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У ВО Д

Правосуђе се убраја међу основе активности људског друштва, будући да 
постојање друштва почива на прихватању закона и поступању у складу са 
законом, пошто би без законима зајемчених околности људски живот био 
претворен у анархију и хаос. Постојање и функционисање правног система 
пак обезбеђује правосудни систем, при чему судство чини једну од његових 
најзначајнијих детерминанти.

Судски систем је у свим временима био органски повезан са актуелним 
друштвено-политичким приликама: стога повест о судском систему не може 
бити ограничена искључиво на пуко испитивање институционалних форми, 
будући да је потребно познавати историјске, друштвене и политичке при- 
лике у датом периоду. Услед променљивих прилика долазило је и до транс- 
формације организационог устројства судског система: законодавци свих 
епоха стварали су мноштво регулаторних и модификационих закона, чији 
је циљ представљало уобличење оптималног правосудног система, и то како 
са аспекта државе, тако и са становишта грађана и њиховим посредством 
образованог друштва. Утврдиво је, међутим, да су у свим системима доми- 
нантни били интереси државе, те да је и правосуђе -  често упркос привиду
- било подређено овим интересима.

Правосудни систем је -  поред везаности за одређену историјску епоху
-  располагао и бројним особеним карактеристикама. Устројство и задаци пра- 
восудног система -  као дела правног ситема -  могу бити евалуирани само у слу- 
чају познавања целине односног правног система. Откривање функционисања 
свих правних система представља задатак историје права. Историчари права 
током свог рада могу разоткрити приликом доношења закона декларисану 
политичку намеру, окарактерисати концепције оснивача правосудне установе, 
евалуирати и интерпретирати сигнификантне правне аспекте оновремених 
суђења и организационих устројстава судова.

Рекапитулирана хронологија 135-годишњег историјата сенћанског суда, 
наравно, не претендује да истражује свеобухватне корелативе правне и со- 
цијалне историје у општим историјским перспективама једне првостепене 
судске инстанце. То је пре једна институционална повест, која приказује како 
су поједине капиталне историјске и политичке промене одређених друшт- 
вених епоха -  поређењем њихових сличности и разлика -  деловале на рад 
сенћанског суда, те како су посредством њега утицале на живот становника 
нашег града.

Правосуђе је у нашим крајевима постојало и пре појаве судских инсти- 
туција независних од јавне управе, a чију вишевековну историју овде тек 
овлаш помињемо.

Tokom проучавања рада сенћанског суда, a поштујући притом временске 
границе појединих друштвено-политичких епоха и из њих проистичућих 
значајнијих организационих трансформација, уобличили смо по поглављима 
дати историјат сенћанског суда на следећи начин:



Сенћански Краљевски срески суд у периоду између 1872. и 1918;
Сенћански Краљевски срески суд у периоду између 1919. и 1941; 

ок Сенћански Краљевски срески суд у периоду између 1941. и 1944;
Сенћански Срески суд у периоду између 1945. и 1963; 

о *  Сенћански Општински суд у периоду између 1963. и 1990; 
о *  Сенћански Општински суд од 1991. до данас.

Надамо се да смо нашим радом успели да предочимо реалну слику о исто- 
ријату сенћанског суда, коју овим путем може упознати и наша заједница. Ве- 
рујемо да смо упосленицима установе са реномираном прошлошћу предочили 
једно такво извориште информација из којег ће они, учећи се на примерима 
својих претходника, црпети искуство и поуку за свој будући рад.



С У Д С Т В О  И П РА ВО С У Т>Е у  н а ш и м  к р а ј е в и м а  п р е  
1872. Г О Д И Н Е  -  П Р Е П Л И Т А Њ Е  Д Р Ж А В Н Е  У П Р А В Е  И 
П Р А В О С У Ђ А

Историјат судства, правосуђа и јурисдикције у ужој нам домовини налази 
се укорењен у далекој прошлости. У недостатку писаних историјских спо- 
меника, међутим, ову прошлост прекрива густа копрена, кроз коју се тек ту 
и тамо пробија по који зрак светлости, посредством којег -  уз познавање 
оновремених општих јуридичких прилика -  можемо исту и расветлити. По- 
мињући недостатак писаних споменика, наравно, не говоримо о томе да нам 
у минулим епохама живући преци нису оставили писане трагове о уређењу 
њиховних тегобних спорова, нити пак о томе да су архивари и музеолози 
из редова потоњих, млађих генерација, својим неодговорним понашањем 
евентуално препустили пропадању писане и материјалне споменике истих! 
Најважнији узрочници овој појави јесу посвемашње пустошећи татарски 
поход, те Мохачкој пропасти следствујућа, стотину и педесет година трајућа 
Османлијска владавина.

Следствено оформљењу ројалистичких институција, највишу судску власт 
представљао је краљ. Привилеговани сталеж жупанија -  па тако и онај Бачке 
и Бодрошке жупаније -  у овом периоду представљало је племство, чије је 
спорове у унапред одређене дане решавао или краљ лично, или његови за- 
меници -  Палатин, Земаљски судија или Бан.

Овај обичај је окончан тек у Хабсбуршкој епохи. У том периоду су парнице 
војске, грађанства и кметова спадале у надлежност Жупанијских судова, на 
чијем се челу налазио Велики жупан.

Палатинско судство је након XIII века -  a нарочито након окончања персо- 
налне краљевске судске ингеренције -  попримило веће размере. Ова суђења 
су одржавана у седишту краља, a у за то одређене дане. Поред овога Палатини 
су по жупанијама сазивали и Судствене саборе, који су благовремено оглаша- 
вани. Палатинским судбеним столом председавао је сам Палатин, a чланови 
су му били Велики жупан, од стране жупаније делегираних четворо судија, 
те неколико од стране појединих бискупија одаслатих људи од поверења.

Жупанијски сабори су и у време краљевског и палатинског судства пред- 
стављали значајне судске форуме. Жупанијске саборе је почев од 1191. године 
могао да одржава не само Палатин, Врховни судија и Бан, већ у одређеном 
случају и у одређеним периодима и Врховни жупан. Важну улогу у трина- 
естовековном Врхжупанском -  касније пак Поджупанском -  судствовању 
и жупанијском правосуђу имали су и од стране краљевског двора послате 
судије, који су имали важну улогу у процесуирању од стране пучанства по- 
чињених злочина.

Од краја XIII века па до Мохачке пропасти правосудну функцију су у 
компликованијим случајевима најчешће упражњавали Поджупан и помоћне 
судије, тзв. Judex nobilium-и.



Потребно је поменути и једну пажње вредну институцију тринаестове- 
ковног судства, чији корени сежу у законе Светог краља Иштвана, a то је 
тзв. Мировни суд. Службу су у њему могли обављати беспрекорни, у сваком 
погледу и у непорочном животу осведочени и опште уважавање уживајући 
жупљани, обично знаменитији мушкарци. Они су пре сваког појединачног 
процеса полагали заклетву да ће по сопственој савести непристрасно судити, 
a важан захтев је представљало поседовање вишег или барем подједнаког 
друштвеног ранга од стране мировних судија у односу на личности у чијим 
су грађанским или пак кривичним процесима били позвани да суде.

Почев од средине XIV века јавља се институција изабраног суда, када су 
стране у спору саме бирале судије. Овај хонорифички задатак је за изабране 
судије представљао и обавезу, будући да су под претњом новчане казне били 
обавезни да се појаве на расправи.

Крајем XIV века су се на подручју Бачке и Бодрошке жупаније намножили 
лопови, пљачкаши и други злочинци. Како би правосуђе у пуној строгоћи 
могло оваплотити своју снагу, Иштван Лошонци, угледни Врховни жупан 
Бодрошке жупаније, је године 1391. одржао Судствени сабор.

У средњем веку су поред доказа у виду сведока и докумената примењи- 
вана и бројна друга средства ради изнуђивања признања -  ова су називали 
божјом пресудом, a обухватала су и искушавање врелом водом и ужареним 
гвожђем. У појединачним случајевима могло је да дође и до одлучујућег 
двобоја, но сходно одлукама краља Матије I и Ладислава II ово је могао да 
наложи само Војни суд.

У пучким поступцима -  нарочито од XV века -  из Врхжупанског је суд- 
ствовања оформљено Поджупанско судствовање, које је ступило у први 
план како у кривичним тако и у парничним поступцима. Жупаније су могле 
да упошљавају и више Поджупана, чије су плаћање решавале посредством 
наплаћених глоба.

Овде треба да поменемо и процес који је грађанство Сегедина покренуло 
у 1450-им годинама против будимског Каптола, a зарад регулисања спора у 
вези са Сентом. Сента је представљала посед будимског Каптола. Саобразно 
жалби, у Сенти су од стране Каптола ангажовани и тамо делујући цариници 
наплатили претешке и неправедне царине од грађана Сегедина, који су као 
виноградарски земљопоседници у Срему превозили свој урод пловећи Ти- 
сом. Краљ Матија је упутио упозорење Каптолу, но бесправно царињење и 
поред тога није престало. Стога су године 1475. сегедински жалиоци добили 
одрешене руке да своја права остваре оружјем, што су они и учинили и на 
јуриш освојили Сенту. Новостворену компликацију разрешио је Земаљски 
судија Иштван Батори: поравнање је представљало крај тог великог процеса. 
Процесне странке су пред земаљским судијом изјављивале следеће:

„Премда у другим временима именовани црквени Каптол Будимски и 
предочени град Сегедин, односно кнез му... у онога Каптола у жупанији 
Чонградској опстојећој варошици на Тиси по имену Сента обичаваху, a под



изговором пореза илити царине, пљачку спроводити, те будући да тако из 
разлога тога извесне заваде... настаху... варошицу Сенту из руку господина 
Презвитера и Каптола град Сегедин, a на основу наредбе именованога краља 
господара нашег заузе, и за дуже време у својини сопственој задржа; сада 
пак... до поравнања... доспеху они: да грађани града Сегедина и становници 
му по основу поменуте царине на сваких двадесет буради вина само једну 
форинту дужни платити јесу... надаље, да у време бербе... по особи десет 
денара... од великих бродова, ма чиме они натоварени били, двадесет пет 
денара дужни дати јесу... од веслачима опскрбљених и .шајком’ названих 
бродица, ма чиме да натоварене јесу, само један денар наплатити требају; 
.чамцем’ назване рибарске бродице ништа нису дужне платити; на концу од 
каквог год осредње натовареног великог брода дванаест денара господину 
Презвитеру и Каптолу, или на царини упосленим службеницима без при- 
говора дати и платити дужни јесу”.

Почев од 1486. дошло је до до престанка правосудне праксе коју су от- 
еловљавали судствени сабори. Ha њихово место је дошла прочишћенија 
правосуднаформа, којује краљ Матија уврстио у свој законик. У том смислу 
је правосудну функцију по жупанијама обављало тело које је у својству чла- 
нова чинило 10-12 заклетих племића, Врховни жупан, изабрани Поджупан, 
те четворица Iudex-а.. Све ово је, истина, функционисало на описани начин 
само до 1492. године.

Важну улогу у жупанијском правосуђу је од 1351. године имала и инсти- 
туција Госпарског суда (Tribunal Dominale), под којим се подразумевало суд- 
ствовање феудалаца у поступцима спрам слугу и кметова, a које је одабрани 
феудалац вршио било лично, било преко свог опуномоћеног службеника. 
Госпарски суд је имао пет чланова: феудалца или његовог опуномоћеника, 
двоје Часника, ludex nobilium-а. и његовог Присежника.

Након пораза у Мохачкој бици 1526. наши крајеви су такође потпали под 
турску власт. У турској административној управи ова територија је чинила 
део Сегединског санджака, који се састојао од пет нахија (округа). Седиште 
нахија представљали су Сегедин, Суботица, Баја, Сомбор и Бач, a свака нахија 
је уједно представљала и судски срез у којем је столовао судија -  Кадија, који 
је уједно био и верски службеник. Тужитељ се требао обратити главном сан- 
джачком судији -  Муфтији, који је презентовано чињенично стање састављао 
у писмено и исто прослеђивао надлежном кадији. Особеност правосуђа у доба 
турске владавине представљала је чињеница да је трошкове судског поступка 
плаћала добитничка страна у спору. Новчане казне су готово искључиво биле 
изрицане и у кривичном праву. Уколико то није био случај казна се могла и 
тада заменити новцем, чак и у случају убиства. Овако прикупљени новац 
припадао је Спахији или Санджакбегу. Уколико је некога задесила несрећа 
-  утапање, удар грома, или је евентуално особу задесила смрт услед коњског 
ритања, кадија је чак и тада изрицао новчану казну, чији је износ имала на- 
докнадити односна општина.



Након 150-годишње турске владавине - коју је окончала Сенћанска битка 
из 1697, a потом и Карловачки мир из 1699. -  на ослобођеним је територи- 
јама изнова реинституционализован административни систем из времена 
пре турских освајања. Жупанијско правосуђе из тог доба је настојало да у 
имовинским споровима до најситнијих појединости установи чињенично 
стање, строго водећи рачуна о садржинској и формалној веродостојности 
сваког индивидуално искрслог доказног средства. За овим је заиста и било 
потребе, будући да је у периоду након протеривања Турака дошло до бројних 
процеса у којима су двојица или чак неколицина феудалаца полагали право 
на један те исти посед -  у оваквим случајевима они су своја имовинска права 
над повраћеним територијама требали да докажу службеним исправама и 
сведоцима.

У периоду између 1686. и 1702. године образована јеиПотиска војнаграни- 
ца. Ha овом подручју је правосуђе -  као и свака друга делатност -  засновано 
на војничком устројству, a најважнији елемент истог била је чињеница да су 
граничари били изузети из сваковрсне јурисдикције жупанијских чиновни- 
ка. Овакво стање је потрајало до 1715. када је законом уређена реституција 
грађанске администрације и судства у овим крајевима. Ове су мере оснажене 
1723, a проширене 1741. године.

Крајем прве трећине XVIII века правосудни систем се консолидовао: 
процесуирања од Врхжупанског суда насталог Поджупанског судства, 
Дворског, односно Земаљског судбеног стола и следственог му Краљевског 
трибунала, све су више ојачавали поверење спрам судства. Жупанијски суд 
се у периоду између 1699. и 1712. године налазио у Баји, 1712. је судовао у 
Калочи, да би након тога изнова доспео у Бају, као што су и „...утамничењу 
свакојаких злочинаца намењене затворе у Бају сместили”. Функцију пред- 
седника Жупанијског суда обављао је Поджупан, a поред њега су деловали и 
Асесор, као и Тужилац. Његова се јурисдикција односила како на грађанске 
тако и на кривичне поступке -  тзв. Ius Gladii му је безусловно припадао. Под 
наведеним појмом подразумевало се изрицање смртне пресуде.

У периоду између 1714. и 1721. године на ред је дошао и гранични спор 
између жупанија Бач и Бодрог, следствено којем је краљ 1730. године издао 
наредбу о потпуном престанку самосталности Бодрошке жупаније и њеном 
утапању у територију жупаније Бачке. Међутим, до законским путем спрове- 
деног обједињавања дошло је тек 1802. године. Ha скупштини која је одржана 
у Баји 1768. обједињена територија жупаније подељена је на четири среза: 
Бајски, Сомборски, Бачки и Тиски. Намесничко веће је одобрило ову одлуку, 
a једино одступање од пређашњег решења се састојало у томе да је за сваки 
срез било потребно изабрати једног главног и једног Viceindex Nobilium-л, 
као и по два Присежника. Године 1811. је као пети срез жупаније оформљен 
и Телечки срез.

Декрет Кароља III, издат 1723. године, прописиваојеуистину строге казне 
према починиоцима капиталних злочина: тако су у овом смислу починиоци 
убистава могли да рачунају на смртну казну, a починиоци паљевина на спа-



љивање „in vivo", но смртна казна је очекивала и фалсификаторе повеља, као 
и кривотворитеље печата. Исто тако овај декрет је предвиђао и правосудну 
паузу за време верских празника, на тридесет дана пре одржавања земаљске 
скупштине, као и током самог њеног одржавања, a све док се заступници не 
врате својим кућама, но дан судског паузирања представљала је и недеља.

Значајан датум у историји нашег поднебља представљао је 28. јун 1751, када 
је на основу у Бечу издатог Писма о привилегијама основан Потиски крун- 
ски диштрикт са седиштем у Бечеју, чија је територија обухватала општине 
Мартонош, Кањижа, Сента, Ада, Мол, Бачко Петрово Село, Бечеј, Србобран, 
Бачко Градиште и Турија. Становништво крунског диштрикта је уживало 
значајне привилегије и бенефиције, које су Повељом из 1755, те Писмом о 
привилегијама краља Ференца из 1800. године и потврђене. Ове привилегије 
су значиле одређена права у области самоуправе, подразумевајући при томе 
и самостални службенички кор, као и деловање самосталног већа, a сва добра 
су представљала својину становништва. Диштрикт није могао да шаље свог 
заступника у Земаљску скупштину.

Госпарски суд је био дислоциран у Бечеју. Госпарски суд је чинило по- 
средством општинског становништва у диштрикту изабраних дванаесторо 
судија, који су под председништвом Властелинског директора, односно ње- 
говог заменика, a у сарадњи са Властелинским тужиоцем, доносили пресуде 
у грађанским и кривичним поступцима. Следствено томе, становништво 
општина у крунском диштрикту је са становишта јурисдикције доспело у 
знатно привилегованији положај у односу на становништво општина дис- 
лоцираних у другим подручјима жупаније. Ово стање се одржало до 1870, 
када је законом стављено ван снаге, те када је дошло до редемпције крунског 
диштрикта.

Градови су своја самостална судствена права могли да упражњавају већ од 
XIII века. Ово право се у нашим крајевима односило на Сомбор, Суботицу, 
Нови Сад и Бају. Градско судствено тело се поред Градског судије састојало од 
дванаесторо изабраних грађана, који су се заклетвом обавезивали на савесно 
и прецизно вршење њима поверене функције. Делатност овог од Градског 
судије и Већника уобличеног тела превасходно је долазила до изражаја у те- 
жим кривично-казненим поступцима, док је суђење у минорнијим неделима 
обављао или Градски судија самостално, или су иста били процесуирана од 
стране Градског капетана.

У време ослободилачке борбе и револуције из 1848/49. правосуђе је услед 
ратног стања било потиснуто у позадину, те је следствено томе дошло до 
тешких облика илегитимности.

У наредном, пост-револуционарном, неоапсолутистичком периоду, Жу- 
панијски суд је изнова у Сомбору отпочео да обавља своју делатност, која је 
у административном смилсу потпадала под надлежност Врховног судбеног 
стола у Темишвару. Током постојања Српске Војводине и Тамишке бановине 
деловао је и тзв. Урбанијални суд, чији је председник био председник редовног 
Жупанијског суда. Након 1861. године у жупанијама је све више реституиран



предреволуционарни, добро етаблирани правосудни ситем, који, међутим, 
није задовољавао потребе интензивно буржоазираног друштва. Стога је у 
функцији насталих друштвено-политичких односа постала нужном реформа 
целокупног правосудног система, a унутар њега нарочито реформа јурисдик- 
ције судова и судског система.



П Р А В О С У Ђ Е  У А У С Т Р О У Г А Р С К О Ј М О Н А Р Х И ЈИ  
(1 8 6 8 -1 9 1 8 )

ПУТ КА АУСТРО-УГАРСКОЈ НАГОДБИ ИЗ 1868.

Након пораза мађарске ослободилачке борбе и револуције из 1848/49. ин- 
корпорација „побуњеничке” Мађарске у царство постала је превасходни 
циљ Хабсбуршке монархије. Војна окупација, којом је непосредно управљао 
фелдмаршал Хајнау, представљала је први корак у том настојању.

У том периоду су унутар монархије на одлучујуће позиције доспевали 
политичари и војници неоапсолутистичке провенијенције, који су уживали 
подршку Франца Јозефа I, те су у циљу учвршћивања империјалне власти 
чинили све што је било у њиховој моћи. Најочитији пример овоме била је 
одмазда, током које су погубљене бројне водеће личности ослободилачке бор- 
бе. И обични људи су платили свој данак: многи међу бившим домобранима 
били су погубљени као дезертери, a хиљаде њих су допале затвора, или пак 
биле силом уврштене у царску и краљевску армију. Претежни део егзекуција 
је извршен још у јесен 1849. године.

Друга важна активност била је усмерена ка утапању државе у царевину, са 
образложењем да је, оружаним устанком противу цара, Мађарска изгубила 
своје право на аутономију. У том духу је 24. октобра 1849. донет Декрет о 
устројству јавне управе, који јеставио ван снаге с пролећа 1849. годинеуоб- 
личени административни поредак и донео следеће промене:

Хрватска-Славонија је одвојена од Краљевине Мађарске;
Ердељ (Трансилванија), Хрватска-Славонија су потпали под непо- 
средну управу у Бечу столујуће централне власти;
Међумурје је прикључено Хрватској-Славонији;
Делишће (Партиум) је прикључено Ердељу (Трансилванији); 

о *  Царским Патентом од 18. новембра 1849. образовани су Српска Во- 
јводина и Тамишки Банат; 

о *  Подручје Војне крајине остало је непосредно потчињено Бечу; 
о *  Мађарска је подељена на пет војних округа, који су представљали 

основу касније екседифициране цивилне јавне управе, a са седиштима 
у Пешти -  Будиму, Пожуну, Шопрону, Каши и Нађвараду. Ha челу 
округа налазили су се врховни жупани. Округе су чиниле жупаније, 
на чијем су се челу налазили жупанијски префекти. Жупаније су пак 
биле издељене на срезове, на чијем се челу налазио ludex nobilium, 
док су срезови били сачињени од више општина.

Првог новембра 1849. је и у Мађарској проглашен тзв. Оломуцки устав, 
који пак -  услед постојања ратног стања -  никада није ступио на снагу. Овај 
је основни закон -  који је донет као резултат конфронтације уставоборства 
и апсолутизма -  поседовао бројне за апсолутисте конвенијентне одреднице:



укинуо је територијалне разлике, обезбедио је владару право вета, министри 
су били одговорни само краљу, покрајине су имале ограничену надлежност, 
док су локалне власти дошле до ширих самоуправних права.

У јавној управи, која је инаугурисана 1850. године, у службеној се употреби 
налазио немачки језик. Период између 1850 -  1860. године, који је добио име 
по ноторном пленипотентном министру унутрашњих послова Александру 
Баху, у историју Мађарске је доспео под називом „Бахова епоха.”

Међутим, крајем 1850-их година настала међународна политичка ситуација 
у Европи -  упркос афирмацији унутрашње консолидације -  није погодовала 
опстанку Хабсбуршке монархије у њеној тада постојећој форми. Најважније 
декомпозиционе чиниоце представљала су јачања немачког и италијанског 
покрета за уједињење, те са њима скопчани ратови, у којима је Аустрија 
претрпела поразе и територијалне губитке, односно поименично:

ón Пораз код Солферина 24. јуна 1859. од француског цара Наполеона 
III, следствено којем је изгубила Ломбардију;

ок Пораз код Кенигреца 3. јула 1866. од Пруске, следствено којем је Ау- 
стрија истиснута из Немачке лиге, те је потоње уједињење Немачке 
извршила Пруска под Бизмарком.

Све ово је допринело убрзању преговора о аустро-мађарском поравнању, 
у којима је са мађарске стране истакнуту улогу имао Ференц Деак. Нагодба 
је осигурала корист за обе стране: Аустрија је могла да задржи свој статус 
велике силе, док је Мађарска имала потребу за нагодбом у циљу своје соп- 
ствене безбедности.

Године 1867. је као резултат успешних преговора створена дуалистичка, 
заједничким ратоводственим, дипломатско -  екстернарним и делимично 
финансијским прерогативима располажућа Аустро-Угарска монархија, која 
је била састављена из два равноправна државна ентитета -  из Царевине Ау- 
стрије и Краљевине Мађарске. Руководиоце „заједничких” министарстава 
именовао је цар, a најважнијом кохезионом снагом сматрана је царска и 
краљевска војска.

Добитак за Мађарску, испоставило се, представљало је и поновно инкор- 
порирање Ердеља (Трансилваније) у државу у својству њеног органског дела, 
Војна крајина је расформирана и уврштена у систем жупанија. Потоњом ма- 
ђарско-хрватском нагодбом Хрватска-Славонија је добила своју унутрашњу 
аутономију. Обе државе-чланице Монархије располагале су сопственом, до- 
мицилно одговорном владом, самосталном јавном управом и правосудним 
системом. Обе државе-чланице су располагале са сопственим домобранством 
као националним оружаним снагама, чији је борбени састав чинило људство 
необухваћено заједничком армијом. За премијера мађарске владе цар је 17. 
фебруара 1867. именовао грофа Ђулу Андрашија.

Осмог јуна 1867. у Будимпешти је аустријски цар Франц Јозеф I крунисан за 
краља Мађарске и њој придружених држава. Национално питање у империји



је антиципаторно -  ондашњем времену несвојствено -  било уређено Законом 
бр. XLIV из 1868, донетог по питању националне равноправности.

Аустро-мађарска нагодба, наравно, није решила све унутрашње проблеме 
империје, али је пружила прилику за модернизацију, за поспешивање на- 
сценденције грађанства, за аугментацију економије, за мирољубиво решење 
националних конфликата. Следствено свему изнетом, ова огромна, у срцу 
Европе опстојећа вишенационална држава постала је животно способна за 
наредних педесет година...

ОБРАЗОВАЊЕ НОВОГ СУДСКОГ СИСТЕМА

Друштвене прилике које су настале након аустро-мађарске нагодбе из 1867. 
погодовале су изградњи државне надградње буржоаског типа. Формирањем 
Врховног суда Мађарске -  Краљевске курије, Законом бр. LIV из 1868, до- 
нетог по питању конституције грађанског судства. Курија је деловала у две 
инстанце: Врховном и Касационом трибуналу. Такође су у смислу овог закона 
образована и два виша суда -  Пештански и Марошвашархељски судбени сто
-  те су истовремено овим престали да постоје поджупанијски трибунали и 
окружни судбени столови. Градско судство је у својству првостепене инстанце
-  a у форми градског судије или градскога суда -  тада још постојало: могло 
је да пресуђује у парницама са предметном вредношћу до 10 форинти.

Године 1868. донети закон, који је гарантовао националну равноправност, 
омогућио је да сваки држављанин на суду користи у поступку свој матерњи 
језик.

Наредни, можда и најважнији корак, представљало је раздвајање јавне 
управе и судства, које је законодавна власт уредила Законом бр. IV из 1869. 
о упражњавању судске власти. Почев од тада, a по основу овог закона, 
управне власти и судови нису могли да се мешају једни другима у ресорне 
надлежности. Извесна преклапања су, међутим, и надаље постојала, пошто 
су прекршајни случајеви и надаље остали у ингеренцији управних органа. И 
судови су такође обављали управне послове, пошто је њима поверено вођење 
земљокњижног регистра.

Закон из 1869. је имао бројне важне ставке. Судска пресуда је изрицана у 
име владара Франца Јозефа I. Судије је именовао краљ, који су пак своје плате 
добијали из државне благајне. Судије су морале да испуњавају и одређене 
услове како би могли да ступе у службу, a међу њима је ваљда најважнији 
био одговарајућа стручна спрема. У том смислу судија је могао да буде само 
личност која је:

п * Окончала своје универзитетске студије државним испитом;
о *  Располагала са најмање трогодишњом судијском, или адвокатско- 

кандидатском праксом;
Положила судијски испит.



Закон је конципирао и принцип судијске дискрепанце, по којем судија није 
могао да буде посланик, адвокат, функционер трговачког удружења, није се 
могао бавити обртништвом, није могао да прима дарове, нити пак да буде 
члан политичке партије.

Закон је декларисао судијску независност: сходно томе судије су пресуду 
могле да донесу само у духу закона и обичаја са законском снагом, a на су- 
дију приликом доношења пресуде нису могли утицати ни држава, нити пак 
индивидуалне личности.

Закону из 1869. прикључио се и Закон бр. VII из 1871. о одговорности 
судија и судских чиновника, којим су регулисани дисциплинска, кривична 
и имовинска одговорност судија и судских чиновника.

Ha основу принципа конципираних 1869. године уређење првостепених 
судова утемељено је Законом бр. XXXI из 1871. о устројству првостепених 
судова, те Законом бр. XXXII о установљењу првостепених краљевских суд- 
бених столова и среских судова. У смислу овог закона престали су да постоје 
сви дотадашњи судови локалних самоуправа -  жупанијски и општински 
судови, мешовити судови, урбаријални, руднички, асесорни, мешовити и 
трговинско -  аргентаријални. Уместо њих инокосни судови опште надлеж- 
ности постали су Краљевски судови.

По жупанијама је формирано више Краљевских судова -  на територији 
Мађарске укупно њих 102 -  a у случају Бачко -  бодрошке жупаније пак Кра- 
љевски судови у Баји, Сомбору, Суботици и у Новом Саду. Судовима је руко- 
водио председник. Краљевски суд је како у кривичним, тако и у грађанским 
поступцима судио у трочланом већу. Краљевски суд је у својству трговинског 
суда уређивао питања регистрације фирми и стечајног поступка.

У смислу закона из 1871. године у процесирању минорнијих кривичних 
дела, као и грађанских парница мале материјалне вредности, инокосну над- 
лежност имали су Срески краљевски судови -  на територији Мађарске укупно 
њих 360. Ha челу среског суда налазио се срески судија, чији су рад помагали 
њему додељене среске судије-асесори. Срески суд је увек суДио као инокосна 
инстанца. Против пресуде среског суда у грађанским поступцима жалба се 
могла поднети надлежном Краљевском апелационом суду, док се у кривичним 
предметимажалба до 1900. године могла поднети надлежном судбеном столу, 
a након тога жалба је и у овим случајевима могла бити поднета краљевским 
апелационим судовима. Срески судови су постепено преузели од краљевских 
судова вођење земљокњижног регистра.

Почетну организацију среских судова, као и правно процесуирање од 
стране истих, прописао је Закон бр. XXXI из 1879, дочим је ре-регламентацију 
ове материје обавио министар правде својом Општом уредбом бр. 23465 из- 
датом 1897. године. Овом одредбом администрирање је постало децидираније 
и попримило је уређенију форму.

Коначно регламентирање администреативног поступка среских судова 
прописано је уредбом Министарства правде бр. 42100 из 1914. године.



Као следећи корак уследио је и наставак реорганизације виших судова: 
Закон бр. LIX из 1881, који се односио на модификацију Закона бр. LIV о 
конституцији грађанског судства из 1868, установио је Краљевску курију 
као обједињену врховну судску инстанцу. У смислу Закона бр. XXV из 1890. 
о организацији Краљевских судбених столова и Краљевског врховног тужи- 
лаштва, установљено је 11 судбених столова и утврђена њихова надлежност. 
Донекле је измењена мрежа судова, као и њихова територијална надлежност: 
почев од 1890. постојало је 67 судбених столова, као и 384 среска суда.

Врховни надзор над свим судовима обављао је министар правде.
Паралелно са организацијом судова је зарад представљања јавне тужбе 

Законом бр. XXXIII из 1871. о Краљевском тужилаштву оформљено и јавно 
тужилаштво. Жупанијски и градски часнички тужиоци могли су и надаље да 
остану на својим функцијама, но убудуће су могли деловати једино у својству 
правних консултаната, те су у имовинско -  правним процесима заступали 
законодавне власти.

Наново установљена Краљевска тужилаштва -  која су била оформљена 
паралелно са краљевским судбеним столовима -  функционисала су искљу- 
чиво у акузаторном својству. Тужиоце је -  баш као и судије -  именовао краљ, 
a плате је подмиривала државна ризница. Ha челу тужилаштва налазио се 
краљевски тужилац, док су његов рад помагали заменици тужиоца. Међу 
задатке тужиоца убрајали су се руковођење истрагом, подизање оптужни- 
це, одустајање од оптужбе, подношење жалби, ефекција извршења казне 
и надзор. У случају среских судова јавну тужбу је почев од 1900. заступао 
прокуратор тужилаштва.

Поред судбених столова оформљена су и Краљевска врховна тужилаштва, 
на чијем се челу налазио врховни тужилац. Овај орган је обављао надзор над 
њему подређеним тужилаштвима.

СЕНТА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

Следствено гушењу ослободилачке борбе из 1848/49. и у Сенти је могло 
да дође до отпочињања рестаурације и довођења у ред пољуљаног поверења. 
Град је изгубио свој Уређени савет, но 1850. године овде је приспео магистрат 
крунског диштрикта, који је изгубио своју судствену и политичку функцију. 
Одржавање јавног реда и јавне безбедности било је поверено пандурима и 
редарственом поверенику, a њих је пак 1856. заменила жандармерија. Ноћу 
су по улицама надзор вршиле ноћобдије, a весеље по крчмама било је за- 
брањено након девет часова увече.

Године 1851. настављају се радови на регулисању водотока реке Тисе, a 
отпочео је и катастарски премер, који се одужио до 1856. Поред обнове оште- 
ћених зграда, у периоду 1854/55. изграђена је и тзв. Мала градска кућа.

Град је изнова замолио за рестаурацију Уређеног савета, којег је 1861. и 
добио. Слично осталим општинама у округу и Сенти је било потребно да 
плаћањем замашне своте саму себе ослободи од плаћања десетине, коју су



оптерећивали и заостаци, будући да дуже времена није плаћана ни власте- 
линска осмина. Стога је граду претила и могућност тзв. децимарне парнице, 
што би било једнако банкротству. Кулминацију овог стања представљала је 
обавеза изградње моста, које се град, у име права наплате скеларине и царине, 
и прихватио. Због насталих финансијских потешкоћа градско предстојништво 
је затражило, a 1868. и добило омисију уређеног савета, те је у том смислу 
Сента трансформисана у тзв. пагус.

Упркос „деградацији” локалне самоуправе спори развој и модернизаци- 
ја показали су се незаустављивима. Сента се све успешније укључивала у 
крвоток државе: почетком шездесетих година XIX века подигнута је пошта, 
паробродарска линија Земун -  Сегедин дотакла се и Сенте, a почела је да се 
помиње и изградња моста и железнице.

Двадесет шестог фебруара 1870. на ред је дошло и склапање уговора о ре- 
демпцији и следственом, законским путем посредованом -  Закон бр. XXVI 
из 1870. -  укидању округа. Округ и његове општине обавезали су се да ће 
исплатити 1.300.000 форинти, на име чега су требали да буду ослобођени од 
обавеза прописаних повељама о привилегијама. Откупнина је требала бити 
отплаћивана у ратама до 1875, a оне су пак сваке године доспевале на наплату
1. октобра. У овом периоду на ред је дошла и деоба среза, тј. на деобу је дато 
18.000 јутара пашњакау јавној својини, a након што је Сента 1875. изгубила 
парницу подигнуту зарад очувања јавних пашњака. Након што је поменути 
спор изгубила и у другостепеном поступку, целокупна имовина града Сенте 
је секвестрирана 5. септембра 1879, да би 1881. дошло до поравнања међу 
странкама у спору.

У смислу Закона бр. XVIII из 1871. о уређењу општина, у Сенти је крајем 
1873. изнова успостављен Уређени савет, те установљен Градоначелнички 
уред. Функцију првог градоначелника Сенте обављао је Аурел Јанкович. 
Скупштину града је чинило 200 одборника: стотина изабраних одборника и 
стотина вирилиста могла је да одлучује о пословима и питањима града.

Године 1872/73. изграђен је дрвени мост који је надсвођавао Тису, омогућ- 
ујући саобраћајну везу између Бачко -  бодрошке и Торонталске жупаније.

СЕНЋАНСКИ КРАЉЕВСКИ СРЕСКИ СУД У ВРЕМЕ АУСТРО -
УГАРСКЕ МОНАРХИЈЕ

Сенћански Краљевски срески суд почео је да делује 1872, a његова је над- 
лежност обухватала следеће насеобине:

Аду и њој припадајућа насеља Оромвег и Торњош;
о *  Кањижу и њој припадајућа насеља Адорјан, Ором, Оромхеђеш и

Папхалом;
Мартонош и њему припадајућа насеља Ошторку и Салаторњу;
Мол и њему припадајућа насеља Гунараш, Нађвелђ и Тевишку;

о *  Сенту и њој припадајућа насеља Батку, Горњи Брег, Карјад и Кеви.



Службене просторије суда добиле су свој локалитет у делу током 1854/55. 
грађене зграде Градске куће, названом Мала градска кућа. Ово потврђује и 
Одлука градске скупштине, донета на седници одржаној 19. априла 1872. 
[ИАС, Ф. 003 - Град Сента са Уређеним саветом, Сента (1850 -  1918), Скуп- 
штински записник за 1872, деловодни број: 67/1872.]:

„Прочитана текуће године ове под бр. 444-им општинској управи приспела 
замолба такова саобразно којој посредством града на коришћење месноме 
краљевскоме Срескоме суду предате, у малој Градској кући опстојеће про- 
сторије, гледе земљокњижне укњижбе права плодоуживања неопходну 
изјаву потребују.
Издавање изјаве ове Предстојништву поверавају.”

Скупштина је тог истог дана под тачком дневног реда 69/1872. расправљала 
и о посредством срескога суда затраженој изградњи затвора:

„Господин Судија наводи да је месни краљевски Срески суд гледе по- 
средством града уговорно условљене изградње затвора Предстојништво 
у више наврата пожуривао, те умољава да се спрам овога прикладне мере 
предузму.
Предстојништву поверавају да гледе градњи доспелих затвора предлог свој 
заједно са плановима и трошковником што скорије поднесу.”

Први срески судија сенћанског Среског суда био је ТЈерђ Зако, који је ову 
функцију обављао до 1876, a доцније је постао председник великокикиндског 
суда. Први срески судија-асесор био је Деме Пап.

Вођење земљишних књига сенћански Срески суд је преузео од суботичког 
суда почев од 1878, a први сенћански грунтовничар био је Денеш Вибинал.

Службени језик у употреби при среском суду био је мађарски, a делатност 
суда била је организована у оквиру четири одсека:

Президијални одсек -  ознака списа: Ел.
Парнични одсек, који је поступао у у следећим случајевима: 
Консесуални предмети (нагодбе, поравнања) -  ознака списа: Ег 
Платни налози -  ознака списа: Фх и Фм 
Коакторне парнице -  ознака списа: Сп 
Матичарски предмети -  ознака списа: A 
Потраживања у парничним поступцима -  ознака списа: М 
Мешовити (парнични) предмети -  ознака списа: Пв 
Кривични одсек, који је поступао у следећим случајевима: 
Преступи, прекршаји и деликти -  ознака списа: Б 
Истражно-судски предмети -  ознака списа: Вб 
Потраживања у кривичним предметима -  ознака списа: Бм 
Мешовоти (кривични) предмети -  ознак списа: Бв.



4) Ванпарнични одсек, који је поступао у следећим случајевима:
а) Оставински предмети -  ознака списа: Ö
б) Извршитељски предмети -  ознака списа: Вг
ц) Земљишно-књижни предмети -  ознака списа: Тк или Ткв.

Земљишно-књижни поступак у потпуности се одвојио од суда и располагао 
је сопстевном архивом. Земљишно -  књижни списи били су одељени по ката- 
старским општинама, те су њихови индекси у почетку имали следеће ознаке: 
A (Ада), Ó k  и л и  М к  (Кањижа), М (Мартонош), Мох (Мол) и 3 (Сента). Почев 
од 1914. поједине катастарске општине означаване су римским бројевима: I 
-  Ада, II Кањижа, III Мартонош, IV Мол и V Сента.

