, односно давана ва 
:коришћење органима или појединцима предсгавницима нове народне власти. 

S. Не случајно суд за суђење против српске нациналне части био је у фун
кцији елиминације опозиције или потенцијалне опозиције. Иако је судио ра
зличитим социјалним структурама, опет не случајно, највише је казни изрицао 
припадницима грађанског слоја. 

6. Судови части су у усгановама, удружењима и Универзитету, као лаичке 
институције, имали да репрезентују широку основу "народног судства". 

7. У систему репресивног законодавсгва пресуде судова чеасти донешене 
су за дела учињена пре појаве закона којим су санкционисане инкриминисане 
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Жалба Филповић Петра Председништву АСНОС-а, 18. јул 1945. године. 

Исто. 

Исто. 
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радње. Слично је било и са законима о :конфискацији, ратној добити, секвестру. 
Такав облик санкционисаља коси се са међународним законодавством и, по пра

вилу, не доприноси добра државама које га примењују. 

Summary 

Momcilo Mitrovic 

Honor courts iп Serbla after World War II 

Honor courts were а passing phenomenon in the Serblan judiciary after the Second 
World War, since they existed under that name for only eight months. Why have they 
been then so much emphasized since the first days of liЬeration of Belgrade? The answer 
is manifold. · · 

Political dimension is certainly reflected in discreditation of middle class, ·among 
others before the allies, to make them understand that these memЬers of middle class used 
even the honor of their people in the service to fascist ideology. 

Political elimination of middle class in the country was опе of the aims, because 
the loss of SerЬian honor implied the loss of other civil rights, јоЬ, and voting right, for 
example. 

Court sentences frequently led to isolation of the convict, forced laЬor in mines 
(Sew mine), imprisonment (Sremska Мitrovica), etc. 

Economic dispossession i.e. confiscation of the convicts' property fitted the theoreti
cal slogan on "expropriation of the expropriators,,, characteristic for а longer period of 
changes in economic and social pattems in Serbla. Confiscation of convicts' property was 
а pennanent measure, seldom changed Ьу possiЫe amnesty or recovery of civil rights. 
Confiscated property was turned into the state sector of the economy and/or was given 
for use to organs and individuals - representatives of the пеw people's authority. 
. Not accidentally, the courts for judging the offenses against the Serblan national 
honor also served to eliminate the opposition or possiЫe opposition. Although the defen
dants сате from various social strata, most of the sentences, again not accidentally, have 
Ьееn pronounced for the members of the middle class. 

Honor courts in estaЬlishments, associations and at the University, as lay institutions, 
were intended to represent the broad base of the "people's judiciary,,. 

In the system of repressive legislation honor courts pronounced sentences for offenses 
committed before the adoption of laws which sanctioned the incriminated acts. Similar 
situation was with the laws on confiscation, war trophies, sequester. Such form of sanction
ing is in contravention with the international legislation and, as а rule, does not co~tribute 
to the Ьenefit of the countries practicing it. 