НОВА ЗГРАДА КРАЉЕВСКОГ СРЕСКОГ СУДА У СЕНТИ

Царска и краљевска посета 1895. представљала је значајан догађај у онда- 
шњем животу Сенте. Припремајући се за посету Франца Јозефа I на цело- 
купном подручју града дошло је до обимних радова -  асфалтирања, уређења 
главног трга, увођења електричне расвете -  који су имали за циљ даривање 
превасходно градског, грађанског обличја Сенти. У оквиру ових радова на 
ред је дошла и изградња једне нове зграде, која је обезбедила седиште са 
недостатком простора стално борећем се Краљевском среском суду, као и 
непрестано селећој се пошти. Град је одлуку о овој инвестицији донео још 
1894. године. За локалитет градње означен је јужни део плаца Градске куће, 
у тадашњој Јокаијевој улици (данас: Поштанска улица) -  тј. Подручје старе 
касапнице. Тако је омогућено да се следствено обнови и изградњи тај, из 
1884/85 изједна исковани, комплекс Градске куће обогати новим елементом. 
Планове нове зграде израдио је градски архитекта Ђерђ Конц.

Радове на изградњи је отпочела сенћанска грађевинско-предузетничка 
фирма Давида Голдштајна 28. априла 1895, a зграда је довршена у прописаном 
четворомесечном року. Инспекција радова је обављена 20. фебруара 1896., 
a тада је дошло и до примопредаје зграде. Будући да је због додатних радова 
одобрени буджет био прекорачен, од целе ове ствари је 1898. настао судски 
процес, који је окончан тек 1905. губитком истог од стране Ђерђа Конца.

Довршена зграда је у конструкционом погледу представљала једноспрат- 
ну двотраверзну конструкцију са централним ходником, којој је потребну 
озбиљност пружала строга симетрија и - за ондашње јавне зграде каракте- 
ристична -  монархијско-жута боја. Зграда је прекривена тврдим црепом, 
те благодарећи томе није постала жртвом пожара из 1911. који је уништио 
Градску кућу.

Сенћански Краљевски срески суд је у посед узео спратни део нове зграде 
и у њему остао све до 1960, када је у Сенти престала да постоји институција 
Среског суда.

Године 1910. указала се могућност да Сента пружи станиште судским ин- 
ституцијама вишег ранга. Једна од основних претпоставки при томе била је и



достојна зграда коју је град требао да обезбеди. Градско предстојништво Сенте 
било је наклоњено овоме, те је за локалитет потенцијалне градње означило је- 
дан од најатрактивнијих делова сенћанског кеја, простор који се распростирао 
од Лепе до Мостовне улице. Уништење старе Градске куће, које је уследило 1911 
-  a које је пак учинило неопходном изградњу нове Градске куће -  међутим, 
баш као и ујесен 1912. обелодањена чињеница по којој Сента ипак неће добити 
суд, учинили су беспредметним план о градњи нове зграде суда.

У смислу закона из 1871. наново формирани судови преузели су од судских 
власти затворе и притворе, те се то десило и у случају сенћанског Среског суда. 
Затвор Среског суда налазио се у његовом дворишту, у специјално за ове сврхе 
служећој згради, a његово двориште је од дворишта Градске куће раздвајала 
само једна дашчана ограда. Затвор се сатојао из три заједничке ћелије и три 
самице, које су надопуњавали стражарска соба и складиште. Приликом за- 
творске инспекције која је обављена 1916. Комисија за јавну безбедност среза 
сенћанског је у погледу затвора среског суда констатовала следеће: „...услед 
супротстављености јавно-здравственим и јавно-безбедносним захтевима 
он не одговара својој намени, пошто су затворске ћелије ниске, тешко про- 
ветриве, a под тешко чистив, будући да је поплочан циглама.” Приликом те 
исте инспекције испитани су и затвореници: „...који су, испитани у погледу 
опхођења са њима и исхране, изјавили да немају притужби.”

Среске судије сенћанског Краљевског среског суда 
упериоду 1873-1918.

Ђерђ Зако од 1873. до 1876 -  у наведеном периоду уједно и руково- 
дилац сенћанског Среског суда;
Шандор Зотомањи од 1877. до 1883. -  у наведеном периоду уједно и 
руководилац сенћанског Среског суда;
Нандор Рот од 1884. до 1889. -  у наведеном периоду уједно и руково- 
дилац сенћанског Среског суда;
Лајош Рингхофер од 1890. до 1897 -  у наведеном периоду уједно и 
руководилац сенћанског Среског суда;
Мате Михаљ Јаноши од 1897 до 1901. -  у периооду од 1898. до 1901. 
руководилац сенћанског Среског суда;
Др. Силард Матшик од 1898. до 1918. -  у периоду од 1902. до 1918. 
руководилац сенћанског Среског суда; 

ov Карољ Кошамл. од 1905. до 1906. -  у периоду од 1895. до 1904. срески 
судија-асесор у Сенти;
Антал Добошод 1906. до 1918. -упериодуод 1893. до 1895бележник 
Среског суда, од 1897. до 1905. срески судија-асесор у Сенти; 

о *  Шандор Јако од 1909. до 1918. -  у периоду од 1899. до 1908. срески 
судија-асесор у Сенти; 

ok- Др. Иштван Коп од 1909. до 1911. -  у периоду од 1903. до 1908. срески 
судија-асесор у Сенти;



Михаљ Шомођи од 1909. до 1916; 
ov Др. Карољ Морава од 1914. до 1918.

Среске судије-асесори сенћанског Краљевског среског суда у периоду 
1873 -  1918.

ок Деме Пап у периоду од 1873. до 1876;
Ok- Гедеон Баки током 1876;

Ђула Некам у периоду од 1878. до 1881, a потом од 1883. до 1888; 
Јанош Сопо током 1878;
Иван Сечеи у периоду од 1880. до 1881;
ЂулаШ варцерупериодуод ig82. до 1887 -  у периоду од 1880. до 1881. 
бележник сенћанског Среског суда; 

ov Т>ула Апати у периоду од 1885. до 1887;
Др. Пал Море током 1886, a након тога 1888;

Ofc- Шандор Сердахељи у периоду од 1888. до 1889;
Бела Ковач у периоду од 1889. до 1892; 

ov Јанош Бата у периоду од 1889. до 1891;
Акош Гестеши у периоду од 1889. до 1897; 

ом Јожеф Бито у периоду од 1891. до 1892;
Лајош Силађи у периоду од 1892. до 1896;

Ofc- Др. ТЈула Бернат у периоду од 1893. до 1894; 
ок Геза Молнар у периоду од 1893. до 1898; 
о *  Карољ Коша мл. у периоду од 1895. до 1904;

Антал Добош у периоду од 1897. до 1905; 
о *  Иштван Шмит у периоду од 1898. до 1899;

Шандор Јако у периоду од 1899. до 1908.
Др. Мор Кертвељеши током 1901; 

о *  Др. ТЈула Шереш у периоду од 1902. до 1903; 
о*> Др. Иштван Коп у периоду од 1903. до 1908; 
о *  Ђула Марци у периоду од 1904. до 1908; 
о *  Др. Фриђеш Фишер у периоду од 1907. до 1908; 
о *  Др. Лајош Фодор у периоду од 1916 до 1918;
о *  Ференц Киш Пал у периоду од 1916. до 1918. -  у периоду од 1907. до 

1915. бележник сенћанског Среског суда.

Подбележници односно бележници сенћанског Краљевског среског 
судаупериоду 1878-1918.

о*> Жигмонд Шкултети током 1878; 
ок Антал Јурич у периоду од 1878. до 1880;

ТЈула Шварцер у периоду од 1880. до 1881;
Јанош Јожеф Њитраи у периоду од 1884. до 1889; 

ом Иштван Богишич током 1884, a након тога 1886;



Золтан Месарош у периоду од 1890. до 1892;
Антал Добош у периоду од 1893. до 1895; 

ov Карољ Секер у периоду од 1896. до 1897;
Карољ Вилд у периоду од 1896. до 1899; 

о *  Лукач Буш у периоду од 1898. до 1900;
Тивадар Армин Вајс у периоду од 1900. до 1903;
Шандор Черге током 1900;
Емил Михаљ Туркович у периоду од 1901. до 1903;
Др. Иштван Разел у периоду од 1904. до 1906;
Габор Боднар у периоду од 1904. до 1909;
Ференц Киш Пал у периоду од 1907. до 1915; 

о *  Јожеф Легеза током 1909;
Др. Јене Боер у периоду од 1910. до 1911;
Др. Калман Ердеш у периоду од 1911. до 1912;
Др. Иштван Тот током 1912;
Др. Јанош Серемлеи у периоду од 1913. до 1918;
Др. Јожеф Мамужич у периоду од 1913. до 1917;
Др. Миклош Сафир у периоду од 1916. до 1918;
Др. Шандор Бошан током 1918.

Грунтовничари сенћанског Краљевског среског суда у периоду
1878-1918.

Ok- Денеш Вибирал у периоду од 1878. до 1894;
Јанош Мадари у периоду од 1895. до 1900; 

о *  Јожеф Салаи током 1901; 
óv Шандор Шимоњи у периоду од 1902. до 1918; 
óm Иштван Бобар у периоду од 1909. до 1918.

Посредством Краљевине Мађарске у Војводини изграђени правосудни си- 
стем био је у прилици да своје задатке несметано обавља до новембра 1918.

Примирјем у Падови, које је потписано 3. новембра 1918, a које је пред- 
стављало окончање оружаних сукоба у I светском рату, те следственом 
Београдском конвенцијом потписаном 13. новембра 1918, оружане снаге 
Антанте и њима савезничке српске и румунске трупе прибавиле су право да 
окупирају поједине делове Мађарске.

Шесанестог новембра 1918. -  онога дана када је у Будимпешти проглашена 
република -  у Сенту су ушле трупе српске армије под командом Глигорија 
Хаджи-Јовановића. Локалну власт је преузело Српско национално веће, док 
је срески суд престао са радом.

Народна скупштина у Новом саду је 25. новембра изгласала прикључење 
ових територија Србији, док је 1. децембра 1918. основана Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца. Овим је Краљевина Мађарска практично изгубила суве- 
ренитет над Војводином, који је dejure санкционисан међународним уговором



потписаним 4. јуна 1920. у Тријанонском дворцу крај Версаја, a који је познат 
као Тријанонски мировни уговор.

Сачувани документарни материјал сенћанског Краљевског среског суда из 
раздобља 1872 -  1918. је вишекратном примопредајом докуменатау периоду 
од 1959. до 1988. доспео у посед сенћанског Историјског архива, a у којем је 
унет у евиденцију од ознаком Ф. 020. Раздеоба архивског фонда, који заприма 
укупно 124 дужних метара је следећа:

А. КЊИГЕ (1896 -  1919), УКУПНО 145 ТОМОВА:

I. Судске књиге

1. Регистри: 5 томова (1-5) за период 1896 -  1904.
2. Главни спискови: 4 тома (6-9) за период 1915-1918.
3. Индекси: 3 тома (10-11) за период 1916 -  1918.
4. Списковисаиндексима: 10том ова(12-20)запериод 1898-1911.-пре- 

ма врсти предмета.

II. Земљишне књиге

5. Записници о земљишно-књижним поднесцима: 13 томова за период 
1877-1918.

6. Земљишно-књижни регистри: 64 тома за период 1874 -  1918.
7. Земљишно-књижни индекси: 46 томова за период 1877 -  1918.

Б. СПИСИ (1875 -  1918), УКУПНО 948 КУТИЈА:

I. Судски списи: 40 кутија (28-67) за период 1875-1918 -  претежним 
делом наследно -  оставински, кривични и грађанско -  парнични 
предмети.

II. Катастарски списи (1875-1918) 908 кутија -  према катастарским 
општинама.



П Р О М Е Н А  Ц А Р С Т В А : ОД Н А С Т А Н К А  К Р А Љ Е В И Н Е  С Р Б А , 
Х Р В А Т А  И С Л О В Е Н А Ц А  Д О  Т Р И ЈА Н О Н С К О Г  М И Р О В Н О Г  
У ГО В О Р А  (1 9 1 8 -1 9 2 0 )

У јесен 1918. Аустро-Угарска монархија распала се на своје делове. Народи 
царства су на наговор сила Антанте заузели став о подели Монархије. Ок- 
тобра 1918. оформљени су национални савети, који су почели да делују као 
нови органи власти.

Шеснаестог октобра 1918. цар Карло IV је Аустрију прогласио федеартив- 
ном државом, a 21. октобра је привремена национална скупштина прогласила 
оснивање независне Аустрије. Двадесет и трећег октобра основано је пак 
Мађарско национално веће са грофом Михаљем Карољијем на челу.

Двадесет деветог октобра 1918. Народно веће Словенаца, Хрвата и Срба 
обзнанило је отцепљење јужнословенских територија од Монархије и про- 
гласило државу Словенаца, Хрвата и Срба. У ноћи између 30. и 31. октобра 
у Будимпешти је победила револуција хризантема: ерцхерцог Јозеф Август 
Виктор је у својству краљевог повереника за министра-председника Мађар- 
ске владе именовао Михаља Карољија. Нови премијер је у свом прогласу од
2. новембра изјавио: мађарска нација полаже оружје и оглашава једнакост 
свих народа.

Трећег новембра 1918. у Падови представници сила Антанте и Аустро- 
Угарске монархије потписују споразум о примирју, који ступа на снагу 4. 
новембра.

У Бачко-бодрошкој и Торонталској жупанији је настало напето стање: јавна 
безбедност је била уздрмана, a дошло је и до пљачки и разбојништава. Локална 
национална већа су у више насеља покушала да формирањем Народне страже 
успоставе ред и мир. У бројним војвођанским градовимауведени су ванредно 
стање и преко судство.

Петог новембра 1918. начелник генералштаба српске војске, војвода 
Живојин Мишић, издао је наредбу којом је српским трупама наложио да 
запоседну линију Бела Црква-Вршац-Темишвар-Арад на истоку, на северу 
линију Сегедин -  Суботица -  Баја, a на северозападу да крену у правцу Срема, 
Хрватске, Босне и Херцеговине, Далмације и Словеније. Седмог новембра су 
у Београду представници мађарске владе отпочели мировне преговоре са 
француским генералом Франше Д’Епереом. У међувремену су 9. новембра 
српске трупе ушле у Нови Сад, a 13. новембра у Суботицу и Бају. Тринаестог 
новембра у Београду је потписан војни споразум, следствено којем су српске 
трупе окупирале Барч, Сигетвар и Печуј. Шеснаестог новембра српска војска 
је ушла и у Сенту.

Велика народна скупштина, одржана 25. новембра 1918. у Новом Саду, 
на којој су Сенту представљали Јоца Вујић и Милош Прекајски, изгласала је 
отцепљење ове територије и њено прикључење Србији. Првог децембра 1918. 
уједињењем Србије и Државе Словенаца, Хрвата и Срба насталаје Краљевина 
Срба, Хрвата и Словенаца. Поједине територије новонастале државе су са



друштвено -  политичког становишта стајале на различитом степену разво- 
ја, a њихов национални састав и економско-културни ниво становништва 
такође се значајно разликовао.

Године 1919. отпочела је мировна конференција, која је за Мађарску завр- 
шена 4. јуна 1920. Тријанонским мировним уговором. Овај мировни уговор је 
потврдио припадност територија узетих у посед од стране Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца.

СЕНЋАНСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРОМЕНЕ ЦАРСТВА: ТЕШКОЋЕ
ПРИМОПРЕДАЈЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ (19181919)

Улазак српских трупау Сенту, новембра 1918. године, становништво јесма- 
трало привременом окупацијом, којој ће -  у догледно време -  доћи крај. На- 
родна стража је распуштена, a одржавање реда је преузела српска војска.

Одлука Велике народне скупштине, донета 25. новембра у Новом Саду и 
њој следствујући догађаји: Уредба врховног жупана Бачко -  бодрошке жу- 
паније од 29. новембра 1918, по којој локалне самоуправе могу извршавати 
само она упутства која су прописана од стране српско-хрватско-словенске 
владе, оповргла су наде да је у питању само краткотрајна окупација.

Врховни жупан Коста Бугарски је 16. јануара 1919. именовао нови пред- 
стојнички кор града Сенте, на чијем се челу налазио Ђорђе Вујић, који је 
обављао функцију градоначелника. Врховни жупан је посетио Сенту 4. фе- 
бруара 1919, како би уместо службеника који су одбили да положе заклетву 
новој држави именовао нове. Градоначелник Вујић је том приликом поднео 
оставку, a на његово место је постављен Геза Сарич.

Седмог фебруара 1919. од врховног је жупана приспела нова уредба: уме- 
сто општинске скупштине именован је седамдесеточлани Народни одбор. 
Своју конститутивну седницу Народни одбор је одржао 12. марта 1919, те 
је тиме обављена и комплетно преузимање локалне самоуправе од стране 
нових власти.

ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ ЗА ВРЕМЕ КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И
СЛОВЕНАЦА (1919 - 1929), ОДНОСНО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
(1929- 1941)

У раду владе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, формиране децембра 
1918, узео је учешће и представник правосудног ресора, премда је уредба о 
формирању Министарства правде ступила на снагу тек 4. децембра 1919. У 
смислу ове уредбе Министарству правде су -  између осталог -  у делокруг 
рада припале и управне активности које су се односиле на правосуђе.

Новонастали правни систем јужнословенске државе карактерисалаје ша- 
роликост. Његова хетерогеност је проистицала из чињенице да су поједини 
делови државе у периоду пре уједињења припадали различитим државним



субјектима, у којима су пак владали дивергентни правни системи. У том 
смислу територија државе је подељена на шест подручја:

ov Србију, која је обухватала територију у месној надлежности Касацио- 
ног суда са седиштем у Београду, те Апелационих судова са седиштем у 
Београду и Скопљу. Ha овом подручју на снази је био правни поредак 
Краљевине Србије.
Црну Гору, која је је обухватала територију у месној надлежности 
Великог суда са седиштем у Подгорици. Ha овом подручју на снази 
је био правни поредак Краљевине Црне Горе.
Војводину, која је обухватала територију у месној надлежности 
Одељења „Б” Касационог суда, чије је седиште било у Новом Саду. 
Ha овом подручју на снази је био мађарски правни поредак, уколико 
није био у колизији са правном регулативом нове државе. Ha поје- 
диним подручјима -  поименично на подручјима под територијалном 
надлежношћу Окружног суда у Панчеву, као и онима у надлежности 
Среских судова у Банатском Карловцу, Белој Цркви, Ковину, Тителу 
и Жабљу -  која су припадала негдашњем подручју Војне крајине, на 
снази је био аустријски правни поредак.
Хрватску и Славонију, која је обухватала територију Хрватске, Сла- 
воније, Истре и Међумурја. Ово је подручје било у територијалној 
надлежности Стола седморице, односно Одељења „А” Касационог 
суда са седиштем у Загребу.
Далмацију и Словенију, која је обухватала територију Далмације са 
острвима Рабом, Пагом и Крком, као и Словенију.

ov Босну и Херцеговину, која је обухватала територију Босне и Херце- 
говине. Она је образовала подручје у месној надлежности Врховног 
суда у Сарајеву. Овде је на снази био аустријски правни поредак. 
За босанске муслимане су у појединим областима живота и надаље 
званичну регулаторну нормативу представљали прописи исламског 
закона -  шеријата, чије су одредбе засноване на учењима Корана.

Успостављање новог, јединственог правног поретка нове државе, запо- 
чето је усвајањем Видовданског устава 28. јуна 1921. У том настојању су и 
постигнути одређени резултати, но југословенски правни поредак су све до 
његовог урушавања, које је уследило 1941 .године, карактерисале неуједначе- 
ности. У време Краљевине СХС/Краљевине Југославије казне су изрицане 
„У име Његовог Величанства Краља”.

У раду судова коришћен је српскохрватски, односно словеначки језик. 
Ha подручју вишенационалне Војводине - a имајући у виду постојање ве- 
ликог броја странака које нису говориле, или су пак слабо говориле српски 
језик, односно због потребе превођења великог броја документа из времена 
Аустро-Угарске монархије -  судбени столови, односно окружни судови су 
користили и тумаче. Уредба о томе донета је већ 1919. године.



У случају анектираних територија које су раније биле у саставу Мађарске 
-  a које су се састојале од Бачке, Баната, Барање и Међумурја -  од самог је 
почетка била донета одлука да на снази остану закони који су важили на 
дан 1. новембра 1918, уколико исти нису у супротности са интересима нову 
државу творећих нација. У овом духу су, са мањим модификацијама, до 1929. 
важили следећи мађарски закони:

Закон бр. V из 1878. године: Мађарски казнени законик о кривичним 
делима и преступима;

<̂ > Закон бр. XL из 1879. године: Мађарски казнени законик о прекрша- 
јима;

Ofc- Закон бр. XXXIII из 1896. године: О кривичном поступку;
Закон бр. I из 1911. године: О грађанском парничном поступку.

У складу са овим, у раду судова је задржан систем по којем су сви списи 
увођени у јединствени главни регистар и на основу тога архивирани по 
јединственим серијама -  овај метод је у случају окружних судова био у упо- 
треби до 1929, a у случају среских судова до 1932. године.

Нова је држава на територији Војводине задржала у време Аустро-Угарске 
монархије успостављену структуру судова. Као први корак извршено је пре- 
узимање првостепених судова, a тек након тога је могло доћи до формирања 
апелационих судова. Узрок овоме била је чињеница да је следствено анексији 
Војводине за територију Војводине надлежни апелациони суд -  Краљевски 
судбени сто у Сегедину -  остао на територији тријанонске Мађарске, док је 
Краљевски судбени сто у Темишвару допао Румунији. Краљевска Курија -  у 
својству врховног суда -  и надаље је пак имала седиште у Будимпешти.

Покретање рада судова и њихово деловање у почетном периоду обављао 
је Одсек за правосуђе народне управе за Банат, Бачку и Барању. Народна 
управа је 6. децембра 1918. упутила позив судовима и тужилаштвима да ступе 
у службу. Рад судова на територији Војводине пратиле су бројне потешкоће. 
До тога је првенствено долазило услед тога што бројни судски службеници и 
саме судије нису били вољни да положе заклетву новој држави, те су добро- 
вољно напуштали судове, или, са друге стране, добијали отказе.

Нова власт преузела је новосадски, сомборски и суботички судбени сто 
фебруара 1919. године: њихов назив је почев од 1929, a у складу са српскохр- 
ватском терминологијом, промењен у Окружни суд. Сходно извештају оде- 
љења Министарства унутрашњих дела надлежних за Банат, Бачку и Барању 
од 30. октобра 1919, већина судова је током 1919. наставила да води расправе 
на мађарском језику.

Уредба о оснивању Апелационог суда са седиштем у Новом Саду донета 
је 13. новембра 1919. године. Он је у својству другостепеног судског органа 
поступао у случајевима у којима су првостепену надлежност имали окружни 
судови. Ha челу овог судског органа налазио се председник, којем су у раду 
помагали један потпредседник и четворица председника већа, док је судијски



кор употпуњавало тринаесторо судија. Помоћно особље суда чинили су пред- 
седнички секретар, четворица судских и четворица већничких бележника. 
Овај суд је судио у већима које је чинило троје судија.

Уредба Министарства правде од 27. септембра 1921. конституисала је 
мрежу судова који су деловали на подручју Војводине. У том смислу је на 
њеном подручју деловало седам Окружних судова, чија су седишта била у 
Новом Саду, Сомбору, Великом Бечкереку, Кикинди, Белој Цркви и Панчеву. 
Под надлежност свих Судбених столова -  Окружних судова потпадали су 
следећи првостепени срески судови:

Окружном суду (Судбеном столу) у Новом Саду били су подређени 
срески судови са седиштима у Новом Саду, Жабљу, Бечеју, Тителу и 
Бачкој Паланци;
Окружном суду (Судбеном столу) у Сомбору били су подређени 
срески судови са седиштима у Сомбору, Апатину, Кули, Оджацима 
и Дарди. До 1930. године Испостава Окружног суда (Судбеног стола) 
у Сомбору деловала је и у Чаковцу;
Окружном суду (Судбеном столу) у Суботици били су подређени 
срески судови са седиштима у Суботици, Бачкој Тополи и Сенти; 

ov Окружном суду (Судбеном столу) у Великом Бечкереку били су 
подређени срески судови са седиштима у Великом Бечкереку, Јаши 
Томићу и Новом Бечеју;
Окружном суду (Судбеном столу) у Кикинди били су подређени 
срески судови са седиштима у Кикинди и Новом Кнежевцу; 

ок Окружном суду (Судбеном столу) у Белој Цркви били су подређени 
срески судови са седиштима у Банатском Карловцу, Белој Цркви, 
Ковину и Вршцу;
Окружном суду (судбеном Столу) у Панчеву били су подређени срески 
судови са седиштима у Панчеву, Алибунару, Перлезу и Ковачици.

Овако успостављена мрежа судова на подручју Војводине установљена је 
Законом о уређењу редовних судова за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, 
који је донет 1928. године. Окружни судови су у својсту првостепених судова 
процесуирали кривичне и грађанске парничне, односно ванпарничне пред- 
мете, односно у другом степену процесуирали предмете које су у првостепеној 
надлежности имали срески судови. Радом окружних судова руководили су 
председници, који су уједно обављали надзор над њима подређеним среским 
судовима. Надзор над Окружним судовима вршио је Апелациони суд са 
седиштем у Новом Саду.

Окружни судови (Судбени столови) обављали су и задатке трговачких 
судова. То је значило да су ови судови водили регистар фирми основаних 
на подручју које се налазило у њиховој територијалној надлежности, чува- 
ли документе који су се односили на промену статуса фирми, те обављали 
стечајне поступке.



Окружни судови су почев од 1938, a након ступања на снагу Уредбе о 
ратним инвалидима и осталим жртвама рата поступали и у својству инва- 
лидског суда.

Премда су Видовдански устав и закон из 1928. године прописивали осни- 
вање једног касационог суда са надлежношћу на целокупној територији 
државе, он није основан све до распада Краљевине Југославије 1941. Његову 
функцију обављали су следећи судови:

Стол седморице са седиштем у Загребу, који је био надлежан за тери- 
торију Хрватске и Славоније;
Одељење „Б” Стола седморице надлежно затериторију у јурисдикцији 
апелационих судова у Сплиту и Љубљани;
Врховни суд са седиштем у Сарајеву, надлежан за територију Босне 
и Херцеговине;

0&- Велики суд са седиштем у Подгорици, надлежан за територију Црне 
Горе;
Касациони суд са седиштем у Београду, надлежан за територију у 
јурисдикцији апелационих судова у Београду и Скопљу;
Одељење „Б” Касационог суда у Београду, које је деловало у Новом 
Саду, a које је било надлежно за територију Баната, Бачке и Барање.

Уредба о оснивању Одељења „Б” Касационог суда у Београду са седиштем 
у Новом Саду донета је 17. септембра 1920. године, a његов задатак је било 
практиковање овлашћења негдашње Краљевске Курије. Ово судско тело 
чинило је петоро судија, које је именовао краљ на предлог министра правде. 
Свој рад је отпочео 22. фебруара 1921, теје тиме мрежа судова надлежнихза 
подручје Војводине постала комплетна.

Поред већ поменутог Закона о уређењу судова, донетог 1928. године, те 
исте године је донет и закон Закон о судијама редовних судова, који је регу- 
лисао њихов статус и обавезе. Саобразно анексима оба закона, исти су имали 
ступити на снагу 1. априла 1929. године. Међутим, услед увођења краљевске 
диктатуре, проглашене 6. јануара 1929, до тога није могло да дође. Својом је 
уредбом од 8. јануара 1929, односно оном од 18. јануара 1929, краљ Алексан- 
дар I, међутим, оживотворио законе о правном положају судија, односно о 
судском систему -  текстови оба закона готово су без измена били преузети 
из закона који су потицали из1928. године, a значајнија разлика је постојала 
само у делу који се односи на начин именовања судија.

У смислу закона донетих 1929. године:

Ha територији Војводине је деловало 26 среских судова, који су у 
својству првостепених судова судили у грађанским парничним, ван- 
парничним, извршним и лакшим кривичним предметима -  пресуде 
је доносио инокосни судија;



<̂ > Окружни судови -  од којих је натериторији Војводине деловало њих 
седам -  су у својству првостепених судова судили у законом прописа- 
ним случајевима, односно у својству другостепених судова поступали 
у случају подношења жалби против пресуда среских судова. Пресуде 
окружних судова доносило је трочлано судијско веће;

ok Апелациони суд са седиштем у Новом Саду је у својству другостепеног 
суда поступао у случајевима подношења жалби на пресуде окружних 
судова. Његове пресуде је доносило петочлано судијско веће; 
Одељење „Б” Касационог суда у Београду са седиштем у Новом Саду 
представљало је највишу судску инстанцу. Његове пресуде доносило 
је петочлано судијско веће.

Период 1929-1934. је донео знатне промене у југословеснком правном 
систему. Законодавство је усвојило бројне законе, који су важили на цело- 
купној територији државе:

о *  Кривични закон;
Закон о судском кривичном поступку;
Закон о извршењу казни лишења слободе;
Закон о земљишним књигама;

о *  Законик о судском поступку у грађанским парницама;
Закон о уређењу судова;
Закон о ванпарничном поступку.

Нови закони имали су утицај и на рад судова. Окружни судови су на нов 
систем прешли 1930, a срески судови пак почев од 1933. године, саобразно 
којем су предметни списи одређених категорија увођени у посебне дело- 
воднике, означавани посебним сигнатурама, те након закључења предмета 
архивирани у посебним серијама.

СЕНЋАНСКИ КРАЉЕВСКИ СРЕСКИ СУД У ПЕРИОДУ
1919-1941.

Нажалост, у сачуваном архивском материјалу сенћанског среског суда -  
иначе поприлично обимном -  преостала је само незнатна количина списа који 
се односе на управна питања суда, из којих је било немогуће реконструисати 
и саставити историјат деловања сенћанског суда у овом периоду. Могућност 
за то, међутим, ипак постоји: у архивским материјалима Окружног суда у 
Суботици, Апелационог суда у Новом Саду, но првенствено у материјалима 
београдског Министарства правде засигурно постоје извештаји и искази 
који се односе на рад сенћанског суда, но од тога се -  у недостатку времена 
и материјалних могућности -  морало овога пута одустати.

Сачувани архивски материјал сенћанског Краљевског среског суда из пе- 
риода 1919 -  1941. доспео је у посед сенћанског Историјског архива у периоду



између 1959. и 1987. године, гдејеузету евиденцију подознаком 078. Раздеоба 
архивског фонда, који заприма укупно 142,80 дужних метара је следећа:

А. КЊИГЕ

I. Судске књиге

1. Главни регистри: 9 томова (књ. 1-9) за период 1919-1932
2. Индекси уз главне регистре: 6 томова (књ. 10-15) за период 1919-1921, 

1923. годину и период 1925 -  1931.
3. Комисијски деловодни протоколи: 2 тома (књ. 16-17) за период 1938—

1942.
4. Парнични деловодни протоколи: 6 томова (кн>. 18-23) за период 1933— 

1940.
5. Оставински деловодни протоколи: 3 тома (књ. 24-26) за период 1933— 

1940.
6. Деловодни протоколи извршних предмета: 2 тома (књ. 27-28) за пе- 

риод 1936-1940.
7. Регистри извршних предмета: 1 том (књ. 29) за период 1939-1940.
8. Нумерички индекс: 1 том (књ. 30) из 1924.
9. Деловодници, евиденцијски регистри о новчаним казнама, евиден- 

цијски регистри о извршним предметима: 5 томова (кутије 31-32) за 
период 1919-1941.

10. Бирачки спискови и индекси: 10 томова (кутије 33-36) за период 
1931-1941.

Б. СПИСИ:

I. Судски списи:

1. Мешовити судски списи: 138 кутија (37 -  174) за период 1919-1929. 
уређени по бројевима главног регистра. Највећи део сачуваних списа 
представљају оставински списи.

2. Кривични списи: 88 кутија (175, 185-192, 200-210, 216-224, 227-284) 
за период 1930 -  1941.

3. Оставински списи: 80 кутија (176-184,193-199,211-215,225,285-342) 
за период 1930 -  1941.

4. Парнични предмети: 1 кутија (226) из 1934.
5. Извршни списи: 91 кутија (343-433) за период 1933 -  1941.
6. Привремене уредбе: 1 кутија (434) из периода 1938 -  1940.
7. Замолнице: 1 кутија (435) из периода 1938 -  1941.
8. Егземплари парничних предмета: 1 кутија (436) из периода 1933 -  1940.

11. Земљишно-књижни списи -  120 кутија за период 1919 -  1941.



П Р А В О С У Ђ Е  ЗА  В Р Е М Е  II С В Е Т С К О Г  PATA (1 9 4 1 -1 9 4 4 )

ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА У ЕВРОПИ У 1941. ГОДИНИ

Слика Европе, уобличена Версајским мировним системом којим је окончан 
I светски рат, коренито је измењена до 1941. године. Немачка је анектирала 
Аустрију, Чехословачка се распала, Горња Мађарска (источна Словачка) и 
Закарпатје су пак реституисани као саставни делови Мађарске. Совјетски 
Савез је на штету Румуније анектирао Северну Буковину и Бесарабију, 
док је северни део Трансилваније изнова допао Мађарској. Нацистичка 
Немачка је победила и окупирала Пољску, Француску и бројне државе за- 
падне Европе. Ha континенту се борила још једино Велика Британија, но 
искључиво бранећи сопстевену територију. У Средоземном басену беснео 
је италијанско-грчки рат. Ha прагу је био и обрачун две велике тоталитарне 
силе, Хитлерове Немачке и Стаљиновог Совјетског Савеза.

Следствено распаду Чехословачке и преобраћању Румуније одбрамбени 
савез познат као Мала Антанта престаје да постоји, a Југославија остаје 
сама. Пробој из ове изолације Југославија је покушала тиме што је покуша- 
ла да побољша своје контакте са њој суседним државама, a првенствено са 
Мађарском. Као резултат преговора 12. децембра 1940. потписан је мађарско 
- југословенски Уговор о пријатељству, који је гласио на 10 година.

Југословенска држава је неговала добре односе са Британцима, но влада- 
јући кругови су бивали све несигурнији у погледу исхода рата, те су стога 
настојали да се приближе Немачкој. Као резултат ових настојања делегација 
југословенске владе је 25. марта 1941. у Бечу потписала приступ Тројном 
пакту. Овај чин је изазвао незадовољство широких народних маса: у Београду 
и другим великим градовима дошло је до анти-владиних демонстрација. Ис- 
користивши ово једна група официра под руководством генерала Симовића 
извршила је пуч и себи прибавила власт. Нова југословенска влада прогласила 
је ништавним у Бечу потписани споразум и склопила Уговор о пријатељству 
са Совјетским Савезом.

Овај чин је запечатио судбину Југославије: Хитлер је наредио инвазију 
на државу.

АПРИЛСКИРАТ

Немачки напад на Југославију отпочео је без објаве рата, ранојутарњим 
бомбардовањем Београда 6. априла 1941. Трупе немачког Вермахта су из Бу- 
гарске продрле у јужну Србију и тиме одсекле правац повлачења југословен- 
ској војсци ка југу. Немачке трупе које су надирале са аустријске територије 10. 
априла заузеле су Загреб, где је тог истог дана проглашен настанак Независне 
Државе Хрватске. Овим је дошло до распада Краљевине Југославије. Немачка 
и Италија су сместа признале независну Хрватску, a то је учинила и Мађарска. 
Једанаестог априла немачком нападу прикључиле су се Италија и Мађарска.



Београд је пао 12. априла, a краљ Петар и Југословенска краљевска влада су 
емигрирали. Регуларне трупе југословенске армије положиле су оружје 17. 
априла 1941, док су се четнички одреди под командом генерала Драже Ми- 
хајловића повукли у планине и прегруписале се за герилску борбу.

Следствено распаду Југославије победници су њене територије поделили 
на следећи начин:

1 Оформљена је независна Хрватска (НДХ), која је обухватала Босну и 
Херцеговину, као и један део Далмације;

2 Ha територији Србије у њеним границама пре 1918. оформљена је 
марионетска држава под немачком влашћу;

3 Деловијужне Штајерске, Каринтије и Крајине прикључени су немачкој 
покрајини Остмарк;

4 Италија је анектирала северну и средњу Далмацију, јужну Словенију 
закључно са Љубљаном, и Бококоторски залив;

5 Косово и јужна Македонија прикључени су од стране Италије оку- 
пираној Албанији;

6 Банат је доспео под немачку управу;
7 Бугарска је окупирала већи део Македоније и поједине делове источне 

Србије;
8 Бачка, Барања, Међумурје и Прекомурје изнова су прикључени Ма- 

ђарској.

Након војних операција у Априлском рату у Јужни крај -  који је обухватао 
Бачку, Барању, Међумурје и Прекомурје -  ушле су трупе Мађарског краљ- 
евског домобранства.

Период 1941-1944. се у Бачкој састојао из два одељка:

о *  Период војне управе од 18. априла 1941. до 16. августа 1941;
ок Период цивилне управе од 16. августа 1941. до октобра 1944.

ПЕРИОД ВОЈНЕ УПРАВЕ

Ha основу наредбе регента Хортија, команду над окупираним југословен- 
ским територијама је 11. априла 1941. преузео генерал Хенрик Верт, начелник 
Генералштаба мађарског домобранства. Међу првим директивама генерала 
Верта налазила се и наредба о увођењу војне управе. Ова институција је 
своје деловање започела 18. априла. Органи војне управе имали су двоструки 
карактер: један чисто војни, a други, цивилни.

Првостепене управне органе војне управе чиниле су градске и среске во- 
јне командантуре.

Другостепени управни орган представљала је војно-административна 
група Јужне армије.



Трећестепени орган војне управе била је при домобранственом генералшта- 
бу делујућа Коначарска група, чији је рад био организован у два оделења:

Војно-управном оделењу, и 
Војно-управној интендантури.

У смислу наредбе о увођењу војне управе, судску власт на заузетим тери- 
торијама упражњавали су Војни судови Мађарског краљевског домобранства, 
док је делатност цивилних судова, односно при њима делујућих земљишно- 
књижних уреда била суспендована.

Ha подручјима под војном управом судску власт над грађанским лицима 
такође су - у принципу - упражњавали војни судови, изузев у случају током 
саме окупације почињених кривичних дела, односно у случају да је пре- 
тила застарелост: у тим случајевима примењивани су параграфи мађарског 
Кривичног законика. Кривичну истрагу могли су у Бачкој покренути во- 
јно-управни командант Јужне армије, односно војни команданти градова са 
судбеним правом (Суботица, Сомбор, Нови Сад). Територијална надлежност 
појединих војних судова била је следећа:

Територијална надлежност војно - управног команданта Јужне армије 
и њему подређених војних судова обухватала је град Сенту, као и 
сенћански, бачкопаланачки, бачкотополски и кулски срез;

ov Територијална надлежност команданта града Суботице и њему подре- 
ђених војних судова обухватала је територију Суботице и Кањиже; 
Територијана надлежност команданта града Сомбора и њему подређ- 
ених војних судова обухватала је Сомбор, као и сомборски, апатински 
и оджачки срез.
Територијална надлежност команданта града Новог Сада и њему 
подређених војних судова обухватала је Нови Сад, као и новосадски, 
тителски и жабаљски срез.

У грађанским парничним и ванпарничним поступцима војни команданти 
градова имали су обавезу да у процесуирање укључе и цивилне судије.

Међу јавним бележницима и адвокатима делатност су и надаље могли оба- 
вљати они који су прибавили дозволу од надлежних војно - управних органа. 
Рад адвокатских и бележничких комора је у овом периоду био обустављен.

Хапшење и саслушавање осумњичених једним су делом вршили надлежни 
војно-безбедносни органи, док су другим делом тај посао обављали терито- 
ријално надлежни жандармеријски и полицијски органи.

Након напада Хитлерове Немачке на Совјетски Савез појачана је делатност 
народноослободилачког покрета у Војводини. Стога је ради сузбијања исте 
министар унутрашњих послова наредио успоставу преких судова на подручју 
Бачке, која је ступила на снагу 30. јуна 1941, a са судбеном надлежношћу у 
следећим случајевима: убиство, побуна, употреба оружане силе против органа



власти, производња и поседовање експлозива, уништавање железничких и 
телеграфских линија. Штатаријално (преко) суђење наставило се и у време 
цивилне управе која је заменила војну управу: делатност преких војних су- 
дова преузео је Преки суд Краљевског судбеног стола из Сегедина. Због све 
јаче активности покрета отпора у Бачку је у јесен 1941. изнова упућен преки 
војни суд - Преки војни суд Домобранског војног суда из Будимпеште -  који 
је постао озлоглашен под именом „летећи суд”.

ПРОЦЕС СЕНЋАНСКИМ КОМУНИСТИМА

Велике процесе против припадника покрета отпора и комуниста спроводио 
је, почев од новембра 1941, по своме саставу и функцији истоветни, но име- 
ном измењени суд -  Суд начелника Домобранственог Генералштаба -  који је 
такође судио у преком (штатаријалном) поступку. Ови процеси су, међутим, 
обављани иза затворених врата, a изостао је и ранији публицитет.

Преки суд начелника Домобранственог Генералштаба је поступао и у 
процесу против сенћанских комуниста 7. новембра 1941. Ha оптуженич- 
кој клупи седело је њих десеторо: др Иштван Гере, Маћаш Шпиро, Петер 
Молнар, Карољ Леви, Денеш Леви, Илона Секељ, Винце Нађабоњи, Маћаш 
Нађмељкути, Јанош Ес Сабо и Иштван Милер. У смислу противу њих по- 
дигнуте оптужнице, оптуженицима су стављени на терет удруживање ради 
насилног обарања постојећег државног и друштвеног поретка, шпијунажа 
у корист Совјетског Савеза, организовање војних постројби и припрема за 
вршење дела саботаже. Током процеса против оптуженика није доказано 
ништа -  у Сенти, наиме, уопште није ни дошло до акција саботаже. Атмосферу 
судског процеса карактерише дијалог који је вођен између процесног судије 
и првооптуженог, др Гереа. Председник судског већа је упитао оптуженика 
због чега се он као успешни зубни лекар прикључио комунистима? „Ступио 
сам у партију из убеђења, пошто сам марксиста” -  гласио је одговор. „За- 
иста? Учинили сте то из убеђења? Па онда примите сада к знању да ћете из 
убеђења дати свој живот.”

Суд је свих десеторо оптуженика осудио на смртну казну вешањем, но 
начелник генераштаба генерал Ференц Сомбатхељи је четворици осуђеника 
срмртну казну изменио у затворске казне у трајању од 10 до 15 година. По- 
губљење њихових другова су, међутим -  у својству саоптуженика -  морали 
да посматрају све до краја. Егзекуција -  која је обављена 11. новембра 1941. 
у дворишту сенћанске касарне -  је била јавна. Милости за браћу Леви, који 
су били само симпатизери покрета отпора, због њиховог јеврејског порекла 
није било, премда је током истраге и самог суђења доказано једино то да су 
прибавили цивилну одећу за једног од чланова покрета.



Након што се безбедносно стање у Бачкој у погледу јавне безбедности 
донекле нормализовало и стабилизовало, донета је одлука о замени војне 
управе цивилном. Спрам овога је било потребе, услед тежње да се и овај део 
државе што пре и у пуној мери укључи у ратни напор Мађарске. Држава је, 
наиме, од 27. јуна 1941. била у ратном стању са Совјетским Савезом.

Наредба о преласку са војне на цивилну управу донета је 4. августа, 
следствено којој је војна управа имала уступити место цивилној 16. августа 
у поноћ. Укидање институција војне управе у Бачкој довршено је до 6. сеп- 
тембра 1941.

Први корак цивилне управе представљало је инкорпорирање повраћене 
територије у систем мађарске јавне управе. Најважнији елемент самоуправе 
у јавно-управном систему Мађарске чиниле су жупаније, пошто су чланови 
среских самоуправних тела биле изабране личности. Уставно-правна инкор- 
порација Јужног краја у правни систем Мађарске дошла је на ред 31. децембра 
1941, када је државна скупштина Мађарске донела одговарајући закон.

Бачка је претежним делом прикључена Бачко - бодрошкој жупанији, 
чије је седиште постао Сомбор. Хоргош и његова околина прикључени су 
Чонградској жупанији са седиштем у Сентешу, док је тзв. барањски трокут 
прикључен Барањској жупанији са седиштем у Печу. Сомбор, Суботица и 
Нови Сад добили су статус града са судбеним правом, док су Сента и Кањижа 
постали градови са жупанијским правима.

Територија жупанија је била издељена на срезове, док су срезове пак чиниле 
општине. Бачко - бодрошку жупанију чинило је 11 срезова:

Апатински срез са седиштем у Апатину -  9 општина;
Оджачки срез са седиштем у Оджацима -  13 општина;
Кулски срез са седиштем у Кули -  9 општина;
Бечејски срез са седиштем у Бечеју -  5 општина;

Ok- Бачкопаланачки срез са седиштем у Бачкој Паланци -  14 општина;
о *  Тителски срез са седиштем у Тителу -  10 општина;

Бачкотополски срез са седиштем у Бачкој Тополи -  8 општина;
о *  Новосадски срез са седиштем у Новом Саду -  15 општина;
ov Сенћански срез са седиштем у Сенти -  3 општине;

Сомборски срез са седиштем у Сомбору -  12 општина и
Жабаљски срез са седиштем у Жабљу -  5 општина.

Успостављање система цивилних судова на реинтегрисаним територијама 
- сходно Уредби Министарског савета бр. 5470/41 -  отпочело је још за време 
војне управе. Приликом успоставе правосудног система за основу је узета 
структура јавне управе: сходно томе су по седиштима срезова основани 
срески судови -  пуним именом Краљевски срески судови -  као првостепене 
судске инстанце, чија је територијална надлежност била идентична са управ- 
ним подручјем односног среза.



Другостепене судске инстанце представљали су судбени столови, који су 
оформљени у градовима са судбеним правом -  Сомбору, Суботици и Новом 
Саду.

Територијална надлежност сомборског Краљевског судбеног стола об- 
ухватала је апатински, оджачки, кулски и сомборски срески суд.

Територијална надлежност суботичког Краљевског судбеног стола об- 
ухватала је сенћански, бачкотополски и суботички срески суд.

Територијална надлежност новосадског Краљевског судбеног стола об- 
ухватала је бечејски, бачкопаланачки, тителски, жабаљски и новосадски 
срески суд.

Сомборски, суботички и новосадски судбени столови -  чија је месна 
надлежност обухватала целокупну територију Бачко -  бодрошке жупаније
-  потпадали су под ингеренцију Краљевског судбеног трибунала у Сегеди- 
ну. Судбени је трибунал -  као виша судска инстанца -  представљао судски 
орган трећег степена у односу на среске судове, односно другостепени орган 
у односу на судбене столове.

Функцију врховног суда Мађарске вршила је Мађарска краљевска курија.
Службени језик у раду судова био је мађарски.
До краја 1941. године у поступку је задржана методика рада наслеђена из 

југословенске епохе. То је значило да су разнородни предмети (кривични, 
извршни, парнични, итд.) вођени под различитим сигнатурама, те засебно
-  према врсти предмета -  увођени у регистре. Ова методологија задржана 
је и при архивирању решених предмета.

Судови Бачко-бодрошке жупаније су се почев од 1942. преоријентисали 
на обједињени, мађарски систем судског пословања. У том смислу предметни 
списи су завођени у унификовани главни регистар, a након окончања пред- 
мета су архивирани према додељеном им јединственом индексном броју
-  numerusu curensu.

Цивилни судови су у потпуности примењивали мађарски правни систем, 
који је оформљен још у доба двојне монархије. Године 1868, након Након 
аустро -  мађарске нагодбе, сазрели су услови за реформу извршне и судске 
власти. Као први корак ове реформе је 1869. године донет закон о судској 
независ^ости. Овај закон је следио читав низ прописа који су регулисали 
деловање правосуђа, те је следствено томе до 1918. -  када се распала Аустро
-  угарска монархија -  судски ситем регламентационо и организационо био у 
потпуности оформљен. Закони који су регулисали рад правосуђа и упражња- 
вање судске власти били су креирани на такав начин да је између два светска 
рата било потребно тек у незнатној мери модификовати исте. Као такви они 
су остали у употреби и t o k o m  II светског рата на целокупној територији Ма- 
ђарске, a ван снаге их је ставио тек мађарски устав из 1949. године.

Тужилаштва су деловала при седиштима судбених столова, то јест у случају 
Бачко -  бодрошке жупаније у Суботици, Сомбору и Новом Саду.

Увођењем цивилне управе адвокати и адвокатске коморе могли су да на- 
ставе са својим радом. Седиште адвокатске коморе Бачко-бодрошке жупаније



налазило се у Новом Саду. Ово се такође односило и на јавне бележнике, с 
тим што је јавне бележнике Бачке обједињавала бележничка комора у Се- 
гедину.

ДЕЛАТНОСТ СЕНЋАНСКОГ СРЕСКОГ СУДА У ПЕРИОДУ 1941-1944.

Сенћански Краљевски срески суд почео је да делује маја 1941. под надзором 
војне командантуре. У његову надлежност су спадали градови са жупанијским 
правима Сента и Кањижа, те општине Ада, Мол, Мартонош и Хоргош.

Припадност Хоргоша је била диску табилна тема у периоду 1941 -1944. Ова 
је општина у јавно -  управном смислу била прикључена жупанији Чонград, те 
је у том смислу првостепена судбена надлежност требала да буде у ингерен- 
цији сегединског среског суда. Међутим, он је t o k o m  1941 /1942. у потпуности 
потпадао под надлежност сенћанског среског суда. Министарство правде је 
својом уредбом из 1943. месну надлежност доделила сегединском среском 
суду, но због бројних потешкоћа -  међу којима је најзначајнији био проблем 
манипулације судским и земљишно-књижним списима на српском језику 
који су потицали из југословенских времена -  сенћански срески суд је све 
до краја овог периода расправљао предмете који су се односили на Хоргош, 
a првенствено пак оне оставинске.

Пошто срески суд за време војне управе није могао да делује самостално, 
приспели кривични предмети бивали су прослеђивани војној команданту- 
ри. Почев од јуна 1941. године приспели предметни списи су већ увођени у 
евиденцију, но на стварну расправу су могли доспети тек од октобра 1941.

Срески суд је своју независну и пуну делатност обављао тек од момента 
оживотворења цивилне јавне управе, то јест од 16. августа 1941. Службене 
просторије суда налазиле су се на првом спрату дела Градске куће у тадашњој 
улици Мора Јокаија (данашња Поштанска улица), у којем су измештене у 
канцеларије почев од редног броја 2 , па све до редног броја 25, док се при- 
твор среског суда налазио у дворишту Градске куће.

У надлежност среског суда спадали су:

Оставински предмети (сигнатура Пк);
ov Кривични, односно прекршајни предмети (сигнатура Б), a међу њима: 

лаке и тешке телесне повреде, набијање цена, крађа, клеветање, про- 
узроковање пожара;

о *  Парнични предмети (сигнатура П), a међу њима: издржавање деце и 
супруга, наплата дуговања, издавање покретне имовине, власничка 
права над непокретностима, отказ стана и слични предмети мање 
материјалне вредности.

У овом је смислу приликом манипулације списима сенћанског среског 
суда дошло до формирања следећих предметних група:



1. Председнички предмети;
2. Грађанско-парнични предмети;
3. Ванпарнични грађански предмети;
4. Кривични предмети;
5. Земљишно-књижни предмети;
6. Предмети везани за зеленаштво и злоупотребе у набијању цена.

Срески суд је у својству земљишно-књижне власти своју делатност 
обављао посредством земљишно-књижног уреда, који је почео да обавља 
своју делатност 13. маја 1941. -  тада су само примани поднесци, дочим су у 
поступцима поводом истих решења донета тек у августу 1941. Током 1941. 
године земљишно-књижни списи су архивирани под јединственим низом 
са сигнатуром „Дн”. У земљишно-књижну надлежност сенћанског среског 
суда спадале су катастарске општине Ада, Хоргош, Мали Хоргош, Кањижа, 
Мартонош, Мол и Сента. Почев од 1942. ови списи су архивирани у серијама, 
према катастарским општинама.

Функцију председника среског суда је у периоду 1941-1944. све до самог краја 
обављао др Јанош Гуљаш, који је уједно обављао и дужности среског судије.

Састав судијског и службеничког кора сенћанског среског суда је у 1941. 
години био следећи:

о *  Среске судије: Миклош Сорчик, др Ласло Ковач, др Ласло Ковач (из 
Сегхалме) и др Мењхерт Месли.

о *  Грунтовничари: Љубомир Рамадански, Ђерђ Фаркаш Барати и Бела 
Биачи;
Службеници: Рожа Турзо, Бела Дожа, Иштванка Чатари, Јулија Тил, 
Антал Балинд, Мартон Бајтаи и Ференц Шереги.

У 1941. години је сенћански срески суд -  слично другим војвођанским 
судовима -  задржао из југословенског периода наслеђени систем предмет- 
ног процесуирања и категоријалног означавања предметних списа. Први 
прекршајно -  казнени предмет са сигнатуром „Кпс” приспео је у суд маја 
1941, но ови предмети су предати војној командантури. Почев од јуна 1941. 
приспеле кривичне предмете је већ преузимао сам суд, но судски претрес је 
обављен тек у октобру. До краја 1941. сенћански срески суд је расправио 998 
кривичних предмета, 344 парнична, као и 737 оставинских предмета.

Земљишно-књижни уред је -  саобразно сведочењу његовим посредством 
вођеног регистра -  у 1941. години процесуирао 1969 земљишно -  књижних 
аката.

Састав судијског и службеничког кора сенћанског среског суда је у 1942. 
години био следећи:

о *  Среске судије: Миклош Сорчик, др Лајош Борош и др Ласло Ковач;
п * Подбележници: др Михаљ Шугар и Лајош Баш;



Грунтовничари: Љубомир Рамадански и Ђерђ Фаркаш Барати; 
ov Канцелиста: Рожа Турзо;

Службеници: Бела Дожа, Ласло Сечењи, Иштванка Чатари, Мартон 
Бајтаи, Антал Балинд, Ференц Шереги и Јулија Тил; 

óm Подворници: Вилмош Бурањ и Вендел Пап.

Tokom 1942. број запримљених предмета је, у зависности од врсте списа, 
био следећи:

ov Имовинско-правних потраживања 901;
ov По основу меница, чекова, итд. на наплату доспелих потраживања 99; 

По основу платних налога доспелих потраживања 1656; 
Предевидентирања смртних случајева 1724; 

ov Извршних предмета 856;
Кривичних пријава 2762; 

о *  Кривичних истрага 14; 
о&> Осталих предмета 1308.

T o k o m  1942. сенћански срески суд укупно је администрирао 7320 разли- 
читих предметних списа.

Земљишно-књижни уред је -  саобразно сведочењу његовим посредством 
вођеног регистра -  у 1942. години процесуирао 10185 земљишно -  књижних 
аката.

Састав судијског и службеничког кора сенћанског среског суда је у 1943. 
години био следећи:

о *  Среске судије: Миклош Сорчик, др Ласло Ковач, др Ласло Ковач мл, 
др Иштван Чордаш; 

о *  Бележник: др Михаљ Шугар; 
о *  Подбележник: Лајош Баш;
ov Грунтовничари: Љубомир Рамадански, Ђерђ Фаркаш Барати, Бела 

Биачи;
Канцелиста: Рожа Турзо;

T o k o m  1943. број запримљених предмета је, у зависности од врсте списа, 
био следећи:

ov Имовинско-правних потраживања 672;
о *  По основу меница, чекова, итд. на наплату доспелих потраживања 45; 
о *  По основу платних налога доспелих потраживања 1349; 
ок Предевидентирања смртних случајева 1610; 
о *  Извршних предмета 897;

Кривичних пријава 2105; 
ои Кривичних истрага 16;

Осталих предмета 732.



Tokom 1943. сенћански срески суд укупно је администрирао 7426 разли- 
читих предметних списа.

Земљишно-књижни уред је -  саобразно сведочењу његовим посредством 
вођеног регистра -  у 1943. години процесуирао 13469 земљишно -  књижних 
аката.

Састав судијског и службеничког кора сенћанског среског суда је у 1944. 
години био следећи:

a *  Среске судије: Миклош Сорчик, др Ласло Ковач, др Ласло Ковач мл, 
др Иштван Чордаш и др Шандор Нађмихаљи;

ok» Бележник: др Лајош Баш;
ом Судијски приправник: др Ференц Гобар;

Грунтовничари: Љубомир Рамадански, ТЈерђ Фаркаш Барати и Бела 
Биачи;

о *  Канцелиста: Рожа Турзо;

Tokom 1944. број запримљених предмета је, у зависности од врсте списа, 
био следећи:

о *  Имовинско-правних потраживања 391;
о *  По основу меница, чекова, итд. на наплату доспелих потраживања 33; 

По основу платних налога доспелих потраживања 764; 
Предевидентирања смртних случајева 927;

о *  Извршних предмета 413;
п * Кривичних пријава 1681;
Ok. Кривичних истрага 15;
о *  Осталих предмета 699.

T o k o m  1944. сенћански срески суд укупно је администрирао 4913 разли- 
читих предметних списа.

Рад Земљишно-књижног уреда је -  услед недостатка регистра -  могућно 
једино проценити на основу преосталог архивског материјала. По том основу 
те је године процесуирано барем 4500 земљишно-књижних списа.

Сарадници сенћанског Краљевског среског суда су у овом саставу до окто- 
бра 1944. обавили свој посао. Последњи акт је -  саобразно главном регистру 
-  запримљен под бројем Б. 8735/44 7. октобра 1944. Тада је, међутим, због 
приближавања фронта, a који је довео до престанка постојања мађарског 
уставног и државног поретка у Јужном крају, сенћански срески суд престао 
са радом. Следећег дана -  8. октобра 1944. -  у Сенту су у пратњи бораца На- 
родноослободилачке војске ушле јединице совјетске Црвене Армије.

Сачувани документарни материјал сенћанског Среског суда из периода 
1941-1944. доспео је у посед сенћанског Историјског архива 1978. године, у 
којем је унет у евиденцију под ознаком Ф. 504. Раздеоба архивског фонда, 
који заприма укупно 22,80 дужних метара је следећа:



I. Судске књиге

1. Главни регистри: 3 тома (1-3) за период 1942-1944.
2. Деловодници: 4 тома (4-7) сигнатуре (према врсти списа Кпс, П, О) 

за период 1938-1942.
3. Предметни регистри: 4 тома (8-11) сигнатуре (према врсти списа Пк, 

Б, П) за период 1942-1944.
4. Индекси (А-Ж ) уз главне регистре: 2 тома (12-13) за период 1942—

1943.
5. Евиденцијска књига о наплати судских такси: 1 том (14) за 1941.

II. Земљишно-књижне књиге

1. Земљишно-књижни регистри: 5 томова за период 1941 -  1943.
2. Земљишно-књижни именици (А -  Ж): 2 тома за период 1942 -  1943.

Б. СПИСИ:

I. Судски списи: 49 кутија (15 -  63) за период 1941 -  1944. За 1941. 
годину (кутије 15 -  19) систематизација је извршена по врсти списа 
(Кпс, Крс, Ки, О, И, Пн, Пом), a за период 1942 -  1944 (кутије 20 -  63) 
по бројевима главног регистра. Највећи део сачуваних списа пред- 
стављају оставински списи.

II. Земљишно-књижни списи -  120 кутија за период 1941 -  1944.
III. У историјски архив накнадно приспели списи -  15 кутија. Ови списи 

су још несређени, но у употребљивом су стању. Претежним делом их 
чине референтни оставински и парнични списи, као и документи који 
се односе на рад суда.





П Р О М Е Н А  Д Р Ж А В Н Е  В Л А С Т И  И Д Р У Ш Т В Е Н О Г  
У Р Е Ђ Е Н ЈА  У ЈУ Г О С Л А В И ЈИ  И С Е Н Т И  1 9 4 4 -1 9 4 5 .

У последњим данима II светског рата у Југославији је постало све јасније: 
нема повратка на стари друштвени систем, југословенска држава и друштво 
ће након рата проћи кроз корените промене које ће јемчити Народноосло- 
бодилачка војска, Комунистичка партија Југославије и Јосип Броз Тито. Ова 
је одлука оформљена на основу закључака седнице привременог врховног 
националног законодавног и представничког тела народа Југославије -  Анти- 
фашистичког већа народног ослобођења Југославије - 29. новембра 1943, 
a који су били меродавни да положе темеље за успоставу новог, социјали- 
стичког друштвеног система. Најважније ставке биле су следеће: форми- 
рање националне владе, забрана повратка краља у земљу, као и изградња 
нове државе на демократској, савезној основи и федеративном принципу 
-  базираном на постојању шест равноправних федералних јединица -  a по 
основу прихваћеног уставног нацрта. У овом духу је новој држави дато и 
име - Демократска Федеративна Југославија.

Народноослободилачка војска је у заједници са совјетском Црвеном арми- 
јом у октобру 1944. заузела Бачку и Банат. Врховни штаб под руководством 
маршала Тита је 16. октобра 1944. стигао у Вршац, како би отуда управљао 
операцијама за ослобођење Београда. Седамнаестог октобра је издата наредба 
по којој је на територији Баната, Бачке и Барање уведена војна управа. Ha 
чело војне управе је постављен генерал-мајор Иван Рукавина, који је непо- 
средно био потчињен Титу. Војна управа је, додуше, дозволила деловање 
новоуспостављених органа народне власти, али је све држала под строгим 
надзором. Њен изразити циљ био је недвојбено и недискутабилно одређи- 
вање припадности ове територије, зарад неупитног преузимања у сопстевне 
руке свих управних органа и институција власти, a због што бржег стављања 
економског потенцијала ове територије у службу ратног напора.

Војна управа подељена је на две управне области: на банатску и бачко-бара- 
њску. По управним областима деловале су команде подручја и команде места. 
У обе области оформљена су по четири команде подручја. Ha територији 
Баната центри су били Велика Кикинда, Петровград, Панчево и Вршац, док су 
у Бачкој то били Нови Сад, Бечеј, Суботица и Сомбор. Упражњавање власти 
вршено је посредством одсека, a били су оформљени следећи одсеци:

ón Општи одсек, који је био надлежан у административним, правним, 
статистичким и персоналним питањима;
Војно-управни одсек, који се бавио мобилизацијом, радном службом, 
и радним логорима;

0&- Судско-правосудни одсек;
ом Привредни одсек;

Саобраћајни одсек, и 
Здравствени одсек.



У време војне управе немачко и мађарско становништво Војводине заде- 
силе су тешке одмазде и зверства. Интернација и конфискација целокупне 
имовине Немаца официјелно су наређени 18. новембра 1944, a ова се наредба 
односила и на насељене сикуљске досељенике. У Војводини је оформљено 40 
логора за интернирање. Двадесетог новембра отпочело се и са интернирањем 
Мађара, као и са радном обавезом за све мађарске мушкарце у узрасту од 
16 до 50 година. Број мађарских жртава одмазде из 1944/45. -  коју су пре- 
тежним делом спроводиле јединице државне безбедности из састава ОЗНЕ 
(Одељење за заштиту народа) -  стручна литература која се подробније бави 
овом темом цени на 5-40 хиљада.

Војна управа је окончана наредбом од 27. јануара 1945, која је била пот- 
писана од стране Тита, a у смислу које је војска предала управу цивилним 
властима.

Стварна влада нове државе образована је 7. марта 1945, док је име државе 
АВНОЈ на свом III заседању, одржаном 29. новембра 1945, изменио у Феде- 
ративна Народна Република Југославија.

Јединице Црвене армије и Народноослободилачке војске су 8. октобра ушле 
у Сенту. У Градској кући су симпатизери југословенске емигрантске владе 
покушали да преузму власт, но у томе су их спречили чланови народноосло- 
бодилачког одбора и њихови помагачи. Након тога је народноослободилачки 
одбор одржао своју прву седницу, на којој је донета одлука о преузимању 
власти. Оформљен је и једанаесточлани привремени комитет, за чијег је 
председника изабран Иса Нешић, a за секретара Душан Милићев.

Двадесетог октобра 1944. формиран је Градски народноослободилачки 
одбор, чији је председник постао Иса Нешић, a секретар Душан Милићев. 
Четрнаестог фебруара 1945. основан је двадесет четворочлани Градски 
народноослободилачки одбор у Сенти, при чему се на челу његовог двана- 
есточланог Извршног одбора налазио Иса Нешић. Извршни одбор је имао 
осам управних одсека -  одељака.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СУДСКЕ МРЕЖЕ У ПЕРИОДУ 1945-1963.

Након свршетка рата у свим федералним јединицама се кренуло са из- 
градњом новог правосудно -  судског система. Ово је првенствено значило 
формирање мреже редовних, грађанских судова. Ha савезном нивоу је офор- 
мљен Врховни суд ФНРЈ. У свим центрима федералних јединица -  Београду, 
Загребу, Љубљани, Сарајеву, Титограду, Скопљу и Новом Саду -  заседао је 
по један Врховни суд односне федералне јединице. Изузетак је представљала 
Аутономна област Косова и Метохије. Ha територији федералних јединица 
оформљени су окружни и срески судови.

Након престанка војне управе и у Војводини је могло да дође до отпо- 
чињања изградње нове правосудне мреже. Ha основу Закона о уређењу на- 
родних судова, донетог 1945. на нивоу федерације, председништво Главног 
народоослободилачког одбора је на својој седници одржаној 27. априла



1945. конципирало Упутство о уређењу народних судова у Војводини, чије 
су важније ставке биле следеће:

Правосудни систем чине Срески и Окружни судови, те Врховни суд 
Војводине;
Народни судови пресуђују у грађанским поступцима, као и у оним кри- 
вичним поступцима који не спадају у делокруг рада војних судова;

<̂ > Народни судови представљају самосталне органе народне власти, a 
своје пресуде доносе слободно и самостално „у име народа”;
Судски претреси су имали бити јавни.

Ставке које су се односиле на среске народне судове биле су следеће:

При свим седиштима среских народних одбораје, у принципу, офор- 
мљен срески народни суд, који је био надлежан за управно подручје 
среза -  били су могући и изузеци, пошто су на територији једног среза 
могла деловати и два, или чак и више среских судова;
Ha челу среских народних судова налазио се председник суда, који 
је контролисао рад судског особља и састављао судска већа;

ov Судску власт је у случају среских народних судова упражњавало 
трочлано веће (већа), a једно лице од тројице већника је обавезно 
морало бити стални судија среског суда;
Срески народни судови су у својству првостепених судова пресуђивали 
у грађанско-парничим поступцима у оним случајевима када новчана 
вредност процеса није премашивала износ од 100 000 динара;
Срески народни судови били су надлежни у поступцима развода бра- 
ка, но ово је овлашћење убрзо пребачено у делокруг рада окружних 
судова;
При среским народним судовима делујући земљишно - књижни уреди 
водили су земљишне књиге катастарских општина које су се налазиле 
на подручју односног среског суда и обављали послове скопчане са 
вођењем земљишних књига.

При седиштима окружних народних одбора формирани су окружни на- 
родни судови, на чијем се челу налазио председник. Окружни народни судови 
искључиво су судили у трочланом судском већу: у првостепеном поступку 
веће су чинили један стални судија и двоје судија -  поротника, док је у дру- 
гостепеним поступцима веће образовало троје сталних судија.

Врховни суд Аутономне покрајине Војводине био је надлежан за целокупну 
територију покрајине, a на његовом челу се налазио председник. Његове пре- 
суде доносило је трочлано судско веће. Поред суђења овај суд је одлучивао 
и у спорним питањима између народних судова и органа народне власти, у 
питањима одређивања надлежности среских и окружних судова, a имао је 
саветодавну улогу и у погледу питања проистеклих из судске праксе.



У смислу упутства судску власт су упражњавали сталне судије народних 
судова и судије-поротници. Судије су биле независне и нису биле одговорне 
ниједном органу власти за пресуде које су донеле на основу важећих закона. 
За кривична дела судија која су била почињена током обављања службе били 
су надлежни редовни народни судови.

За судију, односно судију-поротника, могло је бити изабрано свако лице 
са југословенским држављанством које је располагало бирачким правом и 
беспрекорном прошлошћу, те које је било ангажовани присташа народно- 
ослободилачког покрета. Правничка спрема тада још није представљала 
обавезу, но у сваком случају је представљала предност. За изабране судије 
које нису располагале правничком спремом били су организовани правни 
курсеви. Многе особе међу судијама које нису располагале правничком на- 
образбом -  a будући да су располагале гимназијском матуром -  уписале су 
се на правни факултет и училе уз рад.

Судије и судије-поротнике среских народних судова бирали су срески 
народни одбори, a оне при окружним судовима скупштина окружних на- 
родних одбора. Сталне судије нису могле бити чланови народних одбора. 
Судије Врховног суда Аутономне покрајине Војводине бирао је Главни на- 
родноослободилачки одбор.

Секретари -  бележници свих судова могле су бити искључиво особе које 
су поседовале диплому правног факултета, a које је на основу предлога Оде- 
љења за судство именовало Председништво Главног народноослободилачког 
одбора. Међу задатке секретара -  бележника спадали су операционализација 
судске администрације, спровођење истраге у кривичним случајевима, a у 
ванпарничним случајевима обављање саслушања. Уколико у судијском већу 
није било члана са правничком наобразбом он је узимао учешћа на расправа- 
ма, али је приликом доношења пресуде имао искључиво саветодавну улогу.

Председништво Главног народноослободилачког одбора Војводине је 4. 
маја 1945. донело одлуку о организовању правосудне мреже. У том смислу је 
Врховни суд Аутономне покрајине Војводине деловао у Новом Саду, a мрежа 
војвођанских судова је образована на следећи начин:

Срески народни судови формирани су у Новом Саду, Тителу, Жабљу, 
Бечеју, Кули, Бачкој Паланци, Сомбору, Апатину, Оджацима, Батини, 
Дарди, Суботици, Бачкој Тополи, Сенти, Панчеву, Алибунару, Кова- 
чици, Вршцу, Белој Цркви, Ковину, Петровграду, Новом Бечеју, Јаши 
Томићу, Српској Црњи, Великој Кикинди, Новом Кнежевцу, Сремској 
Митровици, Земуну, Руми, Старој Пазови, Сремским Карловцима, 
Иригу, Илоку, Шиду и Вуковару;
Окружни народни судови оформљени су у Новом саду, Сомбору, 
Суботици, Панчеву, Петровграду и Сремској Митровици.

У називу окружних и среских судова се све до краја 1946. године задржао 
префикс „народни”, но исти је изостављен почев од 1947.



Судови Аутономне покрајине Војводине су почев одјануара 1948. - a попут 
судова на територији Народне републике Србије -  водили следеће уписнике, 
именике и помоћне књиге на стандардизованим обрасцима:

А. Врховни суд Аутономне покрајине Војводине, Окружни и Срески 
судови:

1. Грађанско-парнични уписник и именик: ознака Г;
2. Кривично-процесни именик: ознака К;
3. Грађански ванпарнични уписник и именик: ознака Р;
4. Кривично-процесни уписник: ознака Кр;
5. Уписник и именик који се односе на судску администрацију: ознака 

Су.

Б. Врховни суд Аутономне покрајине Војводине и Окружни судови:
1. Грађанско-парнични жалбени уписник и именик: ознака Гж;
2. Кривично-процесни жалбени уписник и именик: ознака Кж.

Ц. Врховни суд Аутономне покрајине Војводине:
1. Уписници који се односе на жалбе поводом преиспитивања закони- 

тости: ознака КЗЗ, ГЗЗ

Д. Само Срески судови:
1. Извршни уписник и именик: ознака И;
2. Оставински уписник и именик: ознака О;
3. Уписник и именик везан за пружање правне помоћи: ознака Пом;
4. Оверивачки уписник: ознака Ов.

Повереништво за правосуђе Аутономне покрајине Војводине је 29. марта 
1949. издало упутство у вези поступања са судским списима и њиховим ар- 
хивирањем. У том смислу су списи настали у току рада судова -  a са ознаком 
Су -  уврштени у следеће категорије:

I ) Општа упутства која су достављена судовима од стране Мини- 
старства правде или Правосудне комисије;

II) Примедбе и напомене судова у вези са предлозима закона;
III) Упутства у вези сусдке праксе, извештаји судова о искуствима из 

судске праксе;
IV) Документи који се односе на радне односе судија и судских чинов- 

ника;
V) Документи који се односе на на годишње одморе, боловања и 

оправдане изостанке судија и судских чиновника;
VI) Документи који се односе на даље стручно усавршавање и стручне 

испите;
VII) Дисциплински поступци;



VIII) Организациона питања: формирање суда, промена месне надлеж- 
ности, одређивање броја судија и судија-поротника, организационе 
промене, формирање комисија;

IX) Везе судова и органа власти;
X) Питања која се односе на судије-поротнике: именовање, разрешење, 

полагање заклетве, казне, саветовања;
X I ) Питања везана за адвокате, судске вештаке и тумаче;
XII) Планови рада и распореди рада;

XIII) Извештаји о раду судова;
XIV) Судска статистика;
XV) Напомене и примедбе које се односе на рад судова;

XVI) Књиговодство и финансирање судова;
XVII) Документи који се односе на судске таксе;

XVIII) Остала питања.

У 1954. години на територији покрајине деловало је шест окружних судова 
са 68 судија, док је 25 среских судова имало 134 судије.

Ha федералном нивоу је 1954. године донет нови Закон о судовима, као и 
Закон о привредним судовима. Саобразно томе, југословенска правосудна 
мрежа је -  бројчано изражено -  била следећа:

ТЕРИТОРИЈАЛНА
ЈЕДИНИЦА

СРЕСКИ
СУДОВИ

ОКРУЖНИ
СУДОВИ

ОКРУЖНИ
ПРИВРЕДНИ

СУДОВИ

ФНРЈ 377 74 31

Србија (целокупна 
територија) 136 34 11

Ужа Србија 88 21 6

АП Војводина 31 9 4

АО Косово 17 4 1

Хрватска 101 14 6

Словенија 33 6 4

Босна и 
Херцеговина 68 10 4

Македонија 23 7 3

Црна Гора 16 3 3

Народна скупштина Аутономне покрајине Војводине је на својој седници 
одржаној 13. јула 1955. -  узимајући у обзир административну поделу тери- 
торијалне надлежности јавне управе -  по први пут донела одлуку о месној 
надлежности на територији Војводине делујућа 24 среска суда, 6 окружних 
судова, те 3 окружна привредна суда. Десетог децембра 1956. законодавац



je -  ставивши ван снаге одлуку донету 13. јула -  донео нову уредбу о устро- 
јству правосудне мреже у Војводини и њеној територијалној надлежности. 
У смислу исте, на подручју Аутономне покрајине Војводине деловали су 
следећи судови:

31 срески суд (у Новом Саду и Зрењанину по 2);
9 окружних судова, и
4 окружна привредна суда.

Ha савезном нивоу је такође средином педесетих година XX века донето 
много нових закона који су имали знатног утицаја на рад судова. Међу овима 
најзначајнији су: Законик о кривичном поступку из 1953, Закон о промету 
земљишта и зграда из 1954, Закон о наслеђивању из 1955. и Закон о парнич- 
ном поступку из 1957.

Као резултат следствених промена у покрајинској јавној управи, дошло 
је и до трансформације „министарства” надлежног за правосудни надзор. 
Почев од 1960. ову функцију је преузео Покрајински секретаријат за право- 
судну управу.

Године 1958. је на територији покрајине у девет окружних судова који су 
деловали на њеном подручју било 99, a у тридесет среских судова 172 судија. 
У то време је међу 292 судија било свега шесторо „судија - лаика”, тј. оних без 
завршеног правног факултета.

Крајем педесетих година XX века постало је јасно да функционисање 
правосудне мреже на територији Војводине -  a особито оне среских судова 
-  не одговара у потпуности очекивањима, те да постоји потреба за промена- 
ма. Површина и становништво претежног дела срезова били су превелики за 
процесне капацитете једног суда. Грађанима, сведоцима, па чак и судијама- 
поротницима је путовање у центре среза представљало значајну потешкоћу 
и оптерећење, те је следствено томе у великом броју случајева било потребно 
одлагати расправе. Све то је пак било скопчано са знатним материјалним 
издацима и губитком времена, те је водило преоптерећењу среских судова, 
што се, са друге стране очитовало у великом броју нерешених предмета. 
Решење овог проблема надлежни органи су видели у стварању већег броја 
среских судова. У том смислу је Скупштина Аутономне покрајине Војводине
12. фебруара 1960. донела одлуку по којој је натериторији покрајине требало 
да делује 36 среских судова, док је окружних судова и надаље било девет.

Седишта среских судова у 1960. години била су следећа: Алибунар, Апатин, 
Бач, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бела Црква, Бечеј, Врбас, Вршац, Жабаљ, 
Зрењанин (са два среска суда), Инђија, Кањижа, Кикинда, Ковачица, Ковин, 
Кула, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Нови Сад (са два среска суда), Оджаци, 
Панчево, Перлез, Пландиште, Рума, Сента, Сомбор, Србобран, Сремска 
Митровица, Сремски Карловци, Стара Пазова, Суботица, Тител и Шид.

У смислу ове одлуке је са радом 1. марта 1960. отпочео и Срески суд у Кањ- 
ижи. T o k o m  1961/62. су и следећи срески судови почели са својим деловањем



-  судови у Ади, Бачком Петровцу, Беочину, Иригу, Новој Црњи, Пећинцима, 
Темерину, Тителу и Уљми. Пошто су поједини срески судови укинути, број 
истих је крајем 1962. био 41.Укинути су и бечејски, вршачки и кикиндски 
Окружни судови, тако да су надаље окружни судови деловали у Зрењанину, 
Новом Саду, Панчеву, Сомбору, Сремској Митровици и Суботици.

Као резултат реформе система јавне управе -  чију је основу представљао 
Закон о подручјима срезова и општина у НР Србији -  мрежа среских судова 
је у 1963. трансформисана у мрежу општинских судова.

СРЕСКИ СУД У СЕНТИ У ПЕРИОДУ 1945-1963: ОД СРЕСКОГ
НАРОДНОГ СУДА ДО УКИДАЊА СРЕСКИХ СУДОВА

Сенћански Срески народни одбор и Градски народни одбор Сенте су 8. 
маја 1945. одржали заједничку седницу на којој су изабрали и именовали 
председника и судије Среског народног суда. Tora дана у службу су сту- 
пили: др Димитрије Бешлин, Ађанин, као председник среског народног 
суда, те др Калман Сеч и др Добривој Савић као судије. Десетог маја 1945. 
у службу су ступили и први чиновници, као и чланови помоћног особља, 
но одлука о њиховом именовању -  као и о именовањима других лица
-  донета је тек 28. маја 1945. Саобразно истој, распоред службеничког 
кадра био је следећи:

Судски секретари -  бележници: Миклош Сорчик, Ђулинка Бакалић 
и др Силвестер Кочиш;
Судски чиновници: Илија Говедарица, др Иштван Бодор, Софија 
Ђ уканов, Вера Балаж, Катица Арадски, Вилмош Киш, Зора Вучковић, 
Иштван Кереши, Смиља Лазаревић, Ласло Сабо, Ивко Тодоровић, Пал 
Јаблонски, Вуко Вукадиновић, Штефанија Чатари, Никола Вуковић, 
Јанош Сеп, Михајло Магдић, Марија Деме, Стеван Крагујевић, Ференц 
Ленђел, Милан Марјановић и Пал Ренко;
Грунтовничари: Т)ерђ Фаркаш Барати и Илија Каблар;

пк Архивисти: Драгољуб Бојин, Иван Кнежевић и Милоје Лукић;
Послужитељи: Марко Бољановић, Лајош Барши, Михаљ Тот, Бошко 
Стојачић, Мирко Мирковић, Спасоје Пецарски и Јожеф Биро; 
Стражар притвора среског суда: Милоје Лукић.

Већина новоименованих службеника је већ радила у правосуђу, те је 
највећи број њих радио при сенћанском Среском суду и у периоду пре 6. 
априла 1941.

Услов за ступање на дужност именованих судија био је полагање заклетве, 
чији је текст био пак следећи: „Ja, XY, заклињем се својом чашћу и чашћу свог 
народа да ћу верно служити народу, да ћу чувати и бранити демократске 
тековине народноослободилачке борбе остварене у народној власти, да ћу 
судити по закону и непристрасно.”



Примопредаја службених просторија, опреме и архиве среском народном 
суду, смештених у згради Градске куће, обављена је 12. маја 1945. између 
секретара народног одбора и председника среског народног суда. Након 
тога уследили су неопходни радови на одржавању -  кречење и бојење -  као 
и надокнада недостајуће опреме - намештаја, те набавка потребне канцела- 
ријске опреме. Данашњим очима посматрано делује изненађујуће, али у то 
време нарочито велики проблем представљао је недостатак функционалних 
писаћих машина.

Дванаестог маја 1945. године Одељење за судство Главног народноослобо- 
дилачког одбора Војводине издаје упутство о томе какве ће уписнике водити 
окружни и срески судови током свог рада, односно каква ће бити обележја и 
сигнатуре судских списа. У случају среских судова исте су биле следеће:

Су: уписници и списи судске управе;
П: уписници и списи грађанских парница;
Вп: ванпарнични уписници и списи;
К: кривични уписници и списи;
Ов: Уписници овере и примерци оверених списа.

V смислу овог упутства земљишно-књижне уписнике је требало водити и 
надаље на начин на који је то чињено до 6. априла 1941.

Након што су обављене потребне припреме, сенћански Срески народни 
суд је 22. маја 1945. могао да отпочне са својим радом, но стварни рад је кре- 
нуо.тек 5. јуна 1945. Радно време је радним данима трајало од 7 до 14 часова. 
Недељом је постојало дежурство од 9 до 12 часова: тада је било потребно да 
буде присутно једно лице које је опуномоћено за потписивање -  судија, те 
довољан број службеника за обављање посла.

Рад је организован у шест одељења -  одсека:

I одсек -  судска управа;
II одсек -  судска пријемна канцеларија;

III одсек -  грађанска писарница;
IV одсек -  кривична писарница;
V одсек - ванпарнична писарница;

VI одсек -  земљишно-књижно одељење.

V почетном периоду једна од важнијих делатности суда била је и доношење 
решења о конфискацији. У смислу Закона о конфискацији покретна и непо- 
кретна имовина ратних злочинаца и народних непријатеља је -  на предлог 
народних одбора -  судском одлуком конфискована и проглашавана за држав- 
ну имовину. У овом периоду је за проглашавање извесне особе народним 
непријатељем било довољно то што је она боравила на непознатом месту. 
Ha основу тога за њу се сматрало да је побегла испред ослободилаца пошто 
је крива због нечега, односно да је евентуално сарађивала са окупаторима.



Овај метод је као нарочито омиљен био примењиван у случају особа које су 
располагале знатном имовином.

У смислу уредбе Министарства правде и Министарства унутрашњих по- 
слова, донете пресуде било је потребно проследити народним одборима који 
су водили бирачке спискове. За овим је, сходно образложењу, било потребе 
како би се на овај начин осуђени „народни непријатељи” -  од којих је одузето 
и гласачко право -  спречили да приђу гласачким кутијама на наредним демо- 
кратским изборима. Саобразно извештају сенћанског среског народног суда, 
датираном на 24. октобар 1945, на плану конфискације је од 151 предметног 
акта, достављеног од стране народног одбора, „решено” њих 79, a од посред- 
ством војног суда достављених 8 - један. У периоду 1945-1949. сенћански суд 
је у предмету конфискације и секвестрације обавио следећи посао:

1945. 502 спроведена поступка;
1946. 192спроведена поступка;
1947. 9 4 спроведенапоступка;
1948. 101 спроведени поступак и
1949. 33 спроведена поступка (до 9. маја).

Наредну групу важних судских поступака представљали су процеси усме- 
рени ка сузбијању шпекулације и економске саботаже, вођени по основу 
Закона о шпекулацији и привредној саботажи, у којима је починиоце ових 
дела поред затворске казне чекала и конфискација имовине. Пресуде донете 
у овим случајевима било је потребно доставити и државном тужилаштву, 
како би било проверено да ли су исте донете на законит начин.

У кривичним процесима срески суд је у периоду 1946-1948. обавио сле- 
дећи посао:

У 1946. години поступакје укупно био покренуту 847 случајева про- 
тив 1073 лица, a правоснажно је осуђено 616 особа;
У 1947. години поступак јеукупнобио покренуту 802 случајапротив 
1017 лица, a правоснажно је осуђено 720 особа;
У 1948. години поступак је укупно био покренут у 465 случајева про- 
тив 527 лица, a правоснажно је осуђено 360 особа.

Правоснажно осуђена лица на затворске казне од једне или више година 
-  како мушкарци, тако и жене -  слати су у пожаревачку казнионицу, док 
су у сремскомитровачки затвор слати искључиво мушкарци. У случају по- 
жаревачке казнионице један део осуђеника је бивао даље разаслат у друге 
установе за одслужење затворске казне. Затворске казне увек су биле скопчане 
са принудним радом, a од тога је могао бити изузет само мали број особа. 
Осуђеници на временске казне у трајању мањем од једне године казну су 
издржавали у месту доношења пресуде, у притвору органа унутрашњих 
послова, но одвојене од притвореника у истражном затвору. Они су често



упошљавани на јавним радовима. Притвор сенћанског суда није био у таквом 
стању у којем би прихват осуђеника био могућ, те је стога у октобру 1945. 
затражено његово реновирање и допуна његове опреме. Убрзо је донета 
уредба у смислу које су судске притворе почев од 1946. године преузела месно 
надлежна одељења органа унутрашњих послова. Пошто народна милиција 
није имала потребе за њим, тамо упосленог чувара притвора је ангажовао 
суд као свог подворника.

Већ је на самим почецима било јасно да постављене судије и службеници 
суда -  због њиховог малог броја -  неће бити у стању да испуне њима до- 
дељене задатке, те да може доћи до појаве кашњења у доношењу пресуда. 
Председник суда, др Бешлин, је у више наврата указивао на то. Саобразно 
његовом образложењу, основ проблема представљала је чињеница да је по 
својој територији сенћански срез био један од највећих срезова у држави, a 
његово становништво превазилазило је 110 000 особа.

Повећање обима посла резултирало је повећањем персонала: на платној 
листи за период јун -  јул 1945. налазило се 14 особа, a на оној за период август 
-  септембар већ 22 особе. У овом периоду у службу при сенћанском суду 
ступили су следећи чиновници: у својству судског секретара -  бележника 
Лајош Харшањ, Радован Герић и Миливој Плавшић, a судску функцију је 
почев од 28. јула 1945. обављао Душан Миладинов.

У јуну 1945. установљен је буджет суда за период до краја те године, a 
који је требао бити усмерен на покриће материјалних издатака. Обим му је 
износио 81 500 ондашњих динара и није обухватао плате судија и судских 
чиновника. Чист доходак председника суда је у том периоду износио 2300, a 
судија 2000 ондашњих динара.

Приликом процене ратне штете -  у септембру 1945. -  и сенћаснки Срески 
народни суд је пописао током окупације од стране суда претрпљену штету. 
Гро исте представљали су у судски депозит похрањени, но у метежу рата 
нестали новчани износи, као и упропашћени намештај и опрема. Вредност 
ратне штете је одређена у висини од 241 325,50 тадашњих динара, чија је 
вредност износила 3424,35 ондашњих долара.

У смислу Закона о решавању радних спорова при окружним и среским 
народним судовима оформљена су трочлана судска већа за радне спорове, 
која су била надлежна да расправљају и уређују спорове између послодаваца 
и запослених, односно спорове који проистичу по основу радног односа. У 
Сенти је ово судско веће оформљено августа 1945. под председништвом др 
Калмана Сеча.

Следствено завршетку ратних операција у II светском рату, на појединим 
деловима територије Војводине -  па тако и у суботичком округу -  дошло 
је до знатног повећања криминалитета. За сигнификантан удео у повећању 
броја злочина били су одговорни и привремено овде смештени војници со- 
вјетске Црвене Армије, a уз велику помоћ у савезништву с њима делујућих 
„домаћих” преступника -  шверцера, црноберзијанаца, лопова и проститутки. 
Сходно званичном становишту, „братске” совјетске војнике су у тим случа-



јевима завели, те су они постали „жртве” своје беневолентности, будући да 
су духовни организатори и руководиоци цивилни криминалци, који су своја 
дела починили не само зарад стицања материјалне користи, већ и зарад по- 
ткопавања поверења у војнике Црвене Армије. Стога су против њих судови 
морали наступити беспоштедно, са највећом строгошћу, a узимајући у обзир 
и политичке последице приликом доношења пресуде.

Након nap месеци рада испоставило се да срески народни суд не обавља 
свој задатак у потпуном складу са замислима власти. С тим у вези је 3. окто- 
бра 1945. у великој сали Градске куће одржаназаједничка седница Градског и 
Среског народног одбора, коју је водио Винце Рац, председник градског на- 
родног одбора. Ha дневном реду су се налазили проширење и реорганизација 
среског народног суда, као и именовање судија-поротника. Ha седници су 
критиковани председник суда др Димитрије Бешлин и др Калман Сеч, до- 
чим је директну последицу ове критике представљало њихово смењивање. За 
новог председника суда изабран је Јаков -  Јаша Секулић, док је примопредаја 
председничке функције обављена 6. октобра 1945. године.

У смислу уредбе од 22. марта 1946. при сенћанском Среском народном 
суду је систематизовано пет сталних судијских места, те ангажовање 120 
судија -поротника.

Поред Душана Миладинова, за нове судије су именовани др Силвестер 
Кочиш, Миклош Сорчик, Иса Кечан и Милица Лалић. Сенћански срески 
суд је у то време заједно са председиком имао шест судија, што је у знатној 
мери поправило ефикасност његовог рада. Тада је са територије среза -  који 
је обухватао подручја сенћанског, ађанског, кањишког, молског, мартоношког 
и хоргошког општинског народног одбора, као и подручја месних народних 
одбора Оборњаче, Малих Пијаца, Орома, Сенћанског Трешњевца, Торњо- 
ша, Надрљана и Велебита -  изабрано 40 судија-поротника ради обављања 
законом прописаних судијских задатака. Сходно једном извештају из 1949, 
срески суд је тада у циљу извршавања законом прописаних задатака могао 
да ангажује 205 судија-поротника.

Секулића је на функцији председника среског суда 28. јануара 1947. заменио 
Владислав Бељански, који је ову службу обављао до 14. маја 1949. Бељанског 
су тада изабрали за председника новосадског Окружног суда, a његову функ- 
цију је преузео његов дотадашњи заменик, судија Јене Халас. Халаса су за 
председника сенћанског среског суда именовали маја 1949, али је покрајинска 
комисија за правосуђе, приликом инспекцијеобављенеулето 1949,утврдила 
да он не поседује искуство потребно за упражњавање ове функције. Поред 
председника Бељанског, сенћански срески суд су 1949. напустили и судије др 
Анђело Девесковић и Душан Миладинов, a на њихова места су у поменутој 
функцији ступили Радован Герић и Жарко Банатски.

У децембру 1948. међу шест судија сенћанског среског суда петоро је рас- 
полагало правним факултетом и сви су они били мушкарци, док је службу 
судског секретара -  бележника обављала једна жена -  правница Светлана 
Штајнер. Петнаесточлани службенички кор среског суда образовало је ше-



сторо мушкараца и девет жена, док су послове помоћног особља обављала 
двојица мушкараца. Највећи део од укупно 196 судија поротника чинили су 
мушкарци, бројчано изражено било их је 178 и у највећем су броју -  нуме- 
рички представљено њих 87 -  били земљорадници.

У 1949. години донети Закон о решавању радних спорова је предвидео 
организовање посебних већа за радне спорове, у оквиру среских судова: 
председник овог тела био је Жарко Банатски, a његов заменик је постао 
Лајош Харшањ.

Земљишно-књижни уред је чувао земљишно -  књижне улошке и руковао 
земљишно -  књижним улошцима из седам катастарских општина:

Из катастарске општине Мол 
Из катастарске општине Ада 
Из катастарске општине Сента 
Из катастарске општине Кањижа 
Из катастарске општине 
Мартонош
Из катастарске општине Хоргош 
Из катастарске општине 
Мали Хоргош

9726 земљишно-књижних уложака; 
11392 земљишно-књижна улошка; 
20052 земљишно-књижна улошка; 
12074 земљишно-књижна улошка;

8504 земљишно-књижна улошка; 
3577 земљишно-књижних уложака;

3360 земљишно-књижних уложака.

Рад земљишно-књижног уреда је отежавало то што је у току било подруч- 
но разграничење новоформираних народних одбора Његушево, Оборњача, 
Кеви, Орахово, Ором, Трешњевац, Мале Пијаце и Бачки Виногради. Ситуа- 
цију је додатно компликовало то што су поједини међу њима своја подручја 
добили не само од сенћанског, већ и од других суседних срезова.

Министарство правосуђа Народне републике Србије је још у децембру
1946. упутило судове да тамо где је потребно ангажују сталне судске тумаче 
са одговарајућим познавањем језика. У том смислу је при сенћанском Сре- 
ском суду почев од септембра 1949. па све до његове смрти, која је наступила 
1959. године, упослен пензионисани учитељ Владимир Увалић као тумач 
за мађарски језик. Сенћански срески суд је од 1951. у личности Јелисавете 
Бајић добио тумача са изванредним познавањем језика: Бајићева је, наиме, 
представљала у једној јединој личности обједињеног тумача за енглески, 
француски, мађарски, италијански и немачки језик!

Саобразно плану рада за 1950. годину, радни распоред сенћанског Среског 
суда био је следећи:

ок Судско-управне послове среског суда вршили су председник среског 
суда, Јене Халас и његов заменик, судија Радован Герић;
Кривичне поступке расправљала су два већа, делећи кривичне пред- 
мете у сразмери пола-пола. Ha челу првог већа налазио се председник 
среског суда Јене Халас, a на челу другог је био судија Лајош Харшањ, 
док су чланове оба већа чинили судије-поротници;



Грађанско-парничне поступке расправљала су два већа, делећи грађ- 
анско-парничне предмете у сразмери пола-пола. Ha челу првог већа 
налазио се судија Миклош Сорчик, a на челу другог је био судија 
Радован Герић, док су чланове оба већа чинили судије-поротници;

Ok’ Председник првог грађанско-парничног већа -  Миклош Сорчик 
-  био је судија надлежан у земљишно-књижним поступцима, док је 
председник другог грађанско-парничног већа -  Радован Герић -  био 
надлежни судија за радно-правне спорове;
Грађанске ванпарничне поступке водило је двоје судија: Лајош Хар- 
шањ оставинске поступке, a Радован Герић све друге ванпарничне 
поступке;
Земљишно-књижни уред водио је Ђерђ Фаркаш Барати.

Овај план рада био је на снази тек до марта 1950. године, пошто је тада 
Јене Халас -  против кога је био покренут поступак -  разрешен дужности: 
уместо њега срески народни одбор је на својој седници од 8. марта изабрао 
Чедомира Ћурчића за председника среског суда. Премда је председник Ћур- 
чић -  који је био судија сенћанског Среског суда почев од 15. јануара 1950.
-  био дипломирани правник, након свог ступања на дужност је сместа морао 
да узме учешћа у даљем кривично-правном стручном усавршавању, које је 
министарство правосуђа организовало у Београду.

Услед напете међународне ситуације ни судије нису биле изузете од тада 
одржаваних војних вежби: у периоду август -  септембар 1950. на војним 
вежбама су били судије Герић и Харшањ, док је у периоду јануар -  фебруар 
1951. на њих отишао и председник суда Ћурчић. Ради замене двојице судија 
је из сомборског Среског суда дошао судија Петер Шинкович, но двомесеч- 
ни изостанак је, међутим, проузроковао знатан заостатак: до краја октобра 
1950. нагомилало се 530 нерешених грађанско-парничних предмета. У циљу 
обрачуна са заостатком, суботички Окружни суд је у својству испомоћи 
делегирао судију др Кароља Барата. Напрегнутим радом тројице судија
-  који је отежавало изостајање судија-поротника -  успело се током једног 
месеца решити 178 предмета. Пошто су, међутим, током новембра приспела 
92 нова грађанско -  парнична предмета, број нерешених предмета је још 
увек премашивао цифру 400. У циљу санирања овог стања постојала је по- 
треба за ангажовањем још једног судије, стога је срески народни одбор на 
својој седници од 16. децембра изабрао Јаноша Ђерија за судију сенћанског 
Среског суда.

Правосудна комисија са седиштем у Новом Саду је у 1951. затражила из- 
вештај о стању архива војвођанских судова. Архива сенћанског Среског суда 
била је смештена у три -  циљевима у потпуности примерена -  локалитета, 
као и у у подруму саме зграде. Саобразно извештају, земљишно-књижни 
списи били су сачувани почев од 1898, парнични, ванпарнични и кривични 
предмети од 1917, a оставински предмети почев од 1915. Количину архивског 
материјала -  закључно са 1950. годином -  председник Ћурчић је проценио на



два вагона и апострофирао очекивани недостатак простора за похрањивање 
архивског материјала.

Почетком педесетих година XX века промена судијског персонала постала 
је још интензивнија неголи крајем четрдесетих: 29. априла 1951. разрешен је 
дужности Радован Герић, a уместо њега на дужност је средином маја ступио 
Данило Радујков. Петнаестог јануара 1952. у суд је приспео Антун Тилер, 
те је убрзо -  јуна 1952. -  он дошао на место Чедомира Ћурчића, који је пак 
отишао на председничко место Среског суда у Кули. Ha седници оба већа 
среског Народног одбора -  Среског већа и Већа произвођача -  одржаној 28. 
децембра 1953. разрешени су дужности Јанош Т)ери и Данило Радујков, a 
уместо њих за судије су именовани Љубиша Михаљджић и Боривој Марин- 
ков. Судија Лајош Харшањ је 31. августа 1955. напустио сенћански суд, a на 
његово место је почев од 1. септембра 1955. дошла Светлана Штајнер, која 
је била сарадник суда још од 1946. Милан Лудајић је 1. децембра 1956. по- 
стао судија сенћанског суда. У рефлексији ових промена, персонални састав 
сенћанског Среског суда -  који је достигао бројку од 30 особа -  крајем 1956. 
године чиниле су особе са следећим задужењима:

6 судија;
1 стручни сарадник са завршеним правним факултетом;

ov 5 земљишно-књижних референата;
7 канцеларијских референата;
7 дактилографа;
3 курира;
1 чистачица.

У смислу одлуке донете од стране скупштине АПВ, подручје територијалне 
надлежности сенћанског Среског суда обухватало је подручје општина Ада, 
Кањижа, Мартонош, Мол, Сента и Хоргош. Сенћански Срески суд је и на- 
даље, потпадао под надлежност суботичког Окружног суда, док је у случају 
сенћанских фирми био надлежан Окружни привредни суд са седиштем у 
Суботици.

Година 1956. је и у погледу рада сенћанског земљишно-књижног уреда 
била знаменита: на републичком нивоу је донет пропис о формирању нових 
катастарских општина. Земљишно -  књижног уреда сенћанског Среског 
суда тицало се успостављање следећих катастарских општина: К.О. Мали 
Песак, К.О. Торњош, К.О. Ором I, К.О. Ором II, К.О. Сенћански Трешњевац, 
К.О. Надрљан, К.О. Мале Пијаце I, II и III, К.О. Велебит, К.О. Оборњача I и 
II, К.О. Санад IV, К.О. Ново Орахово, К.О. Душаново, К.О. Гунарош I и II, 
К.О. Његушево I и II, К.О. Мартонош II, К.О. Бачки Виногради I и II, те К.О. 
Пана. Радови који су обухватали излучивање односних земљишно-књижних 
уложака, њихову примопредају при референтним среским судовима и увр- 
штење међу постојеће улошке, отегли су се све до 1958. -  штавише, у случају 
Пане све до 1959.



Јуна 1957. суд је напустио судијаЉубиша Михаљджић, након што гаје по- 
крајинска народна скупштина именовала за судију Окружног суда у Бечеју. 
Упражњено судијско место је почев од 1. октобра 1957. попуњавао Милан 
Богићевић.

Следствено овим персоналним променама, радни распоред је према плану 
рада из 1958 био следећи:

ov Судско-управне послове среског суда обављали су председник среског 
суда Антал Тилер и његов заменик, судија Миклош Сорчик;

пк Ha челу кривичног већа налазио се судија Боривој Маринков, a његов 
заменик је био Милан Лудајић, док су чланове већа чинили судије- 
поротници;
Грађанско-парничне поступке су водила 4 већа: на челу првог налазио 
се Антал Тилер, на челу другог Миклош Сорчик, на челу трећег стајао 
је Милан Лудајић, док је четвртим управљала Светлана Штајнер, при 
чему су чланове већа чинили судије-поротници;
Ванпарничне грађанске поступке водило је двоје судија: Светлана 
Штајнер и Милан Богићевић;
Земљишно-књижним уредом управљао је Ђерђ Фаркаш Барати.

Од јуна 1957. на службу је дошао нови судија, овога пута у лику Калмана 
Балаж Пирија, који је до тада обављао дужност судије Среског суда у Бачкој 
Тополи. Калман Балаж Пири је фебруара 1960. сменио Антала Тилера на 
функцији председника суда.

У складусаодлукомпокрајинскескупштине од 17. новембра 1958.терито- 
ријална надлежност сенћанског Среског суда обухватала је подручје општина 
Ада, Кањижа, Мартонош, Сента и Хоргош -  потреба за овом изменом је по- 
стојала услед промене покрајинског статута.

У смислу одлуке Извршног већа Аутономне покрајине Војводине од 11. 
децембра 1958, при сенћанском Среском суду је поред председника судило 
шесторо судија. За овим је и било велике потребе, пошто је већ од средине 
педесетих година прошлог века долазило до нагомилавања судског заостатка. 
Крајем 1956. број нерешених предмета био је 4270. Посебно је био истакнут 
заостатак на плану оних предмета који изискују највећу стручност судија 
-  грађанско-парничних и оставинских. Све то је додатно оптерећивала чи- 
њеница да су током 1957. судије месечно завршиле у просеку 76,6 предмета, 
док је број приспелих предмета по судији износио 119 предмета месечно. 
Последицу овог стања је представљала чињеница да је крајем 1959. број 
нерешених предмета по судији достигао бројку од 387! Ова појава је при- 
писана предимензионираној територијалној надлежности среског суда, те 
је сугерисано да би решење представљало формирање једног новог среског 
суда са седиштем у Кањижи.

Првог јануара 1960. на снагу је ступио нови судски пословник - Правилник 
о унутрашњем пословању у среским, окружним и окружним привредним



судовима. Дошао је ред и на трансформацију и рационализацију правосудне 
мреже у Војводини, a посредством формирања нових среских судова, чиме 
је број среских судова на подручју Војводине повећан на 36, у којима је било 
упослено укупно 190 судија.

Ова промена је у знатној мери утицала и на рад сенћанског Среског суда, 
будући да је почев од 1. марта 1960. избором двоје судија отпочео са радом 
и кањишки Срески суд, чија је месна надлежност обухватала територију 
општине Кањижа, која се претходно налазила у надлежности сенћанског 
Среског суда. Трансформација је значила да је у Сенти -  сразмерно смањењу 
обима посла -  систематизовано свега пет судијских места. Благодарећи овим 
променама донекле је смањено оптерећење суда: у првој половини 1960. на 
једног је судију у просеку месечно приспевало 70,6 предмета, док је просечни 
број решених предмета током једног месеца био 99,6. Но надокнада постојећег 
заостатка је чак и тада захтевала период од два месеца. Због тога је суд од 
надлежних органа добио оцену „неажуран”.

Персоналне промене збиле су се и тада: судија Милан Лудајић је 30. но- 
вембра 1960. разрешен дужности, a на његово место је 19. децембра 1960. 
дошао Петар Гвозденовић.

Међу петоро судија је троје њих, a међу 24 службеника тринаесторо њих 
било мађарске националности. Пошто су и друго двоје судија, као и знатан 
број службеника такође говорили мађарски, саслушања и расправе -  уколико 
су обе процесне странке биле мађарске националности -  су вођени на мађ- 
арском језику, но записници и решења су били писани на српском језику.

У складу са Судским пословником именовано је и 12 судских вештака из 
разнородних стручних области -  грађевинарства, пољопривреде, саобраћаја 
-  који су у појединачним случајевима, a на основу захтева, својим стручним 
знањем помагали рад среског суда.

У то време на подручју општине Сента и Ада радило је укупно 15 адвоката 
и адвокатских приправника.

Maja 1961. Срески суд је био принуђен да се исели, напустио је Градску кућу 
и у посед узео један део зграде раније укинутог среског народног одбора. Ту 
се може наћи и дан-данас: у згради некадашњег хотела, од стране Сенћана 
названог кратко -  „Евжен”.

Првог маја 1961. почео је са радом и ађански срески суд, чија је месна 
надлежност обухватала подручје општине Ада. Овим је територијална над- 
лежност сенћанског Среског суда сведена на подручје општине Сента. Статус 
петоро судија је био сачуван, a њега су имали Калман Балаж Пири - који је 
уједно био и председник суда -  Миклош Сорчик, Светлана Штајнер, Петар 
Гвозденовић и Боривој Маринков. Поред њих чиновничку гарду је, саобразно 
ондашњој квалификацији, чинило шест чиновника IV класе, седам чинов- 
ника III класе и један чиновник II класе, док су помоћно особље чинила три 
помоћна чиновника и једна чистачица. Свих седамдесеторо при суду име- 
нованих судија-поротника чинило је Сенћане: 55 мушкараца и 15 жена, a по 
националној припадности: 9 Срба и 61 Мађар. Ова пропорција је одговарала



националном саставу становништва, пошто су почетком шездесетих година 
прошлог века 80 % становништва чинили Мађари, 18 % Срби, док је удео 
осталих народа у локалној популацији износио 2 %.

У плану рада за 1961. годину распоред пословања био је следећи:

Судско-управне послове среског суда обављали су председник среског 
суда Антал Тилер и његов заменик Миклош Сорчик;
Кривичне предмете су расправљала два већа: на челу првог налазио 
се судија Боривој Маринков, док је на челу другог стајао Петар Гвоз- 
деновић, a чланове већа чиниле су судије-поротници; 
Грађанско-парничне предмете су расправљала два већа: на челу првог 
већа налазио се Калман Балаж Пири, a на челу другог Миклош Сорчик, 
при чему су чланове већа чинили судије-поротници;
Ванпарничне грађанске предмете расправљало је двоје судија: Свет- 
лана Штајнер и Миклош Сорчик;
Земљишно-књижним уредом управљао је Т)ерђ Фаркаш Барати.

Земљишно-књижни уред је сходно Закону о мерним јединицама и мерама 
из 1961. током 1962. године морао да пређе са до тада у сопственој евиденцији 
и издатим документима употребљаваног система „квадратни хват -  катастар- 
ско јутро” на нови систем, чију је основу чинио квадратни метар.

Функцију стручног сарадника са завршеним правним факултетом је у 
периоду од 15. септембра 1962. до 31. октобра те исте године обављао Бра- 
нислав Огњеновић, да би потом од 8. октобра 1962. на ову функцију ступила 
Мирјана Пајић.

Стручни сарадник и један од судија су једном недељно пружали правне 
савете потребитим грађанима: месечно се, на опште задовољство, 120-150 
људи служило овом услугом и користило се могућношћу за добијање бес- 
платне правне помоћи. Са смањењем обима територијалне надлежности суда 
смањен је и број судија-поротника: у 1962. години именовано је 80 поротника, 
који су сви били Сенћани. Тиме су и нестали, односно били умањени про- 
блеми скопчани са путовањем судија-поротника.

У периоду 1962-1963. суд је постао сиромашнији за двоје судија: јуна 1962. 
у пензијујеотишао Боривој Маринков, a фебруара 1963. судија Миклош Сор- 
чик. У својсту попуне је 1. августа 1962. у службу ступио Ђорђе Живковић, 
који је раније био судија Среског суда у Кањижи.

Након што је срез као административна јединица укинут, a из оквира 
сенћанског Среског суда издвојени, те потом као самостални срески судови 
стављени у функцију најпре кањишки, па потом и ађански суд -  који су били 
територијално надлежни само за поДручја сопствених општина, баш као што 
је и сенћански био искључиво за територију општине Сента -  оправданост 
постојања среских судова је нестала. Потребне организационе и структурал- 
не измене правосудне мреже обављене су у периоду 1960-1962. Општински



судови, који су почев од 1963. дошли на место среских судова, практично 
су у животу судова представљали искључиво промену назива, будући да 
су општински судови преузели функцију среских судова са свим њиховим 
опуномоћењима и задацима.

Сачувани архивски материјал сенћанског Среског суда из периода 1945— 
1963. је под сигнатуром Ф. 127 преузео и у своју евиденцију уврстио сенћански 
Историјски архив. Фонд садржи укупно 159,30 дужних метара разнородног 
материјала -  књига и докумената.





П Р А В О С У Д Н И  С И С Т Е М  И З М Е ^ У  1963. И 1974.

Седмог априла 1963. Савезна народна скупштина је прогласила Устав Со- 
цијалистичке Федеративне Републике Југославије, који је, осим промене 
имена, собом донео и значајне новине, које су се превасходно односиле на 
опсежно увођење и примену друштвеног самоуправљања.

Први члан Устава изреком каже да је СФРЈ „... савезна држава добро- 
вољно уједињених и равноправних народа и социјалистичка демократска 
заједница заснована на власти радног народа и самоуправљању”. Саобразно 
члану 2 Устава територија СФРЈ је јединствена и сачињавају је територије 
шест социјалистичких република -  СР Босна и Херцеговина, СР Црна Гора, 
СР Хрватска, СР Македонија, СР Србија и СР Словенија.

Судовима и јавним тужилаштвом баве се чланови 132-144. Устава, a њихове 
значајније ставке представљају:

ov Судске функције остварују се у јединственом судском систему; 
ov Судски систем чине судови опште надлежности и специјализовани судови 

основани за одлучивање о одређеним стварима из судске надлежности; 
Судове опште надлежности представљају: општински судови, окруж- 
ни судови, републички Врховни судови и Врховни суд Југославије; 
За суђење у привредним споровима и за одлучивање о другим правним 
стварима од инереса за привреду постоје привредни судови;
За суђење кривичних дела војних лица надлежни су војни судови; 

ov Надлежност судова може се установљавати и мењати једино законом; 
Судови су независни у вршењу судске функције и суде на основу 
устава и закона;
У суђењу учествују судије и судије-поротници које бира скупштина 
одговарајуће друштвено-политичке заједнице;
Судије и судије-поротници не могу се позивати на одговорност за 
мишљење дато у вршењу судијске функције;
За кривична дела учињена у вршењу судијске дужности судија и 
судија-поротник не могу бити притворени без одобрења надлежне 
скупштине;
Пресуде у првом степену доносе општински или окружни судови;
О жалби и другим правним средствима против судских одлука одлу- 
чује надлежни суд -  само надлежни суд може изменити, поништити 
или укинути судску одлуку;
Суд суди у већу, али се законом може одредити да у одређеним ства- 
рима суди судија појединац;

Ofc- Судске расправе су јавне;
Јавно тужилаштво је самосталан орган који врши кривично гоњење и 
предузима законом одређене мере и правна средства ради јединствене 
примене закона и заштите законитости.



Ha основу савезног устава је на федералном нивоу 1965. донет Основни 
закон о судовима опште надлежности (Сл. Лист СФРЈ 7/65). Ha основу овог 
закона је Скупштина СР Србије 1966. донела Закон о организацији и те- 
риторијалној надлежности судова опште надлежности у СРС (Сл. Гласник 
СРС 25/66), који је важио за целокупну територију републике, па тако и за 
Војводину.

Децембра 1963. основан је Уставни суд Југославије, a јануара 1964. и 
Уставни суд Србије.

У смислу важећих прописа, Врховни суд Војводине са седиштем у Новом 
Саду деловао је као одељење Врховног суда Србије у Новом Саду.

Ha савезном нивоу је 1965. донет Основни закон о јавном правобранилашт- 
ву, Сл. Лист СФРЈ 5/65), чиме је оформљен орган који је у правним питањима 
заступао друштвено -  политичке заједнице, као и установе које су вршиле 
јавне функције, a које су се финансирале из буджета.

Крајем шездесетих и почетком седамдесетих година двадесетог века донети 
су бројни закони који су имали знатног утицаја на рад судова. Међу њима 
најважнији су били следећи:

Законик о кривичном поступку (Сл. Лист СФРЈ 12/65);
Основни закон о радним односима (Сл. Лист СФРЈ 17/65);
Основни закон о правосудном испиту (Сл. Лист СФРЈ 15/67);

сл’ Закон о изменама и допунама Кривичног законика (Сл. Лист СФРЈ
15/67);
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку (Сл.
Лист СФРЈ 23/67);
Основни закон о мировним већима (Сл. Лист СФРЈ 23/67);
Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку (Сл. Лист
СФРЈ 1/1971).

Августа 1963. у Војводини је деловало 39 општинских судова са укупно 
186 судија. Број судија се постепено повећавао: 1965. било их је већ 211,
1966. њих 225, a 1968. је пак 266 судија судило у 40 општинских судова. Шест 
окружних судова је тада имало 116 судија, док је у одељењу Врховног суда 
Србије у Новом Саду радило 28 судија. Пет Окружних привредних судова 
имало је 30 судија, док је Виши привредни суд имао 12 судија.

За повећањем броја судија је заиста и било потребе, пошто је почетком 
шездесетих година успостављена „ажурност” до средине шездесетих година
-  захваљујући великом броју приспелих предмета већег степена сложености
- почела постепено да се погоршава. Просечан заостатак по судији у периоду 
1962-1964. био је 113 предмета годишње. У 1966. години највећи заостатак 
при општинским судовима јавио се код парничних и кривичних предмета, 
премда је у поређењу са 1965. било 14 судија више, a и број приспелих пред- 
мета је био смањен.



Увид у персонални састав војвођанских судова у 1969, односно 1971. години 
пружа следећа табела:
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Судије 260/277 118/130 30/30 32/36 12/12

Стручни сарадници 5/3 8/9 u/ii 2/3 2/2

Судије-приправници 69/64 28/22 - 11/11 -

Службеници 918/756 172/183 23/22 104/115 13/13

Остали 272/179 58/58 2/2 11/14 1/2

Укупно 1524/1281 384/402 66/65 160/179 28/29

ОПШТИНСКИ СУД У СЕНТИ У ПЕРИОДУ 1963-1974.

Сенћански Општински суд -  као правни наследник пре њега делујућег 
Среског суда -  отпочео је свој рад 9. априла 1963. са четворо судија, a функ- 
цију председника и надаље је вршио Калман Балаж Пири. Финансирање 
општинских судова је падало на терет општинског буджета.

Ha некадашњем подручју деловања сенћанског Среског суда сада су, по- 
ред сенћанског, деловали још и ађански и кањишки Општински судови, са 
по троје судија.

Овако дирекционирано преуређење судова -  формирање општинских 
судова -  у знатној је мери санирало оне крајем педесетих година прошлога 
века настале потешкоће, које су биле превасходно оличене у великом броју 
нагомиланих нерешених предмета.

У случају Сенте у суд је до 1963. приспело укупно 3158 предмета који су 
чекали на своје решење, од којих је до краја године решено њих 3146. Захваљу- 
јући овоме Општински суд у Сенти је већ t o k o m  1962. добио статус „ажурног” 
суда, који је задржао и у 1963, односно 1964. години. Слична ситуација је 
постојала и у случају суседних општинских судова у Ади и Кањижи.

У зависности од врсте предмета, ситуација је у Сенти током 1963. године 
била следећа:

Кривични предмети:
Пренетих из 1962. године: 23 предмета;
Приспелих током 1963. године: 303 предмета;
Укупно у раду током 1963. године: 326 предмета;

о *  Решених током 1963. године: 308 предмета;
Нерешених предмета на крају 1963. године: 18 предмета.



Грађанско-парнични предмети:
Пренетих из 1962 године: 85 предмета;
Приспелих током 1963. године: 544 предмета; 

о *  Укупно у раду током 1963. године: 630 предмета;
Ok> Решених током 1963. године: 532 предмета;
о *  Нерешених предмета на крају 1963. године: 98 предмета, што је при- 

ближно одговарало двомесечном заостатку.

Извршних предмета:
Нерешених на крају 1962. године: 119 предмета; 

о *  Нерешених на крају 1963. године: 120 предмета.

Оставинских предмета:
о *  Пренетих из 1962. године: 36 предмета;
Ok- Приспелих током 1963. године: 358 предмета;

Укупно у раду током 1963. године: 394 предмета; 
ок Нерешених предмета преосталих на крају 1963. године: 21 предмет.

Ванпарнични предмети:
п * Нерешених предмета преосталих на крају 1963. године: 19 предмета.

Земљишно-књижни списи:
Пренетих из 1962 године: 48 предмета;
Приспелих током 1963. године: 1508 предмета; 

ov Укупно у раду током 1963. године: 1556 предмета; 
о *  Решених током 1963. године: 1528 предмета;

Нерешених предмета преосталих на крају 1963. године: 28 предмета.

Смештају сенћанског Општинског суда је приговарано већ од самог почетка 
његовог деловања, пошто надлежни органи исти нису сматрали адекватним. 
У 1964. години појавила се идеја о потреби подизања једне нове зграде, која 
би обезбедила смештај за правосудне органе -  суд и јавно тужилаштво. Ова 
је концепција разматрана чак и почетком седамдесетих година, но у ствар- 
ности до њене изградње није дошло услед недостатка новца. Сходно једном 
извештају из 1966, Општински суд у Сенти је у згради на главном тргу ко- 
ристио за обављање својих послова 22 службене просторије, чија је укупна 
површина износила 463 м2.

Средином шездесетих година је и техничка опремљеност судова била 
поприлично сиромашна: у Сенти је током 1963. у поседу суда било свега 11 
писаћих машина -  претежним делом старијих типова. Новином се могла 
сматрати само куповина једног јединог (!) магнетофона, који је коришћен 
током саслушања.

Судије-поротници били су именовани 30. децембра 1963: на ову функцију 
је изабрано 60 лица. Судије-поротници су у просеку позивани у службу 4



-  5 пута годишње, но било је и таквих који су звани и у 10 -  12 наврата. Број 
судија-поротника при сенћанском суду је током 1968. године смањен на 50.

Посредством општине донета одлука од 30. јуна 1964. је прописивала којом 
стручном спремом морају располагати радници и службеници општинске 
јавне управе и оних установа које се финансирају из буджета општине. У 
случају судија општинског суда основним захтевом су сматрани факултетска 
стручна спрема из области правних наука и поседовање потврде о полагању 
правосудног испита.

Почев од 16. јула 1964. судија сенћанског суда био је Милан Тзуровић, који 
је већ од јула 1963. био делегиран при суду као председник Комисије за кома- 
сацију. У својству судије сенћанског суда водио је комасацију до краја 1964. 
но 31. децембра 1964. је разрешен ове дужности. Судија ТЈорђе Живковић је 
преузео ову функцију почев од 4. јануара 1965, али је средином године поднео 
оставку -  уместо њега комасацијом је руководио Калман Балаж Пири.

У 1965. години општински суд је имао укупно 20 запослена: 4 судије, 2 
судијијских приправника, 2 земљишно-књижна референта, 4 дактилографа, 
6 службеника, 1 помоћног службеника и 1 чистачицу.

У плану рада за 1965. годину радни распоред је био следећи:

ok- Судско-управне послове Општинског суда вршили су председник суда 
Калман Балаж Пири и његов заменик, судија Петар Гвозденовић. 
Кривичне поступке расправљало је једно веће, на чијем се челу на- 
лазио судија Петар Гвозденовић, док су чланове већа чинили судије- 
поротници;
Грађанско-парничне поступке расправљало је једно веће, на чијем се 
челу налазио судија Светлана Штајнер, док су чланове већа чинили 
судије-поротници;

о *  Грађанске ванпарничне поступке водило је двоје судија: Калман Балаж 
Пири и ТЈорђе Живковић;
Земљишно-књижним уредом руководио је Ференц Куруц.

Број кривичних поступака је у периоду 1964-1966. показивао тенденцију 
раста, a стање на плану кривичних предмета је у 1965. години било следеће:

Пренетих из 1964 године: 41 предмет;
Приспелих током 1965. године: 324 предмета;

о *  Укупно у раду током 1965. године: 365 предмета;
о *  Решених током 1965. године: 308 предмета;
Ok> Нерешених предмета преосталих на крају 1965. године: 57 предмета.

У кривичним поступцима је t o k o m  1965. године поступак покренут против 
укупно 424 особе, a од тога пак против 323 мушкарца и против 101 жене. Од 
308 решених предмета пресудом су окончана 144 случаја, и то:



о *  У 56 случајева изрицањем казне затвора; 
óm У 18 случајева изрицањем новчане казне;
Ok> У 46 случајева изрицањем условне затворске казне;
пм У 13 случајева изрицањем ослобађајуће пресуде, и
о *  У 11 случајева одбијањем оптужбе од стране сенћанских судија.

T o k o m  1965. године сенћанске судије су обавиле 26 увиђаја: 16 по основу 
саобраћајних несрећа, 2 по основу несрећа на раду, 3 по основу почињеног 
самоубиства и 5 по основу других смртних случајева. Те се године иначе на 
подручју општине догодила 21 саобраћајна несрећа, у којима је било по- 
вређено 16 особа. Материјална штета је премашивала износ од 3,2 милиона 
ондашњих динара.

Целокупно југословенско друштво прожимајуће самоуправљање је 1965. 
сустигло и сенћански Општински суд: у мајујеу својсту самоуправногоргана 
основан петочлани Савет радне заједнице, чији су чланови са двогодишњим 
мандатом били Јованка Николић, Мирјана Панић и Светлана Штајнер, a 
изабрани чланови са једногодишњим мандатом Маргита Вернер и Агоштон 
Пеце. Самоуправни орган је у заједници са радном заједницом -  у законским 
оквирима, те на основу принципа прихваћених на општинском нивоу -  током
1966. и 1967. донео више правилника, чија је сврха била поспешивање рада 
установе. У питању су следећи документи:

Правилник о радним односима; 
о *  Правилник о унутрашњој организацији, систематизацији радних ме- 

ста и органима управљања, који је прописивањем 20 систематизованих 
радних места предвиђао и постојање 4 судијска места -  укључујући 
и функцију председника суда; 

ok> Правилник о утврђивању и расподели средстава за рад, који је уједно 
регулисао и питање плата запослених;

Ofcr Правилник о давању зајмова за стамбену изградњу и о додели станова 
на коришћење радницима, који је донет 1967. године.

Број судија се током 1966. године привремено повећао за једног: 1. марта 
на службу је ступио судија Имре Рудич, који је до марта 1968. радио у оп- 
штинском суду. Тада је радну заједницу сенћанског суда чинило 5 судија, 2 
судијских приправника, 8 службеника, 5 дактилографа и 2 помоћна службе- 
ника -  свеукупно 22 особе. Међутим, пошто је Калман Балаж Пири обављао и 
функцију председника Општинске комисије за комасацију, једва да је успевао 
да узме учешћа у раду суда. Децембра 1966. судија Петар Гвозденовић је из- 
абран за судију суботичког Окружног суда, те је закључно са 31. јануаром
1967. године ослобођен дужности у Сенти. Ha његово место је 1. фебруара
1967. дошла судија Радмила Николић. Због свега овог изнова је дошло до 
потешкоћа у раду сенћанског суда, те је септембра 1966. заостатак био за 50 
% већи него на почетку године.



У периоду 1961-1965. сенћански суд је годишње у просеку расправљао 
2651 предмет, a сходно следећој предметној дистрибуцији:

380 кривични х предм ета;
646 парничних предмета;
365 остави н ски х  предм ета;
424 ван п арн и чн а предм ета;
768 и звр ш н и х предм ета;
68 истражних предмета.

Првог марта 1967. са радом су при сенћанском Општинском суду, a у 
својству судијског приправника, отпочели Ласло Ханак и Иштван Шугар. 
Ласло Ханак је радио као судија од 1. новембра 1968, док је од 1. јула 1973. 
он постао председник општинског суда.

Саобразно врсти предмета, ситуација је при сенћанском суду током 1967. 
године била следећа:

Кривични предмети:
Пренетих из 1966. године: 79 предмета;
Приспелих током 1967. године: 306 предмета;
Укупно у раду током 1967. године: 385 предмета;
Решених током 1967. године: 340 предмета; 

ón Нерешених предмета на крају 1967. године: 45 предмета.

Малолетнички кривични предмети:
Пренетих из 1966. године: 15 предмета; 

о *  Приспелих током 1967. године: 80 предмета;
Укупно у раду током 1967. године: 95 предмета;
Решених t o k o m  1963. године: 81 предмет; 

о *  Нерешених предмета на крају 1967. године: 14 предмета.

Грађанско-парнични предмети:
Пренетих из 1966 године: 170 предмета; 

о *  Приспелих током 1967. године: 567 предмета; 
о *  Укупно у раду током 1967. године: 737 предмета; 
п * Решених током 1967. године: 601 предмет; 
о *  Нерешених предмета на крају 1967. године: 136 предмета.

Ванпарнични предмети:
ок Пренетих из 1966 године: 15 предмета;
Ok> П риспелих током  1967. године: 322 предм ета; 
nfc’ Укупно у рад у  током  1967. године: 337 предм ета;
Ok- Решених током 1967. године: 301 предмет;

Нерешених предмета на крају 1967. године: 36 предмета.



Извршни предмети:
ок> Пренетих из 1966 године: 186 предмета; 
о&> Приспелих током 1967. године: 895 предмета;
Ок- Укупно у раду током 1967. године: 1081 предмет; 
о *  Решених током 1967. године: 776 предмета;

Нерешених предмета на крају 1967. године: 305 предмета.

Оставински предмети:
Пренетих из 1966 године: 23 предмета; 

о*> Приспелих током 1967. године: 236 предмета;
Укупно у раду током 1967. године: 259 предмета; 

о*> Решених током 1967. године: 173 предмета; 
ок Нерешених предмета на крају 1967. године: 86 предмета.

Земљишно-књижни предмети:
ом Пренетих из 1966 године: 29 предмета;
о *  Приспелих током 1967. године: 767 предмета;
о *  Укупно у раду током 1967. године: 796 предмета;
ои Решених током 1967. године: 778 предмета;
о *  Нерешених предмета на крају 1967. године: 18 предмета.

У плану рада за 1968. годину радни распоред је био следећи:

Судско-управне послове Општинског суда вршили су председник 
суда Калман Балаж Пири и његов заменик, судија Имре Рудич; 

о *  Кривичне поступке расправљало је једно веће, на чијем се челу налазио 
судија Имре Рудич, док су чланове већа чинили судије-поротници; 
Грађанско-парничне поступке расправљала су два већа: на челу првог 
већа налазио се судија Светлана Штајнер, a на челу другог је био 
судија Радмила Николић, док су чланове оба већа чинили народни 
присежници -  судије-поротници;
Грађанске ванпарничне поступке водио је председник суда Калман 
Балаж Пири;
Земљишно-књижним уредом руководио је Ференц Куруц под над- 
зором председника суда Калмана Балаж Пирија.

Функцију сталног судског тумача за мађарски језик, која је од децембра 
1964, тј. од одласка у пензију Јелисавете Бајић остала упражњена, обављао је 
почев од 13. марта 1968. дипломирани правник Золтан Шереги. Током 1968. 
године четворо судијских приправника је настојало да усвоји вештине судског 
„заната” и припремало се за полагање правосудног стручног испита: поред 
Ласла Ханака били су то Жарко Живков, Ђурица Брановачки и Мирослав 
Бајић. T o k o m  септембра и октобра 1968. рад сенћанског суда је испомагао 
судија Општинског суда у Кањижи Петер Берци.



Крајем 1969. је према оцени покрајинског Секретаријата за правосуђе 
ажурност суда пала на критични ниво. Предметима који су преостали на крају
1968. године, a чији је број пак износио 1160, током 1969. сусе придружила 
и 8162 новоприспела предмета. Од 9322 предмета која су узета у рад решено 
је њих 7347, но чак је и тако крајем 1969. преостало 1975 нерешених пред- 
мета. Посебно је велик био број нерешених извршних предмета -  бројчано 
изражено било их је 1250. Ово стање је донекле поправљено током 1970, a 
што се има захвалити ступању у службу судије Иштвана Шугара, које се 
збило 1. марта 1970: крајем 1970. годинеброј нерешених извршних предмета 
пао је на 816.

У шездесетим и седамдесетим годинама XX века правоснажно осуђене осо- 
бе на затворску казну у трајању краћем од шест месеци могле су да одслуже 
своју казну у 11 затвора: осуђеници са подручја Сенте, Аде и Кањиже одлазили 
су на одслужење у суботички затвор. У 1969. години сваки притворенички 
дан проведен у суботичком затвору теретио је друштвену заједницу са 20,85 
ондашњих динара.

Правоснажно осуђена лица на затворске казне дуже од шет месеци слата 
су у надлежне установе за издржавање затворских казни.

Првог фебруара 1971. на дужност је ступио судија Јанош Михок. Првог 
јануара 1971. сенћански суд јеимао1287 нерешених предмета, којима је током 
1971. приспело нових 4267 предмета. То језначило да је једном судијитоком 
1971. године у просеку доспевало 236 „сложенијих” и 1161 „једноставнијих” 
предмета за решавање. Током 1971. решено је укупно 4498 предмета, што је 
значило да да је крајем 1971. преостало 1056 нерешених предмета, односно 
у просеку 211 предмета по судији.

У новембру 1972. је дош ло до измене Правилника о систематизацији радних 
места: број радника суда повећан је на 21, но број особа са статусом судије је 
остао непромењен. Првог новембра 1972. приправништо при сенћанском суду 
почео је да обавља Ласло Олаи, a од 1. јануара 1973. пак и Душан Николић.

У плану рада за 1968. годину радни распоред је био следећи:

ом Судско-управне послове Општинског суда вршили су председник суда 
Калман Балаж Пири и његова заменица, судија Светлана Штајнер.

au Кривичне поступке расправљала су два већа: на челу првог већа 
налазио се Калман Балаж Пири, a на челу другог пак судија Јанош 
Михок, док су чланове оба већа чиниле судије-поротници; 
Грађанско-парничне поступке расправљала су два већа: на челу првог 
већа налазио се судија Иштван Шугар, a на челу другог пак судија Рад- 
мила Николић, док су чланове оба већа чиниле судије-поротници;

Ok- Грађанске ванпарничне поступке расправљалоје троје судија: Калман 
Балаж Пири, Јанош Михок и Светлана Штајнер.

о *  Земљишно-књижним уредом руководио је Ференц Куруц под над- 
зором председника суда Калмана Балаж Пирија.



Радни распоред је, међутим, убрзо измењен, пошто је Јанош Михок 9. маја 
1973. напустио суд. Скупштина општине Сента је својом одлуком донетом 
на седници од 20. јуна 1973. број судија општинског суда повећала на шест. У 
том смислу )е почев од 1. јула 1973. за судију именован Антал Балинт, a од 1. 
децембра је у службу ступио и судија Јожеф Дивеки. Председник суда Калман 
Балаж Пири је 30. јуна 1973. отишао у пензију, a дужност председника суда 
је преузео судија Ласло Ханак.

Као последица свега овога радни распоред је модификован на следећи 
начин:

Судско-управне послове Општинског суда вршили су председник 
суда Ласло Ханак и његова заменица, судија Светлана Штајнер. 
Кривичне поступке расправљала су два већа: на челу првог већа стајао 
је Ласло Ханак, a на челу другог судија Антал Балинт, док су чланове 
оба већа чиниле судије-поротници; 

о*> Истражне поступке водили су судија Радмила Николић и њен за- 
меник, судија Иштван Шугар; 

ом Грађанско-парничне поступке расправљала су два већа: на челу првог 
већа налазио се судија Иштван Шугар, a на челу другог судија Радмила 
Николић, док су чланове оба већа чиниле судије-поротници; 
Грађанске ванпарничне поступке расправљало је троје судија: Ласло 
Ханак, Иштван Шугар и Светлана Штајнер. 

л *  Земљишно-књижним уредом је под надзором председника суда Ласла 
Ханака руководио Ференц Куруц.

У 1974. години Општински суд у Сенти је имао већ 23 запослена: поред 
председника судило је петоро судија. Саобразно националној структури 
било је: 15 Мађара, 7 Југословена и један Јевреј. Почев од краја шездесетих 
година, но нарочито почетком седамдесетих година XX века, нарочито ве- 
лики акценат је стављан на пропорционалну заступљеност народа и народ- 
ности у судијском саставу, a исто тако и међу службеницима суда. Ово се 
односило и на употребу језика народа и народности у раду судова: расправе 
у сенћанском Општинском суду су -  уколико су странке то затражиле -  во- 
ђене на мађарском језику, a и записници су писани на мађарском језику. У 
овим случајевима светлост дана већ су угледале и пресуде, односно решења 
на мађарском језику.



Ф У Н К Ц И О Н И С А Њ Е  ЈУ Г О С Л О В Е Н С К О Г  И 
В О ЈВ О Ђ А Н С К О Г  П Р А В О С У Д Н О Г  С И С Т Е М А  
У П Е Р И О Д У  1 9 7 5 -1 9 9 0 .

Савезнаскупш тинајенасвојој седници од21. фебруара 1974. донелаодлуку 
о проглашењу Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 
(Сл. Лист СФРЈ бр. 9/1974). Овај устав као равноправне компоненете феде- 
рације поред шест социјалистичких република помиње и две социјалистичке 
аутономне покрајине: Социјалистичку аутономну покрајину Косово и Со- 
цијалистичку аутономну покрајину Војводину. Највише циљеве савезног 
устава из 1974. године представљају потпуно друштвено продубљавање 
самоуправљања, афирмација оправданости постојања друштвене својине, 
као и јачање братства и јединства међу народима и народностима: у смислу 
члана 245. Устава народи и народности су равноправни. Судством и јавним 
тужилаштвом баве сечланови 217-236. Устава, a неколико важнијих ставки 
представљају следеће одредбе:

Судску функцију врше редовни и самоуправни судови (Чл. 217); 
Судови штите слободе и права грађана и самоуправни положај радних 
људи и самоуправних организација и заједница и обезбеђују устав- 
ност и законитост;
Судови су у вршењу судске функције независни и суде на основу 
устава, закона и самоуправних општих аката;
Редовни судови установљавају се законом, a надлежност састав и ор- 
ганизација редовних судова и поступак пред тим судовима утврђују 
се законом;
Редовни судови одлучују у споровима о основним личним односима, 
правима и обавезама грађана и правима и обавезама друштвено-по- 
литичких заједница, изричу казне и друге мере према учиниоцима 
кривичних дела, решавају у споровима о имовинским и радним одно- 
сима (Чл. 221);
Самоуправни судови установљавају се самоуправним актом или 
споразумом странака, у складу са уставом и законом, a као судови 
удруженог рада, арбитраже, мировна већа, и изабрани судови (Чл. 
223. и 225);

о *  Судске расправе су јавне, законом се одређује у којим се случајевима 
у расправама може искључити јавност (Чл. 227);
Судови суде у већу, али се законом може одредити у којим случајевима 
може судити судија појединац (Чл. 228);
У суђењу учествују судије и радни људи и грађани -  као судије-порот- 
ници -  a законом се прописује у којим случајевима у суђењу учествују 
само судије (Чл. 229); 

о *  Судије и радне људе и грађане који учествују у суђењу бира и раз- 
решава скупштина одговарајуће друштвено-политичке заједнице.



Изабране судије треба да располажу за вршење судијске функције 
потребном стучном спремом и морално-политичком подобношћу. 
Судије и радни људи и грађани бирају се на одређени период са мо- 
гућношћу поновног избора (Чл. 230); 

о *  Нико ко учествује у суђењу не може бити позван на одговорност за 
мишљење дато приликом доношења судске одлуке (Чл. 231); 

о *  Судија не може вршити службу или посао који су неспојиви са суди- 
јском функцијом (Чл. 232); 

о *  0  жалби или другом правном средству против судске одлуке може 
одлучивати само надлежни суд (Чл. 233);
Одлуке судова имају важност и извршиве су на целој територији СФРЈ 
(Чл. 235).

Ha основу савезног устава 25. фебруара 1974. проглашен је и Устав Соција- 
листичке републике Србије (Службени Гласник СРС бр. 8/1974), a 28. фебруара 
и Устав Социјалистичке аутономне покрајине Војводине (Сл. Лист САПВ бр. 
4/1974). Чланови 240-262 војвођанског устава баве се положајем судова и 
јавног тужилаштва, a одредбе се подударају са одредбама савезног устава.

У смислу устава из 1974. и САП Војводина је добила законодавну власт, на 
основу чега је 30. јуна 1975. донет војвођански Закон о редовним судовима 
(Сл. Лист САПВ бр. 15/1975). У смислу овог закона на подручју САП Војво- 
дине је деловало 40 општинских судова, 6 Окружних судова и 6 Привредних 
окружних судова. Седиште Врховног суда Војводине, као и Привредног суда 
Војводине било је у Новом Саду. Подручје сенћанског Општинског суда 
-  Општина Сента -  спадала је у месну надлежност суботичког Окружног 
суда, односно Окружног привредног суда.

Године 1975. донети закон је током 1977/78. прошао кроз измене и допуне -  у 
смислу Закона о изменама и допунама Закона о редовним судовима (Сл. Лист 
САП Војводине бр. 13/1978) Окружни судови су од 1. маја 1978. понели име Вишег 
суда. Важније пречишћене ставке Закона о судовима из 1979. представљају:

о*. Редовни судови као органи државне власти, врше судску функцију у 
јединственом систему народне власти (Чл. 1); 

óm Судови пружају грађанима правну помоћ у остварењу и заштити 
њихових права из судске функције (Чл. 6);
Судове опште надлежности представљају Општински и Виши судови, 
као и Врховни суд Војводине (Чл. 8); 

о *  Општински судови су надлежни да у првом степену одлучују о свим 
кривичним и грађанским стварима, уколико поједине ствари нису 
законом стављене у надлежност вишег суда, да одлучују у ванпарнич- 
ним, наследно-правним, извршним и земљишно-књижним стварима, 
да спроводе истрагу за кривична дела за које је законом одређена над- 
лежност општинског суда и да решавају о жалбама против решења 
истражног судије и о приговору против оптужнице (Чл. 18);



Виши судови су надлежни да у првом степену одлучују о кривичним 
стварима за кривична дела за која је законом предвиђена казна за- 
твора преко 10 година или смртна казна, надаље да у првом степену 
одлучује у споровима о утврђивању или оспоравању очинства или 
материнства, постојању или непостојању брака и поништењу или раз- 
воду брака, a да у другом степену одлучују о жалбама против одлука 
општинских судова.

Закон из 1978. укинуо је постојање Окружног привредног суда и При- 
вредног суда Војводине. Одређене ингеренције окружних привредних судова 
-  издавање платних налога, привредни спорови мање материјалне вредности, 
спровођење принудних извршења -  прешла су на општинске судове. Еви- 
денција и регистрација правних лица у привреди прешла је у надлежност 
Основних судова удруженог рада, док су остале функције привредних судова 
преузели Виши судови.

Године 1989. војвођански законодавац је донео нови Закон о редовним 
судовима (Сл. Лист САПВ бр. 32/1989, 33/1989 и 37/1989). Овај закон је био 
на снази све до ступања на снагу за целокупну територију Републике Србије 
важећег Закона о судовима (Сл. Гласник РС бр. 46/1991), донетог 1991. године, 
a ефектуираног почев од јула те исте године.

У седамдесетим годинама XX века координирање правосудног система је 
вршено од стране Покрајинског секретаријата за правосуђе и општу управу.

У 1975. години су на територији САП Војводине постојале 44 општине, 
које су укупно обухватале 450 насеобина. У правосудној мрежи је деловало 
40 општинских судова: сопствене општинске судове нису имали Чока, Мали 
Иђош, Опово и Житиште. Територијална надлежност шест окружних -  почев 
од 1978. виших -  судова била је следећа:
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Нови Сад 11 11 75 473100 3766

Сомбор 4 4 39 221900 2404

Суботица 6 5 57 293600 2707

Зрењанин 8 6 82 336100 4650

Панчево 8 7 94 333100 4236

Сремска Митровица 7 7 103 286900 3488

УКУПНО 44 40 450 1921700 21248



Године 1975. војвођански судови су обавили следећи посао:
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Крајем 1974. преостало 44325 7998 1768

Tokom 1975. приспело 308767 26859 7186

Tokom 1975. решено 312543 28072 7968

Крајем 1975. остало нерешено 40549 6785 983

У 1976. години број општинских судова је смањен на 38. При општинским 
судовима у покрајини национална структура запослених је током 1976. го- 
дине била следећа:
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Срби 25 182 7 50 708 972

Хрвати - 13 - - 70 83

Црногорци 2 12 - 4 22 40

Мађари 4 29 - 14 170 217

Словаци 3 9 - 4 37 53

Румуни 2 9 - - 20 31

Русини - 3 - 2 12 17

Остали 1 7 - 1 29 38

УКУПНО 37 264 7 75 1068 1451

У 1980. години структура систематизованих и попуњених радних места 
при судовима на подручју Војводине била је следећа:
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Општински судови
- систематизовано 385 17 96 531 422 208 1659
- попуњено 354 10 56 506 408 194 1528

Виши судови
- систематизовано 156 19 42 104 142 59 522
- попуњено 138 15 41 96 135 56 481

Врховни суд 
-  систематизовано 42 15 27 15 2 101
-  полуњено 37 15 - 24 14 2 92

Осамдесете године прошлог века је карактерисало повећање броја при- 
спелих предмета судовима широм Војводине, a што је особито било значајно 
по општинске судове. Запошљавано је све више судија, те је захваљујући томе 
растао број успешно решених предмета, док је број нерешених предмета 
одржаван константним из године у годину.

Број предмета приспелих у војвођанске судове у периоду 1980-1984:
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1980. 475750 25570 7053

1981. 491667 27160 6757

1982. 507694 31646 6477

1983. 502787 31218 6150

1984. 579988 33835 6344



Број решених предмета при војвођанским судовима у периоду 1980 
-  1984:
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1980. 472273 25444 7369

1981. 493447 26718 7163

1982. 499417 29826 6714

1983. 507805 31712 6590

1984. 573619 33244 5994

Број нерешених предмета при војвођанским судовима у периоду 1980- 
1984:
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1980. 40409 3153 2008

1981. 38629 3595 1602

1982. 46906 5413 1365

1983. 41888 4919 925

1984. 48257 5510 1275

У 1986. години структура систематизованих и попуњених радних места 
при судовима на подручју Војводине била је следећа:
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Општински судови
-  систематизовано 410 25 92 386 454 236 1603
- лопуњено 390 19 66 386 454 196 1511

Виши судови
-  систематизовано 158 19 42 102 142 63 526
- попуњено 151 17 31 87 135 56 477

Врховни суд
- систематизовано 42 16 - 25 14 2 99
- попуњено 39 15 - 22 12 2 90

Tokom 1989. убрзана инфлација je проузроковала недаће судовима: плате 
судија и осталих запослених кретале су се на прилично ниском нивоу.

Почев од 1. јануара 1990. финансирање војвођанских судова је преузео 
на себе војвођански буджет, те је тиме уједно -  у смислу закона донетог 
1989. године -  именовање судија такође прешло у надлежност покрајинске 
Скупштине.

Од средине осамдесетих, па све до 1990. структура систематизованих и 
попуњених радних места при судовима на подручју Војводине била је из- 
мењена на следећи начин:
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Општински судови 
- систематизовано 438 40 91 1269 1838
- попуњено 411 19 64 1209 1703

Виши судови 
- систематизовано 168 20 38 322 548
- попуњено 165 19 37 301 522

Врховни суд 
-  систематизовано 42 15 43 100
- попуњено 38 15 - 42 95



У смислу XVII Амандмана на Устав СР Србије, у СР Србији се у службеној 
и јавној употреби налази српскохрватски језик и његова писма -  ћирилич- 
но и латинично. Дословна примена ове нормативне одредбе је у појединим 
случајевима проузроковала проблеме: пример за ово је информативни допис 
руководства сремскомитровачке казнионице, који је био упућен судовима, 
сходно којем наведена установа у недостатку преводилачке службе неће бити 
у стању да протумачи пресуде написане на језицима народности.

ОПШТИНСКИ СУД У СЕНТИ У ПЕРИОДУ 1975-1990.

Maja 1975. године широм земље је прослављана тридесетогодишњица 
формирања судова. Није узета у обзир чињеница да је судска межа успешно 
деловала и пре 1945... И сенћански Општински суд је достојно обележио 
овај знаменити догађај: у Градској кући је одржан свечани пријем, где су за- 
служни радници суда -  они који су радили у правосуђу најмање 15 година 
-  награђени свечаним плакетама. Након тога је уследио ручак у сенћанској 
Грил-чарди.

Средином седамдесетих година при сенћанском суду је било системати- 
зовано шест судијских радних места. Годину 1975. карактерисала је знатна 
флуктуација судијског кадра: радни однос Радмиле Николић је престао 31. 
јануара, Иштван Шугар је напустио каријеру судије 31. марта, док је Светлана 
Штајнер 2. јуна отишла у пензију. Ha њихова места су ступили: 1. јуна Ласло 
Олаи, a Карољ Агоштон 1. јула. Олаи је током децембра те исте године отишао 
на одслужење војног рока, да би потом у јулу 1977. дефинитивно напустио 
суд запосливши се у јавној управи.

У сенћанском суду јетоком 1975. годинерадио 21 запослени, одтогајењих 
петнаесторо било мађарске народности. Шесторо међу радницима суда је у 
том периоду било у чланству Савеза комуниста Југославије.

T o k o m  1975. суд је обавио следећи посао: поред 385 предмета пренешених 
из 1974, суд је уз 6166 предмета приспелих током 1975. узео у рад укупно 6551 
предмет. Од тогброја решено је њих 6189, док је при крају године остало 358 
нерешених предмета.

Душан Николић почео је да ради 1.маја 1976, a Илдико Климо почев од 2. 
јула. Скупштина општине је судију Антала Балинта разрешила дужности за- 
кључно са 28. фебруаром 1977, a Кароља Агоштона закључно са 30. априлом. 
Дотадашњи судија општинског суда у НовомКнежевцу, Милан Ђуровић, је 1. 
јуна 1977. преузео функцију председника сенћанског Општинског суда, a тог 
истог дана је на посао изнова ступио и судија Иштван Шугар. Сходно свему 
овом, радни распоред је био уобличен на следећи начин:

Председничку функцију обављао је Милан Тјуровић;
Судија Јожеф Дивеки је обављао дужност заменика председника, 
расправљао кривичне поступке и надзирао рад на издавању земљ- 
ишно-књижних уверења;



Судија Иштван Шугар је расправљао парничне поступке; 
ок Судија Илдико Климо је расправљала кривичне поступке; 
ок Судија Душан Николић је расправљао оставинске, ванпарничне и 

извршне поступке.

Судија Ференц Пинтер је отпочео са радом у сенћанском суду 1. јула 
1977.

Од средине шездесетих година XX века број судија-поротника је постепено 
смањиван. Првог априла 1975. Скупштина општине је изабрала 55 судија- 
поротника, који су били обавезни да положе заклетву следеће садржине: 
„Изјављујем да ћу се у свом раду придржавати Устава и закона, да ћу дужност 
судије вршити савесно и непристрасно и да ћу штитити поредак Социјали- 
стичке Федеративне Републике Југославије.” У 1979. години број изабраних 
судија-поротника пао је на 50: 44 мушкарца и само шест жена -  но 39 њих 
били су чланови СКЈ. То се има приписати настојању Партије да стекне већи 
утицај у свим сегментима друштвеног живота.

Зграда која је коришћена од стране суда -  1905. године изграђени не- 
гдашњи хотел „Евжен” -  средином седамдесетих година већ увелико није 
удовољавала својој намени: ни канцеларије, нити расправне сале нису биле 
адекватне. Нарочито је критичан био ходник у којем су чекале странке: био 
је узан, таман и тежак за загревање, док су се разговори који су се одвијали 
у њему чули у канцеларијама и расправној сали, ометајући тако рад који се 
тамо одвијао. У јесен 1975. је од стране општине оформљена једна радна група, 
у којој је суд представљао Ласло Ханак. Задатак ове радне групе требао је да 
буде координација радова на одржавању зграде негдашњег „Евжена”, но тада 
-  у недостатку материјалних средстава -  није могло да дође до значајнијих 
инвестиција. Од средстава добијених од покрајине и општине ујесен 1977. 
су обављене мање адаптације зграде.

Ha самоуправном плану је од стране радне заједнице у периоду 1977 -  1980. 
дошло до доношења и усвајања значајних докумената, који су регулисали рад 
суда, права и обавезе, као и лични доходак запослених, a поименично били 
су то следећи документи:

ок Самоуправни споразум о унутрашњој организацији, о утврђењу и опису 
послова и систематизацији радних места, усвојен 12. децембра 1977; 

ок Самоуправни споразум о основама, мерилима и о расподели сред- 
става за личне дохотке и средства заједничке потрошње Општинског 
суда у Сенти, усвојен 28. децембра 1977 ; 

ок Правилник о радним односима, усвојен 2. маја 1979; 
ок Правилник о књиговодству, усвојен 17. априла 1980; 
ок Правилник о попису и инвентарисању, усвојен 17. априла 1980; 
ок Самоуправни споразум о обезбеђењу средстава за рад радне заједнице.



Почев од 1978.функцију председника Збора радних људи вршио је Душан 
Николић, да би од 12. децембра 1979. ову дужност преузео Ференц Куруц.

Од шесторо судија који су током 1978. обављали судијску дужност, чет- 
воро је било мађарске, једна особа српске, a  једна црногорске национално- 
сти. T o k o m  године сенћански суд је добро функционисао, a  крајем године је 
остварио „пуну ажурност”. У појединим предметним категоријама стање је 
било следеће:

о *  Кривични предмети: решених 258 предмета, нерешених предмета на 
крају године 49;
Истражни предмети: решених предмета 50, нерешених предмета на 
крају године 14;

ov Парнични предмети: решених предмета 372, нерешених предмета на 
крају године 48;
Ванпарнични предмети: решених предмета 596, нерешених предмета 
на крају године 33;

о *  Извршни предмети: решених предмета 645, нерешених предмета на 
крају године 105;

Tokom 1978. године израђено је 8 хиљада нових земљишно-књижних уло- 
жака, но према проценама било је потребно обновити још 10 хиљада њих. 
Tokom године судије су извршиле 83 увиђаја: најчешће су биле у питању са- 
обраћајне несреће, у којима је погинуло 17, a теже и лакше телесне повреде 
претрпело 50 лица.

Судија Душан Николић је 1980. године изабран у још једном једногодишњ- 
ем мандату на функцију председника Општинске конференције Социјали- 
стичког савеза радног народа Југославије, те је стога при општинском суду 
фактички радило свега петоро судија. Првог септембра је разрешен дужности 
судија Ференц Пинтер, a на његово место је 1. децембра дошла Илона Сел 
Чонка. Захваљујући савесном раду фактички упослених судија Општински 
суд у Сенти је задржао постигнути ниво ажурности.

T o k o m  1980. године сенћанске судије су 71 особу правоснажно упутиле 
на одслужење казне лишавања слободе, од чега је на крају године 21 случај 
остао неизвршен -  најчешће је до одлагања долазило услед болести, но у 
појединим случајевима је извршење казне било осујећено услед боравка 
осуђеника у иностранству.

Радни распоред суда је током 1981. био уобличен на следећи начин:

о *  У делокруг рада председника суда Милана Ђуровића спадала су зе- 
мљишно-књижна уверења, платни налози и један део извршења; 
Судија Јожеф Дивеки расправљао је кривичне поступке;

Ok- Судије Иштван Шугар и Душан Николић судили су парничне пред- 
мете;



Судија Илдико Климо расправљала је кривичне поступке, a била је 
задужена и за кривичне поступке за малолетнке;
Судија Илона Сел Чонка спроводила је оставинске и ванпарничне 
поступке.

Судија Јожеф Дивеки је крајем године напустио сенћански суд, a на његово 
место је 1. јануара 1982. дошла Жужана Заплетан.

Од кривичних предмета је tokom 1982. године у рад узето укупно њих 350. 
Од тога успешно је решено 239 предмета, али је на крају године 111 пред- 
мета остало нерешено. Овај период је карактерисало повећање привредног 
криминала, пошто је међу свим кривичним предметима њих 58 имало овај 
карактер.

Повећан је био и број истражних поступака -  од 73 започета поступка 
крајем 1982. године успело се окончати тек 36 предмета.

Повећање је исказано и у случају парничних поступака, што је било припи- 
сиво чињеници да поједини грађани нису редовно плаћалијавне накнаде (ста- 
нарину, накнаде за електричну енергију, комуналне услуге, ТВ претплату).

Судија Иштван Шугар разрешен је судијске дужности 31. августа 1983, a 
судија Илдико Климо -  која је изабрана за судију Општинског суда у Ади 
-  30. априла 1984. Следствено овоме број судија сенћанског суда знатно је 
опао: услед разнородних разлога своје су задатке t o k o m  1984. године обављали 
једино председник суда и двоје судија. У периоду 1983 -  1984. дошло је и до 
повећања пријема свих врста предмета. Из 1983. је пренето 655 нерешених 
предмета, којима је током 1984. придошло 8489 нових предмета.

Настало незавидно стање се поправило када је 1. јануара 1985. на рад сту- 
пио судија Тибор Гере, a 1. јула и судија Герта Корпонаи. У међувремену је 
31. маја у пензију отишао Милан Ђуровић, те је функцију председника суда 
од 1. јуна 1985. обављао Душан Николић.

Председник суда Николић је у извештају Општинског суда из 1985. дао 
прилично жалосну слику о установи:

о *  Зграда суда била је у лошем стању -  сходно његовој констатацији она 
није погодовала судској сврси;
Највећи део опреме био је амортизован, застарео -  није удовољавао 
ни минималним захтревима;
Сарадња суда са другим органима, односно са друштвено-политичким 
заједницима није била задовољавајућа -  апострофирао је да сарадња 
не би требала да буде „ad hoc” и формална, већ институционализована 
и суштинска;

о *  У погледу успешности сенћански суд се на нивоу Војводине тетурао 
на претпоследњем месту.



Од укупно 8859 суду приспелих предмета, крајем 1985. успело се решити 
7444 предмета, док је нерешених остало њих 1412.

Првог јануара 1986.на рад је ступио судија Момир Лазић, a 15. јануара 
судијски приправници Агнеш Баш и Александар Ђорђевић.

Захваљујући новим судијама у 1986. години је значајно смањен нагоми- 
лани заостатак из периода 1984/85. Јануара 1987. Општински суд у Сенти 
је поднео предлог Извршном већу општине Сента, у којем је иницирао по- 
већање броја још 1973. године систематизованих судијских радних места са 
шест (председник суда + петоро судија) на осам (председник суда + седморо 
судија). Као образложење је наведена чињеница да при судовима у суседним 
општинама -  у којима на процесуирање чека далеко мањи број предмета 
-  има више судија у служби: у Ади петоро, у Кањижи шесторо, a у Новом 
Кнежевцу седморо судија.

У ингеренцију сенћанског суда су средином осамдесетих година спадале 
три катастарске општине, са укупно 34949 парцела и укупном површином 
од 29349 ха 50 ари и 79 м2. Распоред површина био је следећи:

ок Катастарска општина Торњош обухватала је 9440 парцела са повр- 
шином од 13268 ха, 37 ари и 81 м2;
Катастарска општина Сента обухватала је 24861 парцела са површи- 
ном од 15748 ха, 77 ари и 65 м2;

о *  Катастарска општина Батка обухватала је 648 парцела са површином 
која је износила 332 ха, 35 ари и 33 м2.

Наназначеној територији је 1987. стајало 11040зградаи станова, аодтога 
је 771 зграда и 2260 станова представљало друштвену својину.

T o k o m  1987. дошао јеред и на давно помињану обнову -  адаптацију зграде 
суда. Потребни новчани износ -  170 милиона ондашњих динара -  обезбедили 
су покрајина и општина у сразмери пола-пола. За време радова -  чији је из- 
вођач била Радна организација „Бачка” -  Основна организација удруженог 
рада „Занат” из Сенте -  суд је био исељен из зграде.

Установа је обновљену и циљевима суда адекватно адаптирану зграду -  у 
коју је уведено и даљинско грејање системом градског топловода -  изнова 
могла да узме у посед крајем септембра 1987. Током селидбе највећи део ар- 
хивских списа некадашњег среског суда је на даље чување преузео сенћански 
Историјски архив.

Првог априла 1987. ступио је на посао судија Золтан Фењсароши.
Сенћанске судије су t o k o m  1987. у рад узеле укупно 10086 предмета, од којих 

је до краја године решено 8419, док је нерешених остало 1667 предмета.
У 1988 години структура попуњености радних места била је следећа:
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Да је повећање броја судија било потребно потврђује и то што је током 
1988. године -  када је судило осморо судија -  на једног судију доспевало 239,75 
сложених и 1012,37 једноставних предмета. Овим је, у погледу оптерећености, 
сенћански суд на војвођанској судској „тркачкој стази” заузимао средишњу 
позицију. Појам сложеног предмета означава потребу за судијском струч- 
ношћу, предмет решив једино посредством судија, док појам једноставног 
предмета представља списе разрешиве посредством од стране судија над- 
зираних судских чиновника. У 1988. години осморо судија је решило укупно 
10976 предмета, то јест један судија је у просеку решавао 315,25 сложених и 
1056,75 једноставних предмета. Овим је суд доспео на престижно 4. место 
на војвођанском нивоу. Ha крају године по судији је просечно остало 84,50 
предмета.

Јуна 1988. делегација сенћанског суда и општинске јавне управе, коју су 
чинили Душан Николић, Момир Лазић и Обрен Авдаловић, узела је учешћа 
на сусрету правосудних радника који је одржан у Крању.

Након што је испунио свој председнички мандат суд је 1. јуна 1989. напу- 
стио Душан Николић, који је стекао непролазне заслуге обновом зграде суда, 
као и тиме што је при крају његовог четворогодишњег председничког мандата 
сенћански суд са аспекта успешности и ажурности са зачеља доспео на чело 
тркачке стазе војвођанских општинских судова. Ha функцију председника 
суда именован је судија Момир Лазић. Октобра 1989. и судија Тибор Гере је 
отишао из суда и наставио своју каријеру у јавном тужилаштву.

Tokom 1989. свакоме од седморо судија је у просеку допало 303,15 сложених 
и 3716,13 једноставних предмета -  број једноставних предмета је овде био 
највећи на Војвођанском нивоу. Од 28135 у рад узетих предмета до краја 
године успешно је решено њих 27965.

Стручни судијски колегијум је на основу војвођанског Закона о редовним 
судовима из 1989. априла 1990. сачинио Предлог за утврђивање система- 
тизације послова и задатака судија и осталих радника у Општинском суду 
у Сенти. У том смислу број систематизованих, попуњених и предложених 
радних места при Општинском суду у Сенти изгледао је овако:



РАДНО МЕСТО 
- ФУНКЦИЈА

СИСТЕМАТИ-
ЗОВАНО

ПОПУЊЕНО ПРЕДЛОЖЕНО

Председник 1 1 1

Судија 7 5 7

Дактилограф 7 6 7

Административни- 
финансијски службеник 4 4 6.5

Грунтовничар 3 3 3

Извршитељ 1 1 0.5

Судијски приправник 3 3 2

Стручни сарадник - - 1

Чистачица 1 1 1

УКУПНО 27 24 29

Сходно одлуци скупштине Војводине из 1990. при Општинском суду у 
Сенти је поред председника могло бити упослено седморо судија, чији је рад 
помаго један стручни сарадник и 42 судија-поротника. Суд је истовремено 
на терет буджета могао упослити двоје судија-приправника.

Судијски радни распоред за 1990. годину био је оформљен на следећи 
начин:

Момир Лазић је обављао дужности председника суда, a поред тога 
сређивао и један део кривичних предмета, платних налога, и земљ- 
ишно-књижних решења;

о *  Судија Золтан Фењсароши расправљао је парничне поступке;
Судија Александар 'ђорђевић је судио један део парничних поступака, 
као и извршне поступке;
Жужана Заплетан је расправљала парничне поступке;
Судији Илони Сел Чонки допали су оставински и ванпарнични по- 
ступци;

о *  Судија Герта Корпонаи расправљала је кривичне поступке, a међу 
њима и кривичне предмете малолетника.

Сенћански Општински суд је 1990. добио Октобарску Награду општине 
Сента.



ОД Р А С П А Д А  ЈУ Г О С Л А В И ЈЕ  Д О  Н Е З А В И С Н Е  С Р Б И ЈЕ  
(1 9 9 1 -2 0 0 6 )

Тешка политичка криза која је настала у пролеће 1991. јасно је ставила до 
знања: дани Социјалистичке Федеративе Републике Југославије су одбро- 
јани. Први стварни корак ка распаду државе представљало је проглашење 
независности Хрватске и Словеније 25. јуна 1991. године.

Оружана интервенција Југословенске Народне Армије у Словенији завр- 
шила се понижавајућим поразом: федерална армија је била принуђена да се 
повуче из Словеније 7. јула, што је означило и крај десетодневног рата, те је 
тиме ова република -  која је данас већ чланица Европске Уније -  задобила 
своју независност.

Ситуација у Хрватској је била другачија: Срби староседеоци, који су 
живели на подручју некадашње Војне крајине, a који су се пак противили 
отцепљењу републике, прогласили су своју сопствену независну државу са 
седиштем у Книну. Републику Српску Крајину, међутим, признао је само 
остатак негдашње државе, тзв. „Мала Југославија”. Тиме је настао озбиљан 
оружани конфликт који је потрајао готово пет година, током којег две су- 
чељене стране нимало нису штеделе ненаоружано цивилно становништво. 
Ha међународно признање Словенија и Хрватска морале су да причекају до 
15. јануара 1992. године.

Македонија је постала независна 17. септембра 1991. године: услед не- 
сугласица са Грчком име државе је одлуком Уједињених Нација промењено 
1993. у Бивша Југословенска Република Македонија.

Босна и Херцеговина је прогласила своју независност 5. априла 1992, док су 
у одговор на ово босански Срби прогласили Републику Српску са седиштем 
на Палама. То је резултирало разорним четворогодишњим грађанским ратом, 
током којег су од стране свих зараћених страна почињени тешки -  након II 
Светског рата у Европи незабележени -  ратни злочини.

Двадесет осмог априла 1992. формирана је Савезна Република Југославија, 
коју су чиниле Србија и Црна Гора.

Хрватске оружане снаге су током грандиозних војних акција предузетих у 
мају и августу 1995. године -  названих „Бљесак” и „Олуја” -  сломиле отпор 
расколничких Срба, те је тако на целокупној територији републике изнова 
успостављен хрватски државни суверенитет. Из Хрватске је у Србију при- 
спело више од 250 000 српских избеглица.

Крај првог чина југословенске кризе окончан је споразумом у Дејтону 
(САД), који је склопљен новембра 1995. године.

У међувремену је до пуцања доведена, још од осамдесетих година XX века 
заоштрена ситуација, која је 1998. ескалирала у рат између за отцепљење 
бореће се албанске Ослободилачке Војске Косова и оружаних снага Србије. 
У борбу се 24. марта 1999. оружано умешао и Северноатлански пакт (Н ATO): 
ударио је по Југославији бомбардовањем у трајању од 78 дана. Бомбардовања 
суокончана 10. јуна 1999: у складу са Кумановским (Македонија) споразумом



српске оружане снаге су напустиле Косово, у које су ушле копнене трупе 
НАТО-а. Овим је истовремено више хиљада косовских Срба и других грађана 
неалбанске народности било присиљено да избегне из покрајине, која је након 
тога доспела под управу УН -  њен статус биће одређен ових дана.

Ha изборима који су у Србији одржани у јесен 2000. године владајућа Со- 
цијалистичка партија Србије је претрпела пораз: 5. октобра 2000. у Београду 
је оборен режим Слободана Милошевића. Милошевић је јуна 2001. изручен 
Међународном трибуналу за кривично гоњење лица одговорних за тешка 
кршења међународног хуманитарног права на територији бивше Југослави- 
је, где је против њега -  све до његове смрти која је наступила 2006. године 
-  вођен поступак везан за ратне злочине и злочине геноцида на просторима 
бивше Југославије у периоду између 1991. и 1999. године.

Дванаестог марта 2003. премијер Србије др Зоран 'ђинђић постаје жртвом 
атентата.

Државна заједница Србије и Црне rope постојала је у периоду од 2003. 
до 2006. Државна заједница је престала да постоји након што је маја 2006. 
Црна Гора прогласила независност, те је тако и Србија постала независна 
држава.

ПРАВОСУЂЕ У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1991-2007.

Двадесет осмог септембра 1990. проглашен је Устав Републике Србије (Сл. 
Гласник РС бр. 1/1990). У смислу члана 73. Устава судије и председнике судова 
именује и разрешава Скупштина Републике Србије, док су важније одреднице 
Устава које се односе на судове садржане у члановима 95 -  102.

Републичка скупштина је на својој 29. седници, одржаној 11. јула 1991. 
усвојила по основу Устава донети Закон о судовима (Сл. Гласник РС бр. 
46/1991) чије су важније одреднице биле следеће:

Ok> У Републици Србији постоје две врсте цивилних судова: судови опште 
надлежности и трговински судови;
У оквиру система судова опште надлежности постоји 138 општин- 
ских и 30 окружних судова, као и Врховни суд Србије са седиштем у 
Београду;

о *  У оквиру система трговинских судова постоји 16 трговинских судова, 
те Виши трговински суд са седиштем у Београду;

о *  Надзор над судовима врши Министатсрво Правде, односно Врховни 
суд;

Ok> Рад судова је регулисан судским пословником;
о *  У ингеренцију општинских судова спадају првостепени кривични 

предмети у којима је законом предвиђена казна затвора до десет го- 
дина ако за поједина од ових кривичних дела није надлежан окружни 
суд, спровођење истраге за кривична дела за која је законом одређена 
надлежност општинског суда, жалбени поступци против решења



истражног судије и приговори против оптужнице за кривична дела 
из надлежности општинског суда, у првостепеним грађанским пред- 
метима суђење спорова о имовинско-правним питањима ако за то 
није надлежан трговински суд, суђење у бракоразводним парницама, 
споровима о утврђивању или оспоравању очинства или материнства, 
споровима о заснивању и престанку радног односа те осталим пред- 
метима, решавање првостепених ванпарничних предмета, решавање 
извршних питања и спорова који настану у току или поводом из- 
вршног поступка, решавање земљишно-књижних питања, те вршење 
послова пружања унутрашње и међународне правне помоћи;
У надлежност окружних судова спадају суђење у првом степену за 
кривична дела за која је законом предвиђена казна затвора преко 
десет година затвора или смртна казна или за кривична дела која су 
изричито наведена у закону, суђење спорова из области ауторског 
права, суђење у споровима који се воде ради исправке информација 
објављених у средствима јавног информисања, одлучивање о при- 
знавању и извршавању страних судских одлука осим оних за које 
је надлежан трговински суд, спровођење поступка и одлучивање о 
захтевима за екстрадицију окривљених и осуђених лица, разреша- 
вање сукоба надлежности између општинских судова на подручју у 
сопственој територијалној надлежности.
Најважнији задатак Врховног суда представља пружање правне по- 
моћи против правноснажних одлука судова и одлучивање по жалба- 
ма.

Ha основу закона у Србији је установљено 2386 судијских радних места, 
a следствено следећој категоријалној подели:

ov Врховни суд Србије: 77 судија;
ofc- Окружни судови: 474 судије,

Општински судови: 1835 судија.

Судски списи настали током рада судова сврстани су пак по следећим 
категоријама:

I. Организациони послови;
II. Општа упутства и расписи;

III. Судске статистике и извештаји;
IV. Финансијско и материјално пословање
V. Кадровска и персонална питања;

VI. Притужбе;
VII. Изузећа;

VIII. Разно;
IX. Поверљива питања.



Године 1991. донет је Закон о начину и условима признања права и враћања 
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног 
земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног 
откупа пољопривредних производа (Сл. ГласникРСбр. 18/1991), којијеоси- 
гурао. повраћај једног дела пољопривредног земљишта које је у периоду од 
1946. до 1953. прешло у државну, a касније паку друштвену својину и вратио 
га њиховим законитим власницима, односно њиховим наследницима. По оп- 
штинама су -  сходно закону -  основане комисије за повраћај земљишта, чији 
су председници могли бити искључиво председници општинских судова.

Првог јануара 1992. укинути су Судови удруженог рада, a један део њи- 
хових задатака преузели су на себе општински и окружни судови. Регистар 
предузећа и имовински спорови из међусобних односа између предузећа и 
других правних лица прешли су у надлежност трговинских судова.

T o k o m  деведесетих година XX века у употреби су при општинским судо- 
вима на територији Аутономне покрајине Војводине поред српског језика
-  a у складу са законом -  били и други језици, који су саобразно статутима 
одређених општина били декларисани као језици националних мањина које 
живе на територији дотичне општине.

Почетком деведесетих година многе судије и правници су -  следствено 
тешким материјалним приликама у целом друштву, a које су превасходно биле 
изражене у ниским личним примањима запослених -  напустили правосудне 
органе. Недостатак стручно оспособљених људи је у знатној мери отежао рад 
судова и особито нарушио његов квалитет. Указала се горућа потреба за што 
бржом рестаурацијом стручног реномеа судова и надокнадом нагомиланих 
заостатака. Недостатаксудија је крајем 1997. успешно решен, a непопуњених 
судијских места остало је само на Косову. Подмлађени судијски кор, међутим
-  у недостатку искуства -  тада још није био у потпуности припремљен за 
решавање сложених задатака.

Благодарећи Министарству правде средином деведесетих година се побо- 
љшала техничка опремљеност судова, но она ни тада није достигла жељени 
ниво. Ово се исто односило и на плате запослених у правосуђу, које тада још 
нису достизале онај ниво који је изискивао значај обављеног посла.

У 1996. и 1997. години су судови који су деловали на подручју Косова, 
a на основу плана сачињеног од стране Министарства правде и Врховног 
суда, добили стручну испомоћ од судова који су деловали у другим деловима 
републике.

Средином деведесетих година је претежни део окружних судова добио 
статус „ажуран”, но то се у случају општинских судова односило само на 
један део истих.

У току ратног стања, које је трајало у периоду између 24. марта и 10. јуна 
1999, савезна влада је донела бројне уредбе које су се односиле на рад судова. 
Њихова је важност престала 26. јуна 1999. Следствено Кумановском спора- 
зуму судови са Косова су измештени у друге делове републике, и то:



Окружни суд из Приштине и њему подређени општински судови у 
Ниш;
Окруђни суд из Пећи и њему подређени општински судови у Леско- 
вац;
Окружни суд из Призрена и њему подређени општински судови у 
Пожаревац;
Окружни суд из Гњилана и њему подређени општински судови у 
Врање;
Окружни суд из Косовске Митровице и њему подређени општински 
судови у Краљево.

У Србији је у 1999. години укупно било систематизовано 2687 судијских 
радних места, која су била попуњена у 97 % случајева. Структура упосле- 
ности била је следећа:

при општинским судовима: 1884 судије; 
при окружним судовима: 464 судије; 
при Врховном суду: 77 судија; 
при трговинским судовима: 233 судије; 
при Вишем трговинском суду: 29 судија.

Сагласно променама које су се догодиле 2000. године и српско правосуђе 
је могло да крене путем демократизације, што значи безусловну независност 
судија, те пуну примену и испуњење устава и закона.

ОПШТИНСКИ СУД У СЕНТИ У ПЕРИОДУ 1991-2007.

Рат који је у деведесетим годинама беснео на подручју бивше Југославије, 
као и тешка друштвено-политичка криза оставили су трага и на раду Оп- 
штинског суда у Сенти. Након жалосних догађаја који су се збили у јесен 1991. 
-  супротстављања мобилисаних резервиста одласку на ратиште, антиратних 
демонстрација грађана, хапшења иницијатора грађанског отпора -  општина 
је остала без судије за прекршаје, те је тако и поменуту функцију у новембру 
и децембру обављао председник Општинског суда Момир Лазић.

Крајем године су од 37 систематизованих радних места при општинском 
суду била попуњена тек 24 радна места: персонални састав суда су поред пред- 
седника суда чинили четворо судија, један стручни сарадник, двоје судијских 
приправника и шеснаесторо службеника. Стање је остало непромењено и у 
1992. години: од осам систематизованих судијских радних места -  председ- 
ника и седморо судија -  свега су председничка функција -  у лику Момира 
Лазића -  и четири судијска радна места -  у ликовима Золтана Фењсарошија, 
Илоне Сел Чонке, Жужане Заплетан и Герте Корпонаи -  били и попуњени.

Сенћанска општина је у том периоду имала -  сходно подацима из пописа 
становништва обављеног 1991. -  28767 становника: 81,61 % Мађара, 9,00 %



Срба, 5,18 % Југословена, 0,57 % Црногораца, 0,41 % Хрвата и 3,22 % декла- 
рисаних припадника других националности.

У раду суда коришћен је српски језик, но саобразно потребама странака 
расправљано је и на мађарском језику. Од 24 радника суда 10 је било српске, 
a 14 мађарске националности.

Функцију председника Комисије за повраћај земљишта обављао је председ- 
ник Општинског суда. Комисијајеу 1991. години посредством 425 решењаза- 
конитим власницима, односно њиховим наследницима, вратила 1200хектара, a 
1992. године посредством 513 донетих решења укупно 1500 хектара ораница.

Општински суд у Сенти је током 1992. обавио следећи посао:
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Исгражни предмети (Ки) 37 96 133 122 11

Кривични предмети (К) 31 207 238 224 14

Парнични предмети (П) 94 1180 1274 1103 171

Извршни предмети (И) 108 1387 1495 1112 383

Оставински предмети (О) 23 238 261 252 9

Ванпарнични предмети (Р) 16 210 226 221 5

Земљишно-књижни предмети (Дн) 4 1898 1902 1897 5

УКУПНО 313 5216 5529 4931 598

Један део непопуњених судијских радних места успело се попунити крајем 
1992. године: 29. октобра Скупштина Републике Србије именовала је троје 
нових судија (Ану Кочиш Сирке-Мак, Жужану Т)орђевић и Љиљану Хречук- 
Михаљев), који су почетком 1993. ступили на дужност. Као резултат овога 
радни распоред суда за 1993. годину био је уобличен на следећи начин:

Судско-управне послове суда обављао је председник суда Момир 
Лазић;
Кривичне предмете су расправљали председник суда Момир лазић и су- 
дија Герта Корпонаи, односно Ана Кочиш Сирке-Мак, при чему је судија 
Кочиш Сирке водила и кривичне предмете против малолетних лица; 
Грађанске парничне предмете расправљали су председник суда Мо- 
мир Лазић, те судије Жужана Заплетан, Золтан Фењсароши, Жужана 
Ђорђевић и Љиљана Хречук-Михаљев;
Ванпарничне поступке су водиле судије Илона Сел-Чонка, Герта 
Корпонаи, Ана Кочиш Сирке-Мак, Жужана Т>орђевић и д>иљана 
Хречук-Михаљев; 

о *  Земљишно-књижним уредом руководио је Ференц Куруц.



Републичка скупштина је новембра 1992. именовала 40 судија-поротника 
при сенћанском суду: 35 мушкараца и 5 жена -  претежан део судија-порот- 
ника чинили су пензионери.

Герта Корпонаи је напустила суд новембра 1993. и ступила у ред адвоката. 
Радно место стручног сарадника је почев од 1. децембра 1993. попуњавала 
Ерика Сарвак-Барати. Рад суда је кочила чињеница да је могло бити упослено 
свега осморо дактилографа, премда је било потребе за већим бројем њих.

Новац за материјалне издатке суда и лична примања упослених исплаћ- 
ивана су из републичког буджета, али је мотивацију судија и службеника у 
великој мери умањивало галопирајућом инфлацијом проузроковано обез- 
вређивање личних примања. Услед кашњења у трансферу новца установа је 
истављене комуналне рачуне могла исплаћивати само са доцњом.

У 1993. години је дошло до опадања броја суду приспелих парничних, 
извршних и земљишно-књижних предмета, али је зато дошло до повећања 
броја кривичних предмета:
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Истражни предмети (Ки) 209 185 24

Кривични предмети (К) 255 177 78

Парнични предмети (П) 976 842 134

Извршни предмети (И) 821 739 82

Оставински предмети (О) 285 278 7

Ванпарнични предмети (Р) 277 267 10

Земљишно-књижни предмети (Дн) 1397 1394 3

УКУПНО 4220 3882 338

Године 1993. су у складу са одредбама Закона о службеној употреби језика 
и писма (Сл. Гласник РС бр. 45/1991) промењени плоча са називом суда и 
судски печати.

Судија Золтан Фењсароши је напустио суд 5. марта 1994, a републичка 
скупштина је јула 1994. за судије Општинског суда у Сенти именовала Свет- 
лану Радоњић и Ерику Сарвак-Барати. Именовањем нових судија у знатној 
мери су поправљени радни резултати суда: током 1992. суд је на ранг-листи 
судова у републици заузимао 8 место, док је крајем 1993. већ избио на друго 
место. Добром резултату личним примером је допринео председник суда 
Момир Лазић: у 1991. годишњу судијску норму је испунио са 228 %, a ону за 
1992. пак са 437 процената.



Законски прописи су омогућили откуп станова у друштвеној својини 
оним грађанима који су располагали станарским правом. Ове купопродајне 
уговоре морали су оверавати судови, те је тако сенћански суд у 1991. години 
оверио 504, у 1992. 555, a у 1993. пак 354 уговора ове врсте.

T o k o m  1994. године сенћански је суд обавио следећи посао:
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Истражни предмети 24 220 244 204 40

Кривични предмети 78 294 372 289 83

Кривични предмети малолетника - 75 75 75 -

Парнични предмети 134 519 653 546 107

Извршни предмети 82 236 318 235 83

Оставински предмети 7 232 239 232 7

Ванпарнични предмети 10 3682 3692 3686 6

УКУПНО 335 5258 5593 5267 326

Овим резултатом је 1994. године Општински суд у Сенти дошао на чело 
ранг-листе успешности општинских судова у Републици Србији!

Суд током 1994. није имао финансијских проблема. Од уплаћених судских 
такси 30 % је могао усмерити у сопствене сврхе, у обнову опреме: тако је и на- 
бавио писаће машине са електронском меморијом, диктафоне и пејджере. Уз 
помоћ Министарства правде у дворишту суда је подигнута зграда површине 
60 м2, која је служила као складиште и архива. Године 1995. обновљен је и 
грејни систем зграде суда, док је 1996. промењена кровна прекривка -  ове 
инвестиције такође су реализоване подршком министарства.

До израде новог Правилника о систематизацији радних места у Општин- 
ском суду у Сенти дошло је 19. јануара 1995. Сходно правилнику, у оквиру 
суда деловали су следећа одељења и службе:

о *  Судска управа;
Of Писарница;

Дактило-биро; 
ón Кривично одељење;
Ok> Парнично и ванпарнично одељење;
ok- И звр ш н о  одељење;
ot> Земљишно-књижно одељење.



Кривичне предмете су расправљали председник суда Момир Лазић 
и судије Ана Кочиш Сирке-Мак, Ерика Сарвак-Барати, Жужана За- 
плетан и Светлана Радоњић;

óv Грађанске парничне предмете расправљали су председник суда Момир 
Лазић и судије Жужана Заплетан, Љиљана Хречук-Михаљев, Жужана 
Ђорђевић те Илона Сел-Чонка;

ом Ванпарничне предмете су водиле судије Илона Сел-Чонка, Светлана 
Радоњић, Љиљана Хречук-Михаљев и Жужана Ђорђевић;
Рад земљишно-књижног уреда надзирао је председник суда Момир 
Лазић.

Значајном иновацијом је у то доба сматрана чињеница да је истражни 
судија био посредством пејджера у непосредном контакту са полицијском 
станицом, што је у знатној мери олакшавало ажурност узајамног информа- 
тивног контакта.

Сенћански суд је и у првој половини 1995. године успео да задржи статус 
„најажурнијег општинског суда” у Србији! Сенћанске судије су те године 
фактички радиле укупно 1742 радна дана, a број присплеих предмета је 1995. 
године за 11,5 % био већи у поређењу са 1994.

Запослени сенћанског суда Тамара Миљковић, Јован Вујадиновић и Бела 
Варади су у 1995. години положили за попуњавање радног места потребни 
стручни испит.

Средином деведесетих година дошло је до знатног нагомилавања заоста- 
така у процесуирању кривичних и парничних предмета код судова који су 
деловали на подручју Косова. Заостатак -  који се кумулирао из године у го- 
дину, a који је представљао последицу тешке економско-политичке ситуације 
у покрајини -  онемогућавао је даљи рад судова. Ради санирања постојећег 
стања Министарство правде је сачинило програм, чија се суштина огледала 
у пружању стручне помоћи других судова са подручја републике судовима 
на територији Косова, a зарад надокнаде нагомиланих заостатака. У оквиру 
овог програма Општински суд у Сенти је у својству партнера најпре додељен 
Општинском суду у Истоку. Сарадници суда, на челу са председником суда 
Лазићем, су почетком фебруара 1996. походили Исток, где су се обавестили 
о ситуацији при тамошњем суду и преузели на решавање један део предмета 
који су чекали на процесуирање. Сенћанске судије су у априлу одржале и 
прве процесне расправе, те су до краја године успеле и да окончају бројне 
предмете: решиле су 450 кривичних и 365 парничних предмета. Пружање 
стручне помоћи од стране сенћанског суда наставило се и у 1997: те су године 
сенћанске судије процесуирале судске предмете у Сувој Реци и Ораховцу. 
Други облик пружања правне помоћи био је оличен у размени искустава, 
током које су судије поменутих судова долазиле у Сенту и информисале се 
о раду суда.



Скупштина Републике Србије је на својој седници од 27. маја 1996. године 
именовала Ивана Хиреша за судију Општинског суда у Сенти, који је пре тога 
радио у општинској јавној управи. Судија Хиреш је преузео судијску функ- 
цију 22. јула 1996, те је тиме дошло и до попуњавања свих систематизацијом 
предвиђених судијских радних места.

Избори који су одржани новембра 1996. у знатној су мери увећали обим 
рада суда: бирачки спискови, наиме, нису били ажурни, те је суд у ванпарнич- 
ним поступцима доносио решења којима су грађани могли бити уврштени 
у бирачки списак.

Делатност суда у 1996. години била је следећа:
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Истражни предмети 24 160 184 159 25

Кривични предмети 69 304 373 315 58

Парнични предмети 111 635 746 629 117

Извршни предмети 87 529 616 562 54

Оставински предмети 12 319 331 315 16

Ванпарнични предмети 6 1239 1245 1233 12

Земљишно-књижни предмети - 1358 1358 1358 -

УКУПНО 309 4544 4853 4571 282

Годишњу судијску норму Момир Лазић је испунио са 335 %, a Илона Сел- 
Чонка са 179 %.

Уз помоћ Министарства правде суд је крајем 1996. године успео да набави 
једно путничко возило марке Југо Флорида, те је тиме у знатној мери повећана 
мобилност судских упосленика -  истражног судије и извршитеља.

Суд је велики акценат ставио и на брзо и стручно решавање малолетнич- 
ких кривичних предмета. Ha овом плану суд је у периоду 1993-1996. обавио 
следећу делатност:



КАТЕГОРИЈА ONо\ osо\
irtо\о\

\DOSOS

Број предмета 31 23 10 14

Број малолетника против којих је вођен поступак (бр. лица) 46 29 13 18

Врста казне:
-  појачан родитељски надзор (бр. лица) 13 2 5 5
- појачан надзор од стране органа старатељства (бр. лица) 26 12 6 7
- упућивање у васпитно-поправну установу (бр. лица) - 4 - -
-  укор и упозорење (бр. лица) 6 8 1 4

Послове стручног сарадника је од 27. априла 1997. обављала дипломирани 
правник Татјана Савић.

Зграда суда је у 1997. години заузимала површину од 1024 м2. Ha првом 
спрату негдашњег хотела „Еуген”, саграђеног 1905. године, изграђене су че- 
тири расправне сале, писарница, земљишно-књижни уред и архив, док су на 
другом спрату смештене канцеларије председника суда и судија, службене 
просторије и сала за састанке.

Радни распоред суда за 1998. годину био је уобличен на следећи начин:

Судско-управне послове суда обављали су председник суда Момир 
Лазић и његова заменица, судија Илона Сел-Чонка;

о *  Кривичне предмете су расправљали председник суда Момир Лазић 
и судије Ана Кочиш Сирке-Мак, Иван Хиреш, Светлана Радоњић и 
Илона Сел-Чонка;
Грађанске парничне предмете расправљали су председник суда Мо- 
мир Лазић, те судије Љиљана Хречук-Михаљев, Жужана 'ђорђевић, 
Жужана Заплетан и Илона Сел-Чонка;
Ванпарничне поступке су процесуирали председник суда Момир 
Лазић, као и судије Љиљана Хречук-Михаљев, Жужана 'ђорђевић, 
Жужана Заплетан и Илона Сел-Чонка;
Надзор над радом земљишно-књижног уреда обављао је председник 
суда Момир Лазић.

Јануара 1998. возни парк суда увећан је за 100 %: из средстава намењених 
Министарству правде сенћански Општински суд је добио један аутомобил 
марке Застава 101 Скала, те је тако суд тада већ располагао са два возила.

Функција председника суда доживела је измену 1. јула 1998, када је уместо 
Момира Лазића на поменути положај именована Ерика Сарвак-Барати. Мо- 
мир Лазић је убрзо напустио суд и радио као уважени адвокат све до своје 
трагичне смрти 2007. године.

Сарадници сенћанског суда узели су учешћа на спортским играма у Со- 
кобањи, организованим од стране Синдиката радника државне управе у 
периоду од 30. јуна до 5. јула 1998. године.



Од укупно 33 судије-поротника који су именовани 1998. године 54,5 % де- 
кларисало се као Мађари, 30,3 % као Срби, те 15,2 % као припадници других 
нација. Њихова просечна старост надмашивала је 60 година и претежним 
су делом били пензионери.

Ha основу налога председника Окружног суда у Суботици судија Светлана 
Радоњић је почев од 1. јануара 1999. упућена као испомоћ у Општински суд у 
Кањижи, a тамо је остала све до јула 2001. године. Судија Ана Кочиш Сирке- 
Мак је од 1. септембра упућена у Општински суд у Бачкој Тополи.

СудијаЖужана Баланекје 1.децембра 1999. напустила сенћански судна- 
кон што је именована за судију Окружног суда у Суботици.

Општински суд у Сенти је 2000. годину дочекао са седам дипломираних 
правника са положеним правосудним испитом (председник суда и шесторо 
судија), 2 судијска приправника и 19 службеника. Радни распоред судија је 
био следећи:

п * Кривичне предмете су расправљали председник суда Ерика Сарвак- 
Барати, те судије Ана Кочиш Сирке-Мак и Иван Хиреш;
Парничне предмете расправљали су судије Љиљана Хречук-Михаљев, 
Жужана Ђорђевић и Илона Сел-Чонка;

a *  Ванпарничне предмете процесуирали су судије Илона Сел-Чонка, 
Љиљана Хречук-Михаљев и Жужана ТЈорђевић.

Будући да је радило само шесторо судија, број нерешених предмета се 
нагомилавао -  што је било посебно евидентно на плану судских извршења. 
Овој појави је допринела и чињеница да суд једно време није имао свог 
извршитеља: попуњеност систематизованих радних места тада је износила 
свега 72 %.

Број предмета који су приспели у сенћански Општински суд у периоду 
1998-2000. је, сходно врсти предмета, био следећи:

ВРСТА ПРЕДМЕТА 1998. 1999. 2000.

Истражни предмеги 153 128 180

Кривични предмети 231 178 181

Претходни поступак вођен против малолетника 12 6 14

Кривични предмети против малолетника 7 8 7

Парнични предмети 430 371 481

Оставински предмети 330 271 361

Ванпарнични предмети 90 113 251

Извршни предмети 639 603 572

Земљишно-књижни предмети 1540 1266 2056

УКУПНО 3432 2944 4103



Годишњу судијску норму у 2000. години Ерика Сарвак-Барати испунила 
је са 175,88 %, Илона Сел-Чонка са 155,88 %, Ана Кочиш Сирке-Мак са 95,53 
%, Иван Хиреш са 106,15 %, Љиљана Хречук-Михаљев са 145,06 %, a Жужана 
Ђорђевић са 133,78 %.

Председницу суда Ерику Сарвак-Барати је у председничкој фотељи 12. 
јуна 2001. заменио Иван Хиреш.

T o k o m  2001. Општински суд у Сенти је процесуирао укупно 12356 раз- 
личитих предмета, a од тога је било 6269 овера, те 2570 земљишно-књижних 
предмета. Крајем године успешно је решено 12209 предмета, a у наредну 
годину су пренета само 323 предмета.

У 2001. години судијску норму је Иван Хиреш испунио са 184,30 %, Ана 
Кочиш Сирке-Мак са 80,25 %, Ерика Сарвак-Барати са 114,01 %, Светлана 
Радоњић са 92,71 %, Љиљана Хречук-Михаљев са 95,02 %, Илона Сел-Чонка 
са 148,71 %, a Жужана Ђорђевић пак са 74,27 %.

У 2002. години суд је отпочео рад са седам дипломираних правника са 
положеним правосудним испитом (председник суда и шесторо судија). Су- 
седни општински судови изнова су се нашли у положају у којем им је била 
потребна помоћ, те је стога почев од 15. октобра 2002. па до 15. априла 2003. 
судија Светлана Радоњић поново судила у Кањижи, a Ерика Сарвак-Барати 
до 15. октобра 2003. у Бачкој Тополи.

Суд је успео да од укупно 13135 приспелих предмета до краја године закљ- 
учи највећи део истих -  бројчано изражено њих 13271. Посматрано по важ- 
нијим предметним категоријама, рад суда је током 2002. изгледао овако:
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Истражни предмети 107 107 -

Кривични предмети 194 179 15

Припремнипоступци против малолетника 17 17 -

Кривични предмети против малолетника 9 9 -

Парнични предмети 600 499 101

Радно-правни предмети 40 36 4

Извршни предмети 553 492 61

Оставински предмети 363 362 1

Ванпарнични предмети 343 339 4

Земљишно-књижни предмети 3940 3940 -

УКУПНО 6166 5980 186



У 2002. години судијску норму Иван Хиреш је испунио са 141 %, Љиљана 
Хречук-Михаљев са 165 %, Ана Кочиш Сирке-Мак са 82,62 %, Ерика Сарвак- 
Барати са 74,46 %, Илона Сел-Чонка са 126 %, Светлана Радоњић са 100,32 %, 
a Жужана 'ђорђевић пак са 106,20 %.

Финансијска суитуација суда донекле се поправила у 2002. години: највећи 
део дуговања за комуналне услуге је успешно отплаћен, док је Министарство 
правде унапред уплатило износ трошкова за грејање у сезони 2002/2003, што 
је представљало пример без преседана.

Највећи део од укупно 28 систематизованих радних места при Општинском 
суду је успешно попуњен током 2003. године. Значајну новину је представљала 
чињеница да је суд успео да набави пет не баш претерано савремених, но по- 
требама суда ипак удовољавајућих рачунара. Реализацијом давно зацртаног 
плана Општински суд у Сенти јасно је ставио до знања: покушаће да удовољи 
и стандардима XXI века! Крајем године реализован је још један давнашњи 
план: крај улаза у суд је отворена нова пријемна канцеларија, која је имала за 
циљ практично остварење грађански оријентисаног концепта рада суда.

У складу са радним распоредом за 2005. годину, судије сенћанског суда 
обављале су следеће задатке:

Председник суда Иван Хиреш је судио у кривичним поступцима, a 
поред тога је вршио надзор над радом земљишно-књижног уреда, 
обављао административне послове суда и старао се о извршењу пре- 
суда -  годишњу судијску норму испунио је са 162,35 %;
Судија Љиљана Хречук-Михаљев, која је уједно вршила и функцију 
заменика председника суда, судила је у парничним и ванпарничним 
поступцима -  годишњу судијску норму испунила је са 129,92 %; 
Судија Ана Кочиш Сирке-Мак налазила се на челу кривичног одељења
- годишњу судијску норму испунила је са 109,12 %;
Судија Илона Сел-Чонка је судила у парничним и ванпарничним 
поступцима -  годишњу норму је испунила са 129,97 %;
Судија Жужана ТЈорђевић налазила се на челу парничног и ванпар- 
ничног одељења -  годишњу судијску норму испунила је са 94,18 %; 
Судија Ерика Сарвак-Барати судила је у кривичним поступцима
- годишњу судијску норму испунила је са 122,7 %;

о *  Судија Светлана Радоњић је судила у кривичним предметима, a поред 
тога је водила и ванпарничне, као и оставинске предмете -  годишњу 
судијску норму је испунила са 106 %.

Од 40 судија-поротника именованих у 2002. години суд је могао да ангажује 
свега њих деветоро -  остали се нису прихватили свога овлашћења, једни 
позивајући се на своје здравствено стање, a други то нису могли да учине 
услед постојања законских препрека. Но и тих деветоро судија-поротника 
је успело да изврши све постављене задатке.



У 2005. години y суд je приспело укупно 14480 разнородних предмета, који- 
ма је прикључен 361 предмет пренет из претходне године -  тиме је број током 
године укупно у рад узетих предмета достигао бројку 14841. До краја године 
успешно је решено 14465 предмета, a остало је нерешено 376 предмета.

Највећи део у рад узетих предмета током 2005. године чиниле су овере (5614 
списа) и земљишно-књижни предмети (њих 5096), док је по важнијим пред- 
метним категоријама обављени рад био структуиран на следећи начин:

nv Истражни предмети: у рад је узето 178 случајева, од којих је успешно 
окончано њих 167. Највећи број случајева - 37,14 % - односио се на 
кривична дела против имовине, док је укупно 28 случајева кривичних 
дела против живота и тела чинило 16 % укупног броја истрага; 
Истражни предмети против малолетника: током године су обављене 
23 истраге. У 69,55 % случајева предмет поступка се односио на кри- 
вична дела против имовине; 

ov Кривични предмети против малолетника: окончано је 30 у рад узе- 
тих предмета. У 79,31 % случајева предмет поступка се односио на 
кривична дела против имовине;
Кривични предмети: од 290 у рад узетих предмета њих 236 је успеш- 
но решено, док су 54 кривична предмета остала нерешена. У 24,49 
% случајева предмет поступка се односио на кривична дела против 
имовине. Са укупно 136 осуђујућих пресуда осуђено је 155 особа. У 
50 % случајева изречене су новчане казне, док је у 40,44 % случајева 
дошло до изрицања условне казне осуђеницима; 

о *  Парнични предмети: од 499 у рад узетих предмета успешно је решено 
њих 417, док су 82 парнична предмета остала нерешена. Највећи број 
случајева (17,86 %) односио се на разводе бракова, као и накнаду штете 
(17,3 %);
Радно-правни предмети: од 119 у рад узетих предмета успешно је 
решено њих 105;
Извршни предмети: од 750 у рад узетих предмета 544 предмета су 
успешно решена, док је 206 извршења остало нерешено;
Оставински предмети: од 487 у рад узетих предмета 480 је успешно 
решено, док је назакључено остало 7 предмета; 

о *  Ванпарнични предмети: од 191 предмета који су узети у рад успешно 
је окончано њих 190.

Суд је у јуну 2006. добио нови Правилник о унутрашњем уређењу и систе- 
матизацији радних места, који је за 20 радних категорија предвидео укупно 
33 радна места -  од њих je током 2006. било попуњено њих 24.

Одлуком Високог савета правосуђа именовано је 15 нових судија-порот- 
ника који су положили официјелну заклетву и ступили у службу.



У 2006. години суду су укупно приспела 17043 разнородна предмета, којима 
је прикључено и 376 предмета из претходне године -  тиме је током године у 
рад укупно узето 17419 предмета. Крајем године успешно су решена 16973 
предмета, док су 482 предмета остала нерешена.

Највећи део предмета који су узети у рад током 2006. године чиниле су 
овере (9054 документа) и земљишно-књижни предмети (њих 4230), док је по 
важнијим предметним категоријама обављени рад био следећи:

ov Истражни предмети: у рад је узето 227 случајева, a међу њима је 
успешно закључено 217, док је 10 истрага остало неокончано; 
Кривични предмети: од 320 предмета који су узети у рад 248 предмета 
је успешно решено, док су 72 предмета остала нерешена;
Парнични предмети: од 528 у рад узетих предмета 461 предмет је 
успешно решен, док је 67 парничних предмета остало нерешено; 
Радно-правни предмети: од укупно у рад узета 84 предмета њих 70 
је успешно окончано, док је 14 радно-правних предмета остало не- 
решено;
Извршни предмети: од 743 предмета која је суд узео у рад успешно 
је окончано 476 предмета, док је 267 извршења остало неокончано; 
Оставински предмети: од 418 у рад узетих предмета 414 предмета је 
успешно окончано, док су 4 предмета остала нерешена;

ov Ванпарнични предмети: од 344 предмета успешно је окончано њих 
338.

T o k o m  2006. године годишњу судијску норму судије су испуниле на сле- 
дећи начин: Иван Хиреш са 150,3 %, Љиљана Хречук-Михаљев са 155,13 %, 
Ана Кочиш Сирке-Мак са 119,21 %, Илона Сел-Чонка са 104,31 %, Жужана 
ТЈорђевић са 105,78%, Ерика Сарвак-Барати са 114,47 %, те Светлана Радоњић 
са 109,14 %.

У 2006. су уз помоћ Министарства правде обављени потребни радови на 
одржавању зграде (кречење, бојење, постављање подне оплате, набавка кли- 
ма-уређаја) у укупној вредности од четири милиона динара. Информатичка 
опремељност суда је у великој мери побољшана: рачунари су доспели у све 
канцеларије и расправне сале, те је техничка опремљеност суда оцењена као 
задовољавајућа.

У 2007. години -  јубиларној години сенћанског суда, у којој се навршава 
135-годишњица његовог рада -  радни распоред судија Општинског суда у 
Сенти уобличен је на следећи начин:

Ok’ Административне послове суда обавља председник суда Иван Хиреш 
и његова заменица, судија Љиљана Хречук-Михаљев;

о *  Председница кривичног одељења је судија Ана Кочиш Сирке-Мак; 
Председница грађанског одељења је судија Жужана Ђорђевић;



Развој судске праксе с пажњом прати судија Ерика Сарвак-Барати; 
Рад суда организован је у седам већа, a председници већа су: I веће 
-  Иван Хиреш; II веће -  Ана Кочиш Сирке-Мак; III веће -  Ерика Сар- 
вак Барати; IV веће -  Светлана Радоњић; V веће -  Илона Сел-Чонка; 
VI веће -  Жужана Ђорђевић; у ц  веђе _ Љиљана Хречук-Михаљев.





Р Е З И М Е : 135 ГО Д И Н А  С Е Н Ћ А Н С К О Г  С У Д А

До раздвајања јавне управе и правосуђа је у Аустро -  Угарској монархији 
дошло 1869. године. Следствено томе, a у својству елемента новостворене 
мреже судова, сенћански Краљевски срески суд, чија је месна надлежност 
поред територије Сенте обухватала и територију Кањиже, Мартоноша, Аде 
и Мола, могао је да отпочне са својим радом 1872. године. Уочивши важност 
суда, локална самоуправа је током 1895/96. за рачун среског суда подигла 
нову зграду, у којој је он столовао све до 1961. године.

Крајем XIX и почетком XX века успостављени правосудни систем је -  уз 
мање модификације, које су биле проузроковане сменом царства из 1918, 
a потом пак и оном из 1941. -  опстао све до завршетка II Светског рата. 
Карактеристично је да су значајне друштвено-политичке промене, које су у 
нашим крајевима t o k o m  XX века биле манифестоване променама државних 
граница и изменама типова друштвених уређења, имале знатног утицаја на 
рад судова. Током ових промена -  у јесен 1918, у пролеће 1941, те у 1944/45. 
-  функционисање грађанских судова било је стављено ван снаге, a уместо њих 
су судили у оквиру војне управе успостављени преки војни судови. Цивилни 
судови су тек након успоставе цивилне управе могли да наставе са својом 
делатношћу, коју су у сваком случају барем декларативно обављали мимо ма 
каквог утицаја органа власти.

Почев од маја 1945. са радом је отпочео сенћански Срески народни суд, који 
је слично другим југословеснким судовима својим пресудама о конфискацији 
и подржављењу допринео стварању државне својине. Један део подржављене 
имовине је након 1991. враћен њеним легитимним власницима.

Почев од 1960. срески суд је деловао и у Кањижи, a од 1961. и у Ади, што 
је територијалну надлежност сенћанског Среског суда сузило на подручје 
општине Сента. Следствено томе сенћански је суд почев од 1963. па до данас 
радио и ради као општински суд. Од средине шездесетих година XX века, па 
све до 1990-их председнике и судије општинског суда бирале су општинске 
скупштине. Од седамдесетих година XX века пресуде које су доношене у во- 
јвођанским судовима угледале су светлост дана и на језицима народности 
односно националних мањина.

Југословенски устав, донет 1974. године, опскрбио је законодавним правом 
и покрајине, те је сходно томе и покрајинско правосуђе постало независније.

Крајем осамдесетих година XX века дошао је ред и на капиталну обнову 
зграде која је пружала уточиште сенћанском Општинском суду, те је она након 
тога -  као и благодарећи оним потоњим радовима на одржавању -  постала 
погодна за обављање наменског задатка и у нашим данима.

Након 1990. судије судова именује Скупштина Републике Србије, док над- 
зор над судовима обавља републичко Министарство правде.

Од средине деведесетих година сенћански Општински суд је благодарећи 
својим радним резултатима успео да се уздигне међу најуспешније Општинске 
судове у Србији, a ту позицију успешно чува и данас. То се има захвалити и



томе што он „напредује с временом” и континуирано поправља своју техничку 
опремљеност и настоји да створи „странкама доступно” окружење.

Сенћанске судије су својим одговорним приступом и стручним радом 
-  како у прошлости, тако и данас -  задобили признање и поштовање ста- 
новника нашег града.

У Сенти, 28. августа 2007.



С П И С А К  С Л У Ж Б Е Н И К А  С Р Е С К О Г  И О П Ш Т И Н С К О Г  
С У Д А  У С Е Н Т И  У П Е Р И О Д У  1946-2006  У Р Е Д О С Л Е Д У  
Д А Т У М А  С Т У П А Њ А  H A  Д У Ж Н О С Т  

A  Z E N T A I JÁ R Á SI É S K Ö Z SÉ G I B ÍR Ó SÁ G  
A L K A L M A Z O T T A IN A K  N É V S O R A  1946 É S  20 0 6  K Ö Z Ö T T  A  
S Z O L G Á L A T B A  Á L L Á S  ID Ő R E N D I S O R R E N D JÉ B E N

Презиме и име 

Vezeték- és

Звањ е Датум
наступа разреш ењ а

keresztnév Beosztás A szolgálat 
m egkezdése befejezése

АРАДСКИ Катица арх. чиновник 10. 05.1945. 31. 12. 1958.
BARSI Lajos служитељ 10. 05. 1945. 30. 09.1950.
FARKAS BARÁTI György водилац зкњ. 10.05. 1945. 30.04.1961.
ГОВЕДАРИЦА Илија гл. архивар 10. 05. 1945. 12.02. 1946.
ТјУКАНОВ Софија гл. архивар 10. 05. 1945. 18. 10. 1948.
КНЕЖЕВИЋ Иван служитељ 10. 05. 1945. 31.03.1946.
МИРКОВИЋ Мирко служитељ 13. 05. 1945. 28. 07. 1955.
CSATÁRI Stefánia арх. чиновник 1.06. 1945. 15.05.1947.
ТОДОРОВИЋ Ивко арх. чиновник 1.06. 1945. 10. 04. 1949.
БОЈИН Драгољуб званичник 3. 06. 1945. 31.07.1954.
КАБЛАР Илија водилац зкњ.припр. 12. 06.1945. 16. 04.1949.
BALÁZS Vera 
БАРШИ рођ. ПЕТРОВИЋ

чиновник припр. 13.08. 1945. 1. 09.1946.

Златица арх. чиновник 13. 08. 1945. 30. 06. 1950.
ЛУКИЋ Милоје служитељ 13.08. 1945. 30. 11. 1946.
ВУЧКОВИЋ Илија водилац зкњ.припр. 14. 08. 1945. 31. 12.1945.
ЛАЗАРЕВИЋ Смиља 
МИЛИШИЋ ПЛАВШИЋ

чиновник припр. 14. 08. 1945. 31.03. 1951.

Милка арх. чиновник 1. 10. 1945. 31.08.1950.
ВУКИЋ Вера чиновник припр. 13.09. 1946. 1.02. 1948.
МИЛИЋЕВ (К.) Бојка канц. референт 1. 10. 1946. 15. 10. 1966.
ЈАНИЋ Чедомир арх. чиновник 7. 11. 1946. 30. 09. 1950.
ЦВИЈАНОВИЋ (Н.) Драгој е званичник 15. 11. 1946. 29. 08. 1947.
КНЕЖЕВИЋ (И.) Душан 
РАДОВАНОВИЋ М.

канц. референт 9. 12. 1946. 11.09. 1973.

Мирјана хон. службеник 15. 02. 1947. 14. 02. 1948.
СЛАВНИЋ (М.) Мирјана арх. чиновник 8. 07. 1947. 6. 10. 1948.
СТОЈКОВИЂ (Г.) Ранко водилац зкњ. припр. 12.09. 1947. 31.05. 1948.
ДАРИЋ ЂАПКОВИЋ Олга званичник 14. 11. 1947. 28.02.1958.
МИЛИЧИЂ (Д.) Јелена дактилограф II. кл. 10. 03. 1948. 31. 12. 1948.



ZAPLETÁN Vera писар I. кл. 8. 11. 1948. 31.03. 1949.
ЈОВАНОВИЋ Вида адм. манипулант 8. 11. 1948. 31.01. 1950.
МИРКОВИЋ Косана чистачица 15.01. 1949.
KOPASZ Zsuzsanna писар I. кл. 3. 05. 1949. 28.02. 1951.
KAJÁRINÉ JUNG Mária мл. референт зкн>. 4. 06. 1949. 31. 10. 1953.
СТОЈКОВИЂ (Г.) Ранко адм. манипулант 15. 11. 1949. 31.03. 1950.
ARC (P.) Ella дактилограф I.a кл. 7. 09. 1950. 31.03. 1974.
СЛАВНИЋ (И.) Бојана дактилограф 1.6 кл. 16. 10. 1950. 31. 12. 1974.
PECE (I.) Ágoston референт 1. 11. 1950. 16. 02. 1969.
BÍRÓ János адм. манипулант 16.01. 1951. 31.05. 1953.
RAFFAI Mária пом. адм. манипулант 3. 04. 1951. 30. 06. 1951.
HAJDŰNÉ MIKONYA

(J.) Klára дактилограф III. кл. 5. 06. 1951. 10. 06. 1961.
АРАЛИЦА (Д.)

Александар референт зкњ. 27. 07. 1951. 30. 04. 1955.
VERNER (L.) Margit дактилограф II. кл. 1.08. 1952. 30.06. 1981.
МАРИНКОВ (Г.) Боривој референт 16. 09. 1952. 31. 12. 1953.
MOLNÁR CSIKÓS Etelka дактилограф 16. 05. 1953. 30. 09. 1960.
PELE (G.) Gizella службеник 1.01. 1954. 30. 09. 1955.
LOLINNÉ KOVÁCS Etelka дактилограф 1.6 кл. 5. 05 1954. 31. 12. 1964.
NAGYMÉLYKÚTI (B.)

József пом. службеник 1. 08. 1954. 31. 12.1957.
MÉSZÁROS (A.) András пом. службеник 1.09.1954. 31.08.1963.
KURUC (M.) Ferenc шеф зкњ. одељ. 1. 11. 1954. 15.02. 1993.
АДАМОВИЋ (M.) Јован референт зкн>. 14. 04. 1955. 29. 02.1956.
ЧЕМЕРИЋ рођ. ПОПОВ

(И.) Ковиљка пристав припр. 11.05. 1955. 7. 03. 1958.
MÁTÉ (D.) Terézia дактилограф припр. 6. 06. 1955. 14.01. 1956.
АТИЋ рођ. ТОМИЋ (Б.)

Катарина референтзкњ. 21.06. 1955. 20. 07. 1993.
VARBAI (Ј.) Árpád канц. реф. припр. 1.07. 1955. 7 .01.1956.
КОЗАНИЋ (Д.) Лепосава канц. реф. припр. 1.07. 1955. 15.09. 1958.
СТАЈИЋ рођ. ВРАНИЋ

(Р.) Станка дактилограф II. кл. 16. 09. 1955. 31.05. 1988.
GAÁL (Gy.) Erzsébet чистачица 6.01. 1956. 30. 11.1957.
ВУКОВИЋ (Ђ-) Љиљана пристав припр. 10. 04. 1956. 31. 12. 1959.
LENGYEL (Ј.) József пом. службеник 16. 05. 1956. 31.05. 1971.
НИКОЛИЋ рођ. МАНДИЋ

(Д.) Јованка пом. канц. референт 16.01. 1957. 09. 02. 1992.
VINTER (I.) Franciska чистачица 1. 10. 1957. 28.02. 1981.
KÁLLAI (S.) Jenő пом. службеник 1.01.1958. 31.08. 1959.
БОРЗАШКИ (H.) Владимир референт 1.02. 1958. 31.08. 1963.
БОСНИЋ (Ч.) Меланија дактилограф 1.6 кл. 18. 02. 1958. 19. 09. 1961.
HERMEC (G.) Gizella канц. референт 1.01. 1959. 30. 06. 1961.



ЈУРКОВИЋ (И.) Иван канц.референт 16.01. 1959. 18. 03. 1960.
ВУЈАДИНОВИЋ (И.)

Веселинка канц.референт 1.02. 1959. 30. 09. 1963.
ÁRPÁSI (I.) Nándor пом.канц. референт 16.02. 1959. 12.04. 1983.
MATOVITY (D.) Jolán канц. референт 16. 05. 1959. 31.08. 1960.
KOSIK (A.) Ferenc пом. службеник 3. 12. 1959. 19. 08. 1963.
КАРАКАШЕВИЋ (A.)

Персида дактилограф 1.6 кл. 1. 10. 1960.
ИВАН ПЕЋКО (Д.) Ирина референт 1. 12. 1960. 31. 03. 1961.
NAGYMÉLYKŰTI (M.) Vilmos уписничар 16. 06. 1965. 15. 04.1967
CSERNÁK (J.) János извршитељ 1.09. 1967. 5.10. 1971.
SERES (M.) Ildikó уписничар 1.11. 1967. 14.10. 1971.
ТОМИЋ (Д.) Лепосава уписничар 1. 11. 1968. 18.12. 1986.
ПРЕРАДОВ (H.) E b  a 18.03.1969.
FÁBRIK (I.) István курир 16. 09. 1971. 12. 09.1974.
VIJATOVNÉ TŐKE (I.) Anna рачуновођа 6. 10. 1971. 31.01.1977.
RÉPÁSNÉ MAKK (I.) Etelka дактилограф 1. 11. 1971. 16. 04. 2005.
CEGLÉDI (J.) Mária уписничар 1. 11. 1973. 1.04. 1979.
URBÁNNÉ TÖRTEI

Erzsébet шеф рачуноводства 7. 12. 1973.
FODOR (G.) Piroska дактилограф 1.06. 1974. 31.03.1977.
LENGYEL (J.) József достављач 1. 10. 1974. 30. 05.1975.
ШУГАР рођ. ИВЕТИЋ

(M.) Бојка дактилограф 1.02. 1975.
ОЛАИ Bepa припр.адм. 8. 07. 1975. 31.03. 1977.
LUKINIĆ Ibolya дактилограф 15.09. 1975. 28. 02. 1977.
FÁBRIK (I.) István достављач 19. 11. 1975.
SURÁNYINÉ BARNA (K.)

Mária дактилограф 1.09. 1977.
VASS (I.) Mária дактилограф 1.09. 1977. 24. 08. 1987.
ВУЧУРОВИЋ (M.) Гојко уписничар 3. 05. 1979. 30. 09. 1982.
OLÁJNÉ TAKÁCS (M.) Berta дактилограф 5.09. 1979. 22. 11. 1991.
GYŐRINÉ HITRI (I.) Julianna спремачица 12. 03. 1981. 14. 10. 2000.
KISS Éva дактилограф 5. 10. 1981. 4. 05. 2004.
БЕЛИЋ рођ. ШЕХОВАЦ (3.)

Љиљана уписничар 1. 11. 1981. 2.12. 1998.
HORVÁTH (E.) Ede судс. извршитељ 16.05. 1983. 9. 06. 1984.
ТОМАШ (T)-) Мирослав судс. извршитељ 1.05. 1985. 31. 12.1986.
HAJDÜ (Sz.) Attila судс. извршитељ 14. 05. 1987. 14. 07. 1991.
LAKATOS Márta дактилограф 10. 11. 1987. 6. 09. 1989.
ВУЈАЧИЋ рођ. TÓT Анико дактилограф 10. 11. 1987. 25.07. 2001.
САБАДИ Нада Аранка дактилограф 15. 04. 1988. 20. 06. 1991.
RÁCZ (L.) Erika дактилограф 25. 02. 1991. 15. 04.1991.
VARRÓNÉ BALLA Mónika дактилограф 6. 05. 1991. 08. 10.1991.



BŰN (K.) Gizella шеф зкњ. одељ. 6. 05. 1991.
УТОРНИК (P.) Игор судс. извршитељ 26. 06. 1991. 19. 09. 1991.
CSEKITY (L.) Gellért судс. извршитељ 10. 09. 1991. 20. 09. 1991.
VÁRADI (I.) Béla судс. извршитељ 30. 09. 1991. 05. 04. 2000.
МИЉКОВИЋ рођ.

СУЛАВЕР (H.) Тамара уписничар 15. 10. 1991.
ОКОВАЦКИ (A.) Нада шеф писарнице 18. 02. 1992.
УВЕРИЋ (C.) Олга адм. техничар 2. 03. 1992.
ЧУПИЋ (M.) Гордана дактилограф 4. 01. 1993.
HORVÁTH (F.) Irén дактилограф 4.01. 1993. 11.08. 1999.
ВУЈАДИНОВИЋ (C.) Јован референтзкњ. 1.09. 1993.
ПАУНОВИЋ (M.) Владана дактилограф 15. 11. 1995. 14. 11. 1996.
РОГАНОВИЋ (M.) Маријела дактилограф 15. 11. 1995. 13. 04. 1998.
CSILLAGNÉ LATKI Hédi дактилограф 17. 02. 1997. 17. 03. 1997.
ЛАЗИЋ (Б.) Мирослава благајник 1.01. 1998.
HATALA (I.) Tímea благајник припр. 2. 03. 1998. 26. 04. 1999.
ZABOS Huba достављач 21.04. 1998. 22. 10. 1998.
ÓNOZÓ (Gy.) Anita дактилограф 5. 10. 1998. 3.01.2001.
ZABOS Huba достављач 29. 10. 1998. 25. 06. 2002.
BÚCSÚ KISS (J.) Edit дактилограф 1. 11. 1999.
ДУКИН (Д.) Љубица дактилограф 22. 11. 1999. 3. 05. 2000.
RÁCZ (L.) Erika дактилограф 13. 03. 2000. 4. 06. 2001.
TURÁNYI (I.) Rózsa дактилограф 8. 05. 2000.
МАЛЧИНОВИЋ (Ф.)

Жужана чистачица 17. 10. 2000.
RÁCZ (L.) Erika дактилограф 21.06. 2001. 30. 04. 2002.
ПЕТРОВИЋ (Ш.) Ибоља дактилограф 6. 09. 2001.
ВЕЈНОВИЋ (K.) Александра дактилограф 1. 04. 2002.
NÉMETH (I.) Elvira дактилограф 1.07. 2002.
ЈОВАНОВИЋ (Љ.) Оливера дактилограф 1.09. 2002.
МАЛЧИНОВИЋ (M.) Касим достављач 1. 10. 2002.
БОЖИЂ (Б.) Иван судс. стражар 4. 04. 2003. 15.07. 2003.
DOBÓ (M.) Róbert судс. стражар 16.01.2006.
МАНОЈЛОВИЋ (P.)

Драгомир судс. стражар 1.02. 2006.
KONCZ (M.) Gizella дактилограф 16. 10. 2006. 15.05. 2007.
НЕРАНЏИЋ (P.) Маринела дактилограф 6. 11.2006.
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Презиме и име Звањ е
Датум

наступа разреш ењ а
Vezeték- és keresztnév Beosztás A szolgálat

megkezdése befejezése

др БЕШЛИЋ Димитрије председник суда 8. 05. 1945. 6. 10. 1945.
dr SZŐCS Kálmán судија 8. 05. 1945. 6. 10.1945.
др САВИЋ Добривој судија 16. 05. 1945. 28.01. 1947.
HARSÁNY Lajos секретар суда 16. 07. 1945. 31.08. 1955.
МИЛАДИНОВ Душан судија 3.08. 1945. 30. 03. 1949.
ГЕРИЋ Радован секретар суда 13.08. 1945. 25.09. 1948.
SZORCSIK Miklós секретар суда 20. 08. 1945. 14. 02. 1964.
ПЛАВШИЋ Миливој секретар суда 20. 08. 1945. 14.01. 1946.
СЕКУЛИЂ (A.) Јаков председник суда 6. 10. 1945. 28. 01. 1947.
ЛАЛИЋ C. Милица судија 6. 10. 1945. 3.02.1948.
ШТАЈНЕР (Л.) Светлана судија 14. 11. 1945. 2.06. 1975.
ВЛАЛУКИН Младен секретар суда 23. 10. 1946. 1.08. 1947.
dr. HALÁSZ Jenő судија 21. 01. 1947. 13.03. 1950.
БЕЉАНСКИ Владислав судија 28.01. 1947. 14. 05. 1949.
др ДЕВЕСКОВИ Анђелко судија 23. 06. 1948. 28.05. 1949.
ГЕРИЋ Радован судија 28. 05.1949. 31.05.1951.
БАНАТСКИ Жарко судија 6. 06. 1949. 25. 12. 1949.
ЋУРЧИЋ Чедомир председник суда 1.01. 1950. 17. 03. 1952.
GYŐRI János судија 1.02. 1951. 5.01. 1954.
РАДУЈКОВ (Ј.) Данило судија 14.05. 1951. 10.01. 1954.
TILLER Antal судија 21.01. 1952. 29. 02. 1960.
МАРИНКОВ (Г.) Боривој судија 1. 01. 1954. 30. 06. 1962.
МИХАЉЏИЋ (С.) Љубиша судија 1. 01. 1954. 29. 06. 1957.
ЛУДАЈИЋ (А.) Милан судија 1. 12. 1956. 30. 11. 1960.
БОГИЋЕВИЋ (С.) Милан судија 1. 10. 1957. 30. 11. 1959.
ГВОЗДЕНОВИЋ (Г.) Петар суд. приправник 1.04. 1958. 30. 09. 1958.
BALÁZS PIRI (К.) Kálmán председник суда 1.06. 1958. 30. 06.1973.
ЖИВКОВИЋ (Ж.) Ђорђе суд. приправник 1.01. 1959. 1. 03. 1960.



ГВОЗДЕНОВИЋ (Г.) Петар суд. приправник 1. 10. 1959. 18. 12. 1960.
GYŐRI (I.) István суд. приправник 1.09. 1960. 25. 09. 1960.
ГВОЗДЕНОВИЋ (Г.) Петар судија 19. 12. 1960. 1.02. 1967.
ЖИВКОВИЋ (Ж.) Ђорђе судија 1. 08. 1962. 31.01. 1966.
ОГЊЕНОВИЋ (Д.)

Бранислав суд. приправник 16. 09. 1962. 31. 10. 1962.
ПАЈИЋ (С.) Мирјана суд. приправник 9. 10. 1962. 31. 12.1965.
ЂУРОВИЋ (Ј.) Милан судија 1.08. 1964. 31. 12. 1964.
SUGÁR (М.) István суд. приправник 1.06. 1965. 31.07. 1967.
RUDICS (М.) Imre судија 1. 03. 1966. 29. 02. 1968.
НИКОЛИЋ (М.) Радмила судија 1. 02. 1967. 28. 02. 1975.
HANÁK (I.) László суд. приправник 1.03. 1967. 24. 10. 1968.
ЖИВКОВ (М.) Жарко суд. приправник 1. 01. 1968. 15. 10. 1968.
БРАНОВАЧКИ (С.)

Ђурђица суд. приправник 1.03. 1968. 31. 10. 1968.
HANÁK (I.) László судија 1. 11. 1968. 27. 02. 1970.
KLIMÓ (D.) Ferenc суд. приправник 5. 05. 1969. 5. 05. 1971.
SUGÁR (M.) István судија 1.03. 1970. 31.03. 1975.
MIHÓK (I.) János судија 1. 02. 1971. 9. 05. 1973.
OLLAI (A.) László суд. приправник 1. 11. 1972. 11. 02. 1975.
НИКОЛИЋ (Б.) Душан суд. приправник 1. 01. 1973. 1. 10. 1974.
HANÁK (I.) László председник суда 1.08. 1973. 30. 04. 1976.
BÁLINT (P.) Antal судија 1.09. 1973. 31.01. 1977.
DIVÉKI (J.) József судија 1. 12. 1973. 31. 12. 1981.
KLIMÓ (F.) Ildikó суд. приправник 1.01. 1975.
OLLAI (A.) László судија 1.06. 1975. 30. 06. 1977.
ÁGOSTON (I.) Károly судија 1.07. 1975. 11.04. 1977.
НИКОЛИЂ (Б.) Душан судија 1.05. 1976. 31. 12. 1979.
ERDÉLYINÉ KLIMÓ Ildikó судија 2.07. 1976. 30. 04. 1984.
ЂУРОВИЋ (Ђ.) Милан судија 1.06. 1977. 30.09. 1985.
SUGÁR (M.) István судија 1.06. 1977. 31.08. 1983.
PINTÉR (F.) Ferenc судија 1.07. 1977. 1.09. 1980.
SZÉL-CSONKA Ilona судија 1. 12. 1980.
НИКОЛИЋ (Б.) Душан судија 1.01. 1981. 30. 06. 1989.
ZAPLETÁN Zsuzsanna судија 1. 01. 1982 30. 11. 1999.
МРКШИЋ Весна суд. приправник 1. 06. 1984. 31. 12. 1984.
GERE Tibor судија 1.01. 1985. 1. 10. 1989.
KORPONAINÉ GYŐRI Gerta судија 1. 07. 1985. 30. 10. 1993.
ЛАЗИЋ Момир судија 1.01. 1986. 4. 09. 1998.
ЂОРЂЕВИЋ (И.)

Александар суд. приправник 15.01. 1986.
BASCH (L.) Ágnes суд. приправник 15.01. 1986. 31.05. 1987.
FENDRIK (F.) Zsuzsanna суд. приправник 23.01. 1987. 23.01. 1988.
FÉNYSZÁROSI (K.) Zoltán судија 1.04. 1987. 31. 12. 1993.



ЂОРЂЕВИЋ (и.)
Александар судија 01.06. 1987. 30. 08. 1991.

ЂОРЂЕВИЋ (И.) Зоран суд. приправник 1. 01. 1989. 20. 05. 1990.
МИХАЉЕВ (Д.) Љиљана суд. приправник 1. 01. 1989.
ЂУРОВИЋ (М.) Предраг суд. приправник 22. 11. 1989. 31. 03. 1992.
РАДОЊИЋ (Л.) Светлана суд. приправник 1. 06. 1991.
ВУЧЕТИЋ (П.) Момчило суд. приправник 27. 04. 1992. 30. 08. 1993.
ТЗОРЂЕВИЋ (ф.) Жужана 
KOCSIS SZÜRKE-MAKK

судија 4. 01.1993.

Anna судија 4.01. 1993.
ХРЕЧУК-МИХАЉЕВ Љиљана судија 
SZARVÁK-BARÁTI (I.)

4 .01.1993.

Erika стручни сарадник 1. 12. 1993. 19.01. 1994.
ЈОВАНОВИЋ (С.) Зоран суд. приправник 21.01. 1994. 4.03. 1996.
САВИЋ (И.) Татјана 
KOCSIS SZÜRKE (Gy.)

суд. приправник 16. 11.1994. 2. 12. 1998.

Csilla суд. приправник 29. 04. 1996. 21.12. 1998.
ХИРЕШ (Ш.) Иван судија 22. 07.1996.
ЧОНИЋ (М.) Далиборка 
БОЉАНОВИЋ (Р.)

суд. приправник 1.03. 1997. 29. 10. 1999.

Драгутин 
СЕГЕДИНСКИ (И.)

суд. приправник 1.09. 1997. 31. 08. 1999.

Катарина 
SZARVÁK-BARÁTI (I.)

суд. приправник 1.04. 1998. 31. 12. 2003.

Erika судија 1.07. 1998.
ТЕВДЕНИЋ (Б.) Игор 
МАСТИЛОВИЋ (С.)

суд. приправник 1. 11. 1999. 31. 10. 2002.

Данијела суд. приправник 3.01.2001. 29. 02. 2004.
ПЕТРОВ (М.) Моника 
SARNYAINÉ RÓZSA (Ј.)

суд. приправник 6. 09. 2001. 6. 03. 2005.

Edit суд. приправник 1.07. 2005.

СКРА Ћ ЕН И Ц Е - R Ö V ID ÍTÉSEK

адм. = административни 
арх. = архивски 
гл. = главни
зкњ. = земљишне књиге 
канц. = канцеларијски 
к л .= класе 
мл. = млађи 
пом. = помоћни 
припр. = приправник 
реф. = референт



суд. = судијски 
судс. = судски 
хон. = хонорарни

A BEO SZTÁ SO K  SZERB ELN EV EZÉSÉN EK  MAGYAR 
M EG FELELŐ I:

администаративни манипулант = közigazgatási kezelő 
административни техничар = közigazgatási hivatalsegéd 
архивски чиновник = irattári tisztviselő 
благајник = pénztáros
благајник - приправник = pénztáros-gyakornok 
водилац земљишне књиге = telekkönyvvezető
водилац земљишне књиге - приправник = telekkönywezető-gyakornok
главни архивар = főirattáros
дактилограф = gépíró
достављач = kézbesítő
званичник = tisztviselő
канцеларијски референт = hivatali ügyintéző
канцеларијски референт - приправник = hivatali ügyintéző-gyakornok 
курир = küldönc 
писар = írnok
помоћни административни манипулант = közigazgatási segédkezelő
помоћни канцеларијски референт = hivatali segédügyintéző
помоћни службеник = hivatalnoksegéd
председник суда = bírósági elnök
приправник администарције = közigazgatási gyakornok
пристав приправник = fogalmazó-gyakornok
рачуновођа = számvevő
референт = ügyintéző, előadó
референт земљишне књиге = telekkönyvi ügyintéző (előadó)
секретар суда = bírósági titkár, jegyző
служитељ = hivatalsegéd
стручни сарадник = szakmunkatárs
судија = bíró
судијски приправник = bíró-gyakornok 
судски извршитељ = bírósági végrehajtó 
судски стражар = bírósági őr 
уписничар = ikatókönyv-vezető, írnok 
хонорарни службеник = tiszteletdíjas tisztviselő 
чиновник приправник = tisztviselő-gyakornok 
чистачица = takarítónő
шеф земљокњижног одељења = telekkönyvi hivatal vezetője 
шеф писарнице = irodavezető



С А Д А Ш Њ Е  С У Д И ЈЕ  
B ÍR Ó K  H IV A T A LB A N

1.
Судија Хречук Михаљев Љиљана (рођена Михаљев), рође- 
на 02. 09. 1966. године у Сенти, основну и средњу школу је 
завршила у родном месту. Диплому на Правном Фаултету је 
стекла у Новом Саду . Као судијски приправник почела је 
да ради у Општинском суду Сента, и то 01.01.1989. године. 
Након полагања правосудног испита радилаје као стручни 
сарадник у периоду од 1991. до 01.01.1993. Дана 01.01.1993. 
године изабрана је за судију Општинског суда у Сенти, и од 
тог времена ради као судија на грађанском оделењу.

Hrečuk Mihaljev Ljiljana (született Mihaljev) bírónő 1966. 
szeptember 2-án, Zentán született. Általános és középiskoláját 
szülővárosában fejezte be. Az újvidéki Jogtudományi Egyetem 
karán szerzett diplomát. A Zentai Községi Bíróságon gyakornok
ként dolgozott 1989. január 1-től. Az igazságügyi vizsga letétele 
után mint szakmunkatárs dolgozott 1991-től 1993. január 1-ig, 
amikor megválasztották a zentai Községi Bíróság bírájává. Azóta 
folyamatosan dolgozik a peres és peren kívüli osztályon.



2 .
Судија Светлана Радоњић рођена Бикицки, рођена 06. 05. 
1965. године у Сивцу. Дипломирала на Правном факултету 
у Новом Саду. Као дипломирани правник засновала је радни 
однос у јуну 1990. године у ПК «Чока» у Чоки да 6и у јуну 
1991. засновала радни однос на месту приправника у Оп- 
штински суд у Сенти. У међувремену изабрана је за стручног 
сарадника у Општинском суду у Сенти, a 19.07.1994. године 
именована је за судију у Општинском суду у Сенти. Поступа 
као судија у предметима из кривичне области.

Radonjić Svetlana (született Bikicki) bírónő, 1965. május 6-án 
született Szivácon. Újvidéken diplomáit a Jogi Egyetemen. 1990- 
ben létesítette első munkaviszonyát a csókái „Csóka” MK-ban. 
1991-től először gyakornokként, utána szakmunkatársként, 
1994. július 19-től pedig bíróként végzi feladatait a zentai községi 
bíróságon, mint büntetőbíró.



3.
Судија Сарвак Барати Ерика рођена Барати основну школу и 
Гимназију завршила је у Сенти, a факултетско образловање 
стекла на Правном факултету у Новом Саду 1983. године. 
Први пут запослена као приправник 1981.године у Оп- 
штинском органу управе у Сенти. Након обављања послова 
стручног сарадника у Општинском суду у Сенти, именована 
је за судију и старешину Општинског органа за прекршаје 
у Сенти, затим 1994. изабрана за судију Општинског суда у 
Сенти. Од децембра 1995. до 01.07.1998.године обавља за- 
датке заменика Општинског Јавног тужиоца у Сенти, a од 
01.07.1998. до јула 2001 .год. именована је за судију и председ- 
ника Општинског суда у Сенти. Суди као судија кривичар.

Szarvák Baráti Erika (született Baráti) bírónő. Az általános is
kolát és a gimnáziumot Zentán fejezte, egyetemi tanulmányait 
a Jogi Egyetemen, Újvidéken folytatta, ahol 1983-ban diplomáit. 
1981-ben létesítette első munkaviszonyát mint gyakornok a 
zentai közigazgatási szerveknél. Később szakmunkatársként 
dolgozott a Zentai Községi Bíróságon. Bírója és vezetője volt a 
zentai szabálysértési szervnek, majd 1994-ben a Zentai Községi 
Bíróság bírájává nevezték ki. 1995 decemberétől 1998. július 
1-ig a Zentai Községi Ügyészség ügyészhelyettese volt, miután 
újból kinevezték a Zentai Községi Bíróság bírójává és elnökévé, 
amely feladatokat 2001 júliusáig végezte. Azóta feladatait a Zentai 
Községi Bíróságon végzi, mint büntetőbíró.



4.

Судија ТЈорђевић Жужана рођена Фендрик, рођена 30. 06. 
1963. године у Сенти. Основну и средњу школу је завршила 
у родном месту. Диплому на Правном Факултету је стекла 
у Новом Саду. Као судијски приправник почела је да ради у 
Општинском суду у Сенти од 1986. до јануара 1988. године. 
Дана 01.01.1993. је именована за судију Општинског суда 
у Сенти и од тога времена ради као судија на грађанском 
оделењу.

Đorđević Zsuzsanna (születet Fendrik) bírónő 1963. június 30- 
án Zentán született. Általános és középiskoláját szülővárosában 
fejezte be. Az újvidéki Jogtudományi Egyetem karán szerzett 
diplomát. A zentai bíróságon gyakornokként dolgozott, 1986-tól 
1988 januárjáig, és 1993. január 1-jén válaszották meg a Zentai 
Községi Bíróság bírájává. Azóta folyamatosan dolgozik a peres 
és peren kívüli osztályon.



5.

Хиреш Шандора Иван рођен у Сенти 20. 01. 1966 године у 
Сенти. Основну и средњу школу завршио у Сенти, a дипло- 
мирао на правном факултету у Новом Саду 1989. године. 
Радио је у Општинској управи у Сенти, Републичком фонду 
ПИОЗ, Филијала Сента a од 1996. године на Општинском 
суду у Сенти, као судија кривичар. Од јула 2001. године врши 
функцију председника суда.

Híres (Sándor) Iván bíró 1966. január 20-án Zentán született. 
Általános és középiskoláját szülővárosában fejezte be. Az újvidéki 
Jogtudományi Egyetem karán szerzett diplomát 1989-ben. Dolgo
zott a zentai községi közigazgatásban, a köztársasági nyugdíjalap 
zentai fiókintézetében, majd 1996 júniusában válaszották meg a 
Zentai Községi Bíróság bírájává és azóta folyamatosan dolgozik 
mint büntetőbíró. 2001 júliusától a Zentai Községi Bíróság elnöki 
posztját tölti be.



6 .
Судија Кочиш Сирке Мак, рођена Мак, Ана, рођена је у 
Сомбору дана 24. 04. 1957. године. Основну школу је завр- 
шила у Торњошу, Општина Сента, a Гимназију у Сенти. 
Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду. Од 
01.01.1993. обавља послове у Општинском суду у Сенти, као 
судија кривичар.

Kocsis Szürke Makk (született Makk) Anna bírónő 1957. árpilis 
24-én született Zomborban. Az általános iskolát a Zenta község
hez tartozó Tornyoson, a gimnáziumot pedig Zentán fejezte be. 
Újvidéken diplomáit a Jogi Egyetemen. A zentai községi bírósá
gon 1993. január 1-től végzi feladatait, mint büntetőbíró .



7.
Судија Сел Чонка Илона рођена Сел, рођена 01. 06. 1952. 
године у Сенти. Основну и средњу школу је завршила у 
родном месту. Диплому на Правном Факултету је стекла 
у Новом Саду. Као судијски приправник почела је да ради 
у Општинском суду у Новом Кнежевцу. Дана 01.12.1980. 
је именована за судију Општинског суда у Сенти и од тог 
времена ради као судија на грађанском оделењу.

Széli-Csonka Ilona (született Széli) bírónő 1952. június 1-jén 
Zentán születt. Általános és középiskoláit szülővárosában fejezte 
be. Az újvidéki Jogtudományi Egyetemen szerzett diplomát. A 
törökkanizsai bíróságon gyakornokként dolgozott, és 1980. de
cember 1-jén választották meg a Zentai Községi bíróság bírájává. 
Azóta folyamatosan dolgozik a peres és peren kívüli osztályon.





П Р И Л О Г И Л У С Т Р А Ц И ЈА  
K É P M E L L É K L E T





Отисак печата Краљевског суда у Суботици из 1870-их година (ИАС, Ф. 020)
A Szabadkai Királyi Törvényszék pecsétlenyomata az 1870-es évekből (TLZ, F. 020) 

Отисак печата Краљевског суда у Суботици са почетка 1900-их година (ИАС, Ф. 020) 
A Szabadkai Királyi Törvényszék pecsétlenyomata az 1900-as évek elejéről (TLZ. F. 020)

Отисак печата Краљевског среског суда у Сенти из 1878. (ИАС, Ф. 020)
A Zentai Királyi Járásbíróság pecsétlenyomata 1878-ból (TLZ, F. 020)

Суви жиг Краљевског среског суда у Сенти са почетка 1900-их година (ИАС, Ф. 020) 
A Zentai Királyi Járásbíróság szárazpecsétje az 1900-as évek elejéről (TLZ, F. 020)





Најстарији сачувани документ Краљевског среског суда у Сенти: кривична пријава 
Габора Дудварскија против Берната Полака и другова из 1875. године (ИАЦ, Ф. 020)

A Zentai Királyi Járásbíróság legrégebbi, 1875-ből fennmaradt irata: Dudvarszky Gábor adai 
lakos bűnvádi feljelentése Pollák Bernát és társa ellen (TLZ, F. 020)
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Одпука градске скупштине из 1872. године, којим се уступају канцепарије у Градској 
кући за потребе Краљевског среског суда у Сенти (ИАС, Ф. 003,16.)

Zenta közgyűlésének döntése 1872-ből a Kisvároshízán lévő hivatali helyiségek 
átengedéséről a Királyi Járásbíróság számára (TLZ, F. 003,16.)



Земљокњижни уложак из 1878. испостављен од стране Грунтовнице 
сенћанског суда (ИАС, Ф. 020)

A Zentai Királyi Járásbiróság által kiállított telekkönyvi betétlap 
1878-ból (TLZ, F. 020)
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Пресуда будимпештанског Краљевског судбеног стола из 1880. године (ИАС, Ф. 020) 
A budapesti Királyi ítélőtábla ítélete 1880-ból (TLZ, F. 020)



Одлука градске скупштине o поверавању послова изградње зграде среског суда 
сенћанском предузимачу Давиду Голдштајну (ИАС, Ф. 003, 38.)

A városi közgyűlés döntése, mellyel a járásbíróság épületének építését Goldstein 
Dávid zentai vállalkozónak ítélik oda (TLZ, F. 003, 38.)



Зграда
Краљевског срескогсуда у Сенти 
и поште из 1905. године 
A Zentai Királyi Járásbíróság és a posta épülete 1905-ben (Zentai városképeslapok. Zenta, 
Карта правосудне поделе територије Мађарске из 1906. године 
Magyarország igazságügyi térképe 1906-ból



Отисак печеата Апелационог суда у Новом Саду из периода 1919-1941 (ИАС, Ф. 078) 
Az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság pecsétlenyomatai az 1919 és 1941 közötti időszakból
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Отисак печата председника Окружног суда у Суботици 
из периода 1919-1941 (ИАС, Ф. 078)

A Szabadkai Körzeti Bíróság elnöki pecsétjének lenyomata 
az 1919 és 1941 közötti időszakból (TLZ, F. 078)

Отисци печата Краљевског среског суда у Сенти из периода 1919-1941 (ИАС, Ф. 078) 
A Zentai Királyi járásbíróság pecsétlenyomatai az 1919 és 1941 

közötti időszakból (TLZ, F. 078)



Списак особља Краљевског среског суда у Сенти из 1937. године (ИАС, Ф. 078) 
A Zentai Királyi Járásbíróság személyzetének névsora 1937-ból (TLZ, F. 078)



Másolat.
A m.kir, honvéd vezérkar főnökének bírósága.'

3. /kt. vkf. 'bí róság
t #  -

1941.
Jelentés a vkf. bíróságának 
felállításáról és működés éról.

•  ' > ' 1 , i
A

m.kir, honvédelmi miniszter urnák '
B u d a p e s t .

Budapest.1941 évi november hó 14.-én
A folyó'évi október hó 30.-án kelt 77.299/eln. 

13-1941 számú rendeletre:
Jelentem,hogy a m.kir.miniszterium folyó évi ok

tóber hő 28.-án kelt 7650/1941.tó.E.számú rendelete értelmé- 
n ben az 1930 évi III. t.c,59. §.-ába ütköző hütleaség büntet

te miatt keletkezett bűnvádi ügyekben úgy a katonai,illet
ve fegyveres erőhöz tartozó,mint minden polgári egyénnel 
szemben a m.kir.honvéd vezérkar főnöke,mint illetékes pa
rancsnok bir illetékességgel.

E bűnügyekben az eljárást a m.kir.honvéd vezér
kar főnökének bírósága a hadrakelt sereg siámára elői-rt, 
valamint a 7650/1941.M.E,számú rendelettel módosított D.6.- 

. hoz jelzetű utasításban foglalt szabályok szerint folytat
ja le . ' y <
j 'А szóbanlévő bíróság megjelölése: " U.kir.honvéd
vezérkar főnökének bírósága" /: röv.Ykf.bíróság :/

Székhelye: Budapest, Horthy Miklós ut 26 szám, 
Gróf Hadik laktanya./

A vkf, bíróság hatáskörébe tartozik az 1930.évi 
III.t.c. Í9.§-ába ütköző hűtlenség büntette és az e bűn
tett utján elkövetett szigorúbban büntetendő bűncselekmé
nyek miatt keletkezett bűnvádi ügyek elintézése,illetve
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elbírálása. ' 4,
Az idézett törvény és a joggyakorlat szerint i- 

lyek"cselekményeknek tekintendők a hadviselés,illetve-ha
digazdálkodás szempontjából szükséges bármilyen anyag 
készletek elrejtése és megsemmisítése, továbbá a gazdasá
gi élet megzavarását okozó s a honvédelem érdekeinek ve-

'  v  - 1 e

szélyeztetésére alkalmas jelentősebb visszaélések,valamint 
a hadiüzemek működésének bármimódon való megakadályozása, 
a honvédelem érdekeit szolgáló berendezések,közlekedései 
és hiradó eszközök rongálása',vagyis az összes szabotázs 

' csilekm'ények,úgyszintén a magyar nemzet fegyelmének meg- 
lazitására és a jelenlegi társadalmi rend felforgatására 
irányuló minden olyan tevékenység, amely a magyar állam, 
vagy szövetségese fegyveres erejének szándékosan hátrányt, 
vagy az ellenségnek szándékosan' előnyt okoz.

Dr. Babós József s.k.
’ hadbíró' őrnagy. \

 ̂ f 'Láttam! \
c v < .
V. Szombathelyi s.k.

III. parnok. 1

k másolat hiteléül:
Budapest,1941 évi november hó 14.-én

Olvashatatlan aláírás s.k. ■ t
P. H. irodavezető.

A másolat hiteléül:

Извештај o формирању суда начепника Генералштаба од 14. новембра 1941. године 
(ИАС, Ф. 504, Председнички списи 1941-1944)

Az 1941. november 14-ei keltezésű jelentés a Vezérkari Főnök Bíróságának (Vkf. Bírósága) 
felállításáról (TLZ, F. 504. Elnöki iratok 1941-1944)



B É R L E T I  S Z E R Z Ő D É S ,

melyet- egyrészről a m.kir.Kincstár,mint bérlő képviseleté
ben Dr.Gulyás János kir. Járás bírósági elnök a ze'ntai kir. járásbíró
ság vezetője,másrészről Zenta város közönsége,mint bérbeadó képvi
seletében dr.Gusáth György Zenta m.város polgármestere az alulí
rott helyen és napon a következő feltételek mellett kötöttek:

1.A zentai kir.járásbíróság hivatalainak és fogházának el
helyezése céljánál Zenta m.város közönsége bérbe adja,a m.klr.Kinss- 
tár képviseletében dr.Gulyás János kir.jb.elnök pedig bérbeveszi
a bérbeadó tulajdonát képező u.n.Váraaháza épületének Jókay Mór 
utcai I.emeletén levő töl 26 -ig számú helyiségeit és a Város
háza udvarán fekvő külön u.n.fogház épületet,melyeket a csatolt 
vázraj* tüntet fel,a hozzájuk tartozó pincével,padlással,folyosó
val egyéb mellékhelyiségekkel együtt. '

2,A bérlet az 1941 évi augusztus hó 16.napján kezdődik és 
tart mindaddig,amig a kir. járásbiróság és fogház? más megfelelőbb 
elhelyezése nem lehetséges.

5.Az évi bérösszeg 4ooo. pengő, azaz N É G Y E Z E R -  P-ben 
állapittatik meg.Ezt az összeget a kir.Kincstár a bérbaadónak eló- 
leges havi részletekben folyósítja.A folyó évi ‘augusztus hó végé
ig esedékes bérösszeg a katonai közigazgatási hatóság által Zenta 
város házipénztárába a háztartási napló 2.016 tételszáma alatt 
már kifizettetett.

4,A bérlőnek joga van a bérletet három havi felmondással 
bármikor megszüntetni.A bérbeadót felmondási jog nem illeti meg.

5.A bérbeadó köteles a bérleményt jókarba,tiszta és rendel
tetésének megfelelő állapotba hozni,s e célból' a kővetkező leg- 
•szükségesebb munkállatokat legkésőbb 15 nap alatt saját költségén 
elvégeztetniza helyiségek hiányzó ablaktábláinak pótlása,a folyó
só végén levő ablakok javitása és üvegezésének pótlása,a világitó- 
tető ablakok javitása és üvegezésének pótlása,a nem jól záródó 
folyosói ajtók javitása,a zárak javitása és a hiányzó összes kul
csok pótlása.

Köteles tívábbá a bérbeadó a bérleményt a bérlet tartama a- _ 
latt rendeltetésének megfelelő jő állapotban fenntartani és a 
természetszerű h.asználat,valamiht romlás folytán szükséges javitá-



sokat felszólításra,saját-költségán késedelem nélkül elkészitett- 
ni.Ha a bérbeadó ezeknek a fenti kötelezettségeinek bármi tekin
tetben eleget nem tenne,a kir.Kincstárnak joga van előzetes fel
szólítás sikertelensége esetében a szükséges munkákat a bérösszeg
be beszámítás mellett,bérbeadó terhére elvégeztetni.

6.A bérlet tárgyára kivetett vagy kéáöbb kivetésre kerü
lő összes adókat s egyéb közterheket,az épület fenntartási,kályha 
átrakási és jókarbantattási,kémény-s pöcegödör tisztítási kőltsé- 
gejfc£j,tüzblztosltási dijakat,csatornázási,vízvezetéki,ármentesité- 
si,járdakészitési alap és évi jáfculékokat,szemét kihordási és bár
miféle más egyéb költségeket,valamint az elemi csapások okozta 

Vösszes károkat a_bérbeadó viseli,a bérlő csupán a helyiségek bel
ső tisztogatásának költségeit köteles fedezni.

T.Ar̂ é'gtlIé'tnek ki nem béréit,vagy közös használatra szol
gálát részeit /:padlását,pincét,udvatt,folyosót stb.:/a bérbeadó 
oljt célra,amely a bíróság tekintélyével ellenkeznék,vagy annak 
ügymenetét zavarná,nem használhatja és nem hasznosíthatja,

8.A bérlőnek joga van a bérelt helyiségeket albérbt adni.
9.Joga van a bérlőnek a helyiségekben a hatóság céljainak 

megfelelő s az épület állagának rongálásával nem járó átalakításo
kat saját költségén elvégeztetni,anélkül,hogy bérbeadó a bérlet- 
megszűntével az eredeti állapot visszaállítását követelhetné.

10.A bérbeadó feltétlen beleegyezését adja ahhoz,hogy a 
bérletijog a jelen szerződés alapján a m.kir.Kincstár Javára az 1. 
pontban megjelölt ingatlanra telekkőnyvileg bekebeleztessék.

11.A jelen szerződéssel járó összes bélyeg és illeték
költséget,az esedékes bérösszeg után járó nyugta illetéket,továbbá 
mind a telekkönyvi bekebeietés-,mlnd pedig annak-idején a telekkőny 
vi törlés költségeit egyedül a bérbeadó viseli.

12.A felek ebből a szerződésből származó minden per ese
tére kölcsönösen alávetik magukat a budapesti központi kir.járás- 
biróság kizárólagos illetékességének.

13.Ez a szerződés a bérbeadóra annak aláírásával,a bérlő 
re azonban csak a m.kir.igazságügy miniszter jóváhagyása után kö
telező.

14.Ezt a szerződést a felek két eredeti példányban állí
tották ki és felolvasás után két tanú előtt aláírták.

Уговор o најму склопљен између среског суда и локалне самоуправе о коришћењу 
просторија Градске куће (ИАС, Ф. 504. Председнички списи 1941-1941)

Bérleti szerződés a Zentai Királyi Járásbíróság és az önkormányzat között, melynek alapján a 
bíróság használatba vette a Városháza egy részét (TLZ, F. 504. Elnöki iratok 1941-1944)



Jegyzőkönyv.
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indított bűnügyben a ....................... .*....» ...» ...t..a ..l____________________ u kir. járásbíróságnál

19 4 1  évi o k tó b e r .   hó3 napján tartott t&gyalásról.

j e l e n  v o l t a k :
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kir. ugyee»«gi megbízott. M ind a  m e g id é z e t t e k
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tolmács. szakértőik).

A kir. járásbíróság a tárgyalást a Bp. 301. §-a (521. §) szerint az ügy rövid meg
jelölésével megnyitja és megállapítja

hogy a fe le k  egymással k ibékültek  és k érik  a további e l já r á s  meg- 
 -1- s z ü n te té sé t .  ...................................................   * ----------- e

~д m.gknvidió -HrtEraV"a,1'4dat ̂  ̂  a vádat e l e j t i ,  mert a  fe lek-egy- 
máesal k ibékültek .

Vé g zés .
A kir. járásbíróság a további eljárást a Bp. 323. §-a alapján megszünteti: 

„..tekintettel arra, hogy. a. felek egymással kibékültek.. '
Лл̂ е. Î >̂ .L (i%> /Х" 'V.^p *AT ipjfl .

Ê Siaií̂ öVSSiíiía vádat elei‘eUe és a v4d képviseletének átvételére jogosult fél

kmf. 3 & ЈЛ . ....... .
járázbiró. -  jegyzökpiyvvez^p.

A bűnvádi eljárás m egázönlelíse s  já iá sb íió ság i lárgyaiáson. a  vád e ie jt íse  ős á l nem víle le  m látl (B p . 323. §). 

A v*ci kit. őriz. tegyintézet könyvnyomdái*

Записник кривичног предмета од 3. октобра 1941. године (ИАС, Ф. 504,15.) 
A Zentai Királyi Járásbíróság által tárgyalt első büntetőügy jegyzőkönyve 

1941. október 3-ról (TLZ, F. 504.15. doboz)



Magyar K ir .Já rá sb író sá g  mint Büntetőbíróság

Z E N T A

/f\ Büntető feljelentése:
'VjigŐ Andrásné sz.Nagy Erzébet 
/  martonosi lakosnőnék

^éf Y' J t r .  L e s o n c z  E d e

_ Mar-i«' Kanhrri
J t  Н I ''"'Jtózaa Dezsőné sz.Holló Mária és *
^ l l ó  Andrásné sz.Faragó Anna 
/martonosi lakosnők ellen becsületsértés vétsége miatt.- 

/jug.Büntetőtörvény 297 §,/

I.-rendű vádlott Rózsa Dezsőné sz.Holló Mária ez év május 
23-án délelőtt,mikor az utcán haladtam a következő sértő kijelenté
sekkel illetett:"Te nagyon piszok,te nagyon mocsok.utálatos."

<г) lanukiLííap Antal és neje Martonos 
{ 2jSáekfű Béláné sz.Szebenyi Julianna Martonos
Ugyanaznap délután Holló Andrásné sz.Faragó Anna I-rendű 4 

vádlétt sógornője az utcán elébem állt,mikor a községházára akartam 
menni,két fiá pedig jött utánam,úgy hogy kénytelen voltam bemenekiíl- 
ni Tarics Mihály házába,melynek ablaka előtt II-rendű vádlott Holl'ó 
Andrásné a következőket mondta rám^Szét hasítalak.te nagyon piszkos 
te nagyon mocskos.gyalázatos nemzetség."

-M Tanuk:lvíarics Mihályné szjíöncz Matild és 
li 2-Rébó Andrásné sz.Muhi Etus martonosi lakosnők.

II-rendu vádlott azt is kiabálta a fiának Holló Péternek, 
hogy üsd le a nagyon piszkost,a nagyon mocskost.

G ) Tanú:Dobő Andrásné sz.Kuhhi Etus.
mely kijelentésekkel nevezett vádlottak a jugoszláv Bün

tetőtörvény 297-ik §-ába ütköző vétséget követtek el,miért is
B ti H  í D I P 3 I J Í 1 H I É S I  /

TESZEK ELLEHtSK és kérem a vizsgálat lefolytatása után legszigorúbb

Кривична пријава коју је суд примио 11. јуна 1941., a могао је расправљати 
тек октобра 1941. године 

Büntetőfeljelentés, melyet a Zentai Királyi Járásbíróság 1941. június 11-én vett át, de 
csak 1941 októberében tárgyalt (TLZ, F. 504.15. doboz)
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A MAGYAR SZENT KORONA

£1

/

A MAGYAR KIRÁLYI KÚRIA. €

 ̂ büntető jfl&agységt ta sá *# »

4* árdrágító v isssaé lés és lopás vltséze miatt jogerósen á l l té it  Danka 
János és társai allén utólagos összbüntetés kiszabása iránt «  sántái 
k ir. járásbíróság elő tt folyamatba te tt a ugyanott 1948.éri mároaiua hé 
28.napján В.бВвбД943/2.»а0т a la tt kelt jogerós Ítéletével elistáaett 
bűnügyet’ a korona ügyé a anek a jogegyeég érdekében használt 2486Д943/ 
kor.U.aeámii perorvoslata folytán megtartott nyilvános tárgyaláson vizs- 
gálat a lá  Tette és meghozta a következó

h a t á r o z a t o t :

á jogegységi tanáoa kimondja,hogy megsértette a törvényt a 
zentai kir.járásbíróság azáltal,hogy Danka János, Vujkovies Lajos és 
Szabi Feréno e lité ltek  ellsn utólagos össtbüntetés megállapítása iránt 
folyamatba te tt büntstó ttjyben e ljárt és 1948.éri március hó 23. napján 
kelt B. S565/194Í/2.számú jogerós Íté le tte l határesett,

holott az eljárás törvényszéki hatáskörbe tartozik.

Ezért a jogegységi tanáos a k ir .járá sb író ság  idézett százai 
Íté le té t a kapcsolatos e l já rá ssa l  együtt megsemmisíti és az ügyet az 
ille ték es szabadkai kir.törvényszék három tagú tanácsához u ta s í t ja .

I n d o k o l á s .

1 szabadkai uzsorabiróságnak Zentán működ5 egyesbirája 1943. 
évi mároius hó 23. napján Ipslt B. 7227Д 942/6.számú jogerós Ítéletével 
Banka János, Vujkovios Lajos és Szabó Ferenc vádlóttakat.árdrágító 
visszaélés vétsége miatt fejenként tizenkét napi fogházra, mint főbün
tetésre Íté lte .

Ezenfelül a T e.lÍ0.§-a alapján  eljáró  zentai k ir .já rá sb író 
ság 1943.évi mároius hó 23. napján kelt B .7226/1942Д 0 .számú jogerós 
Íté le tév e l a nevezett vádlottakat -  mint a Btk.70.§.szerin ti té t te a t á r - , 
sakat -  lopás vétség# miatt fsjsnk in t egy. hónapi fogházra, mint fóbünte. 

. '  Ш ге  Í té l te .

A két Jogeróe Ítéletben kiszabott azabadeágvesztésbüntekéik 
k ir . járáebíróság 1948.évi mároius héll,nap ján  k slt В.вббЗ/

■inhí,11 I , í r ......................... ,- m i i m,



8 .1 . 4 4 » /1 9 4 « .szám.

1942/2.*zénú jogs»8« Íté le tév e l összbOntetésbe fo g la lv a , И  . l i t u t *  
fc c h ii  tüntetés é t  fejenként egy hónapi és tizenkét napi tartamban áH ap.- 
t s t t l  1 « | ,

i  sea ta l k ir .jé ré sb lró tig  » s á l  t á l ,  hogy sbbsn az Ügyben 
• Í j i r t  és h atárosott, hatáskörit tú llép t«  él t  törvényt m egsértette.

l a  össsbUntetésbe fo g la lt  egyik Í té le te t  ugyanis a zen- 
t a l  k i r .  já rá s t  inóság a T s.llO .§-a a lap ján  eljárva hoata. ináé a T s.llG . 
ј ч  alap ján  e ljá ró  k ir ,  járásb íróság á l t a l  k i eaabott büntetések ö« a »bünte
tésbe fo g la lá sa  n an a k ir .já rá sb író sá g , h»nsm as Ille ték es kir.törvény- 
snék báron tagú tanácsának hatáskörébe tarto slk  /:B.H .T .IX Jc ., 1086,- 
«266/1942., 5478/1942.je .h a t . : / .

i s  ÖsssbUntetésbe fo g la lt  náslk büntetést a szabadkai 
ussorabiróságnak Zentán működi egyesbirája saabta k i .  l a  uasorabiréság 
egyesb irája ,tek in tet nélkül arra,hogy egyébként a törvénysaéknél vagy 
járásb íróságnál nüködlk-e, a 7070/1941.B.E. számi rendelet 8.5-ának e l-  
•3 bekezdése szerint az ussorabiróság tanácsának hatáskörében já r  e l .  Íz  
ussorablróság egyesblrájának Í té le te  tehát a járásbíróságénál magasabb 
hatáskörű h iróságtól származik. Márpedig a Bp.518.$,harmadik bekezdé
sének helyes é rtslae  szerint /:B .H .T .V .k .519 .:/ a kttlönböz8 hatáskörű 
bíróságok Ítéleteiben  m egállapított büntetéseknek öesnbUntetésbe fo g la 
lására  a nagyobb hatáskörű bíróság h ivatott akkor i s ,  ha nsn annak Í té 
le te  nondta k i a legsúlyosabb büntetést.

A ssóbanforgó két Í té le t te l  k issabott büntetésnek utó
lagos össsbUntetésbé fo g la lása  tehát s  sental k ir .já rá sb író sá g  hatás
körét mind énképén meghaladta. .

Esért a jogegységi tanáes a korona ügy és s  perorvo sla ta
folytán  és s  Bp.442.?-ának negyedik és utolsó bskSsaés* alap ján  a tör
vénysértést m egállapította és a  törrénysértó Í té le t  megsemmisítése mel
le t t  az Ügyet az ille té k e s  szabadkai kir.törvényszék híren tagú ta
nácsának hatáskörébe u ta lta ,-

Budapest, 1943.évi november hó 19. napján.

Dr.Töreky Géza s .k .  a m .k iriíú ria  elnöke, dr.SoÓky József a .k .e l8adó .

A kladqány h ite lé ü l:

\ 5  У  ; g  f i

V v :  'vt* e .h iv .Igazgató .

Одлука Краљевске курије из 1943. године (ИАС, Ф. 504, 44.)
A budapesti Magyar Királyi Kúria B.I. 4439/12/1943. számú határozata

1943-ból (TLZ, F. 504.44. doboz)



A szabadkai  k ir .  №6!
gi?K.: 1944 jűn .- 7. -J;

B f. 964/1944-8. szám,

. V
A M A G Y A R  S Z XJS T K O R O N A №  E T'f

A szabadkai k ir . törvényszék Elint fe lle b b v ite li bíró

ság hatáság e lő t t i  rágalmazás vétsége m iatt Dr. l e h e l  P é l

ellen, in d íto tt bűnügyet -  melyben a zentai k ir . járásb íróság  1944. évi 

február*hő 22. napján fii' 5363/1944-4. szám a la t t  Í té le te t  hozott -  Bata 

János sé r te tt  és képviselője részéről a vádlott felmentése m iatt hasz -  

n ált és Írásban i s  indokolt fellebbezése következtében, Szabadkán 1944. 

évi május hő 31. napján megtartott nyilvános tárgyaláson v izsgá la t a lá  

vette  és meghozta a következő

á l la p íto tt  tén yállást a fe lh ívo tt bizonyítékok alap ján  valónak fogadta 
e l .  Ћ tényálláshoz képest a k ir . járásb íróság  helyesen mentette fe l  a 
vádlottat a hatóság e lő t t i  rágalmazás miatt ellene emelt vád a ló l ,  mert 
a vádlott á l t a l  á l l í t o t t  tények a valóságnak megfelelnek s  az a körül -  
mény, hogy a k ir . ügyészség az e l já r á s t  jo g i Indokokból megszüntette, 
ez még a vádlott bűnösségét nem vonja maga után. A fe lje le n tő tő l nem 
lehet megkívánni az t, hogy tévedéstől mentesen á l la p ítsa  meg, vájjon 
forog-e fenn bűncselekmény vagy sem. A fe lje len tő  joggal h ihette, hogy 
az a lá írások  gyűjtése a mai viszonyok között a város közönsége körében 
izgalmat k e lt és a város nyugalmát, tehát a köznyugalmat i s  zavarja, 
ez okból ót gondatlanság á l l a l  nem te rh e li, ezért a k ir . járásb íróság  
Í té le té t  helyben k e lle t t  hagynl.-

S z a b a d k a ,  1944, év i május hó 31. napján.-

Пресуда суботичког Краљевског суда -  као другостепеног суда -  у кривичном предмету 
др Пала Лехела из 1944. (ИАС, Ф. 504, 53.)

A Szabadkai Királyi Törvényszék -  mint fellebbviteli bíróság -  Bf. 964/1944-8. számú ítélete 
a dr. Lehel Pál ellen indított bűnügyben 1944-ből (TLZ, F. 504. 53. doboz)

Í t é l e t e t  ;
A k ir , törvényszék a zentai k ir .  járásb íróság  Í té le té t  

a Bp. 554. §.-ának második bekezdése alapján  helybenhagyja.-

I n d o k o l á s  :

A k ir .  törvényszék a k ir .  járásb íróság  Ítéletében  meg -

Dr. lin z e r  Károly s .k .  k ir .  tszék l 
tszé k i. b író . Dr. Bódi Lajos s .k .



A z en ta i k i r .  já r á sb író sá g , mint bü n tetőb íróság .

B.5363/1944-4 szám.-

H

A Magyar Szent Korona nevében !
f • • < •» ♦ ~ T

A zentai kir. járásbíróság, mint büntetőbíróság hatóság előtti 
rágalmazás vétsége miatt D r . L e h e l  ? á l  ellen indított 
bűnügyben meghozta a kővetkező

1 i t é 1 e t e_ t t
A kir. Járásbíróság Dr. hehsl Pál. 62 éves, budapesti születésű, 

magyarkanizsai lakos, róm.kath., nős, polgármester, vagyontalan, magyar 
állampolgár vádlottat az 1914 évi XLI t.o. /:Bv,«/ 20.§-ába ütköző ha
tóság előtti rágalmazás vétsége miatt ellene emelt vád alól a Bp.326.§.
1.pont Ja 1. esete alapján felmenti.-

Az esetleg felmerült bűnügyi költség a Bp.482.§-ának első be
kezdése szerint az államkincstárt terheli.- 

I n d o k o l á s i  
A kir, járásbíróság vádlott vallomása, valamint a szabadkai kir, 

'ügyészségiéi beszerzett Kü.3748/1943 számú iratok tartalma alapján az 
alábbi tényállást állapította meg: 4

1943 évi junius hó első felében Bata János sértett Fejős János 
és még több más magyarkanizsai lakoshoz levelet intézett, amely levélben 
megkérte azokat, hogy a levélhez csatolt kérvényre minél több aláírást 
gyűjtsenek a magyarkanizsai lakosság köréből. A hivatkozott kérvény a 
m. kir. Belügyminiszterhez címezve arra irányul, hogy a Belügyminiszter 
a távozó magyarkanizsai polgármester /:Dr. Lehel Fái:/ helyébe dr. Mély! 
leüti Ferenc m. kir. pénzügyi segédtitkárt nevezze ki polgármesterré.- 

Dr. Lehel Fái vádlott, Magyarkanizea megyei város polgármestere 
erről tudomást szerezvén, 75/eln,1943 szám alatt*átiratot intézett a 
m. kir. rendőrség magyarkanizsai kapitányságához, hogy az a megfelelő 
intézkedést tegye meg, miután a kérvény a polgármester távozása tekintet 
tében valótlanságot tartalmaz, az aláírások gyűjtése alkalmas a lakosság 
félrevezetésére és Izgalom keltésre, az elkövetett és folyamatosan végfal 
hez vitt, jelenleg is tartó cselekmény nyilván tilos, mert álhlrt termem 
jeszt, amely alkalmas a közre káros tömeghangulat keltésre, miért is 
büntetendő cselekmény ismérveit tünteti fel, A m. kir. rendőrség magyarít 
kanizsai kapitánysága a nyomozást lefolytatta s további eljárás végett 
az iratokat a szabadkai kir. ügyészséghez tette át, ahol is az ügyész-

Пресуда Краљевског среског суда у Сенти у кривичном предмету 
др Пала Лехела из 1944. (ИАС, Ф. 504, 53.)

A Zentai Királyi Járásbíróságnak -  mint büntetőbíróságnak -  B. 5363/1944-4. számú ítélete a 
dr. Lehel Pál ellen indított bűnügyben 1944-ből (TLZ, F. 504. 53. doboz)



IfiBBMEESiíaOaxt&ai.
 M t .  „__

«ц 1943 . m j «i «£í4pnt/ ! Kín;
•ja v u lt*  t t iM U it  M t «  _ I '"7'~oX ,r,i
SártattiSándar Antal
Büateteadó eaelekmányiSnlyaa t**tt » ír -  t , ■/ • 
táa váteáge.

A kir.járásbíróságnak 

•orma* puszta .1943. áaoeaber 9.
,  f f  átHtit«

K a d a r  Antal AAa h a tá rb a n  la k o s ,fe ly ó  hó 7-án a s  ársO * t a t t  ssó b a i 
U  panasza.

U c ll t t '
Sándar Antal ssü l.l8 9 9 .n áro lu a  1 3 -á n ,r .k .,n á s ,/ :A d a  h a tá rb a ll l a 

kó* 439 tanya axáa a l a t t i i / l a k o s , f Bldnlvee.fe l je le n te t t * .h o g y  fe ly ó  hó
7-án ,dálután  17-18 á ra  k özö tti Id áb an ,* tan y ája  kosaidban Iává asán tár 
fOldjón B á lin t P áter f01dezoaaiád ja ,rágebb l haragbál k ifo ly ó la g  négyá
gú v a sv il lá v a l  utána fu to t t  ás á t  tObb A t t a la s n l  negtttOtte ás agy a l 
té i ómmal arcán nag azurta ,B álin tn ak  a Jó z se f  áa károly  f i a  l a  utánna 
fu to t t  k ik  á t le g e ln i  akarták ,de á e lfu to tt ,A s  a rv o sl bizonyítvány sze- 
r in t 10 napig gyágyulá a á rS lá s t  szenvedett.-  

•van n alto tt t
B álin t Páter e z ü l.1 8 8 7 .Ju lin * 27 -án ,H agyark an lzeán .r.k .,m ás,/ife - 

ja s  B orbáláv ali/4  gyermek aty ja,m oh oll h atár 830Д tanya h á s *sá s  a l a t t i  
lak o a ,fO ld ata **,v ag y o n o s,Im i o lvasn i tud,katona volt,m agyar asárm asá- 
au áa an y an y elv ű ,á llttá *a  a sá rIn t büntetlen .T agad ja ,hogy á Sándar Antal 
fOld ssom esádját a  v a s v il lá v a l  megütött* vo ln a, valamint az t  la  ta g a d ja , 
hogy á n ála  vas v i l l a  l a t t  velna.V ágül beismerte,hogy Sándor Antal fOld 
szom szédjával Össze sió lak oztak ,d e  á n ála  osak Iáh a jtó  o sto r  v o lt.T á
dé Imára a láad n i semmit s a s  tu d o tt .-

Bálint Kárely asttl̂ 919.n*vemb*r 9-í̂ Í̂. gátién,/imoholt határ . 
830Д tanya hásssám alatti:Дакоа ̂ldnlvaeek. ' '

■Indkattan tagadják,hogy ák s é r t e t t  után fu tottak ,valam in t,h agy  sár ' 
t e t t e t i  bántalmazni akarták v e ln a ,-

Tanuki
1«Horváth Páter ez ü l .1909.auxu*»tus 3 -án ,r .k ..n ó a ,/in o h o li  határ



Sje tanya kásásán alatti i/lakos ,Ј81*Штов, érdektelen, .. __
há 7-án, 17-18 ára U i I t Ú  léiben a aaholvBlgyl plaeríl Jltt hasafelá 
látta,hogy lállat Páter fBldalvos,Sándor Antal felírni tea utáa futott ás 
tSbb .twi— ot fajba ttt»tta,hogy áaá telt a nála vagy теа villa ast м  
látta pontosan aart sStátea velt,náet olíadal aan tad,

g.Mth farana ssül.1526.október l-án.,r.k.,a«tlen.,/indai határ 44* 
tanya »*-«■'- alatti t/lakos ,f Bldslvea ,árdektelen,előadta,hogy tolj* há 
7-án a dálntáai érákban 17-18 áta kfls8ttl Idában a aortásakat {risto ás 
látta Sállat Páter fBldalvos Sáader Antalt több alkslsaaal*4 á-
gn vaavlllával tBbb  ---1 fejbe tttBtte ás Sándor elintett .Bálint
nak ttfnd kettá fia le atáaaa fntett.de aaek nár bántalnasal non tudták 
■art aan árták mtál sártettett.-

BttaJeli
A Járőr Bállat Páter gyanúsítottál I943.deeenber há 8-án,1 drb,4 

ága vaevlllát aslynak as ága 2* eauheaasn ás a nyele 152 en.hoaasn a- 
kásstlt,Hajolt nlnt tárgyi blsehyltákst ámsethe vette ás a 

további nogáraás rágott Baraeakal Mhály tarnyespneetei kBsellátáe vesO- 
tájánek B8njel Jegysák alapján átadta.

Bvoaostai
SSrBg Albert Jv.áe Idea Jáasef H.aaaaáJrBk.

airránok:
Knesi áássef ansáár ás Bőssé Pál fttsserfcerssksdé Santa Eeri-1

sok.
■allákleteki

IJTyllatkesat. -
2.0rroai blsonyitvány.
5.8yaanaltett erkBlesi ás vagyoni blaenyttrányát Ada kBsság elál- 

Járáság fogja'a tok Cinnek ktteitásután negkBldanl.

yns
M. KI7 Р *‘.u'l3É8 ZENTAI КАРРГ

l u f t é t
w .

^SZflecz IQ.  ly
ВбфЛб i.c.t

/—-уЛо- *v'—y- .
Л . ,191 i .  Л « .

" Л

/

Ј Ц !Ш .------------------

Кривична пријава жандармерије из 1943. године поднета 
среском суду (ИАС, Ф. 504, 53.)

A tornyosi csendőrőrsnek a járásbírósághoz intézett feljelentése súlyos testi sértés 
vétségében 1943-ból (TLZ, F. 504. 53. doboz)
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k    Д јл З ц /   _______|[|Г| járásbíróság.

szám.
A beadványokban 

erre a mámra kell hivatkozni.

A Magyar Szent Korona nevében!

A  ......................................    kir. járásbíróság mini

büntetőbíróság......................................XM-(á%.íÁbXJ<*>................Zjfré&í  miatt

  ŝ TAT  ^  ellen indított bűnügyben
-«t JgyAainégl nnghínTtt’ , y r 1,|MI 

a Ifi pOtuiagáavMié - ^ 4 1 *

_ .........    _ i / _ ......    kir. járásblró é s ................... ;__ :.......

jegyzókönywezetó részvételével,
ügyészségi megbízott,  a szabadlábon____

• magánvádíó képviselőjê  az előzetes letartóztatásban

védó jelenlétében

 i ........  19.........évi ; h ő .  .napján

 nyilvános tárgyalás alapján, a vád és védelem megh'all-

neghozta a következő

Í t é l e t e t :
A kir. járásbíróság /о£*Г. ,&■ JkíiftuCL'
f/i /H A АЛј П ia Ljtj /У? y j Л Pl 'f'. /  e 7

ЧО 'iZ Ű JZ dljJi л/ tok **,
sp tu : t оМ си^уи^л.t,

 .....................................    .1..... .   vádlottadat

a.    „§ -ába  Otközó-*=B-r................. _ _

 ......... ..........-—§ szerint minőatttfr- ............. ............................................

$k#ete.O &>Zá?  miatt ellenjp. emelt

vád alól   r   .....................................        ' ...................................

 .......................... *.......... јјш Т јГ Г ..................... ■........ ~7..
a Bp. 326. §-ának ióí.  pontja/értelmében felmenti.

JAráabirósági felmentő ítélet rendelkező résszel (B p. 326, 327. §§).

A v ád  kir. orax. fegyintézet könyvnyomdája.

Ослобађајућа пресуда y кривичном предмету немарног изазивања пожара 
из 1944. (ИАС, Ф. 504, 53.)

A járásbíróság felmentő ítélete gondatlan tűzvészokozás vétségében
1944-ből (TLZ, F. 504. 53. doboz)
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1.B r r .Bálint Istvánná ez.Tóth Ágota vádlottat 6 azas Hat Hénapl 
börtönre,mint főbüntetésre,továbbá 5 azas öt évi hivatalvesztésre és 
politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen tartama íelfüggesstéaére mint 
mellé kbUat aillv,

II.oz ikall Janosné sz .Pálinkás fióz a vádlottat 1 azaz így évi 
börtönre,mint főbüntetésre,továbbá 5 azaz Öt évi hivatalvesztésre és poli
tikai jogai gyakorlatúnak ugyanilyen tartamú felfüggesztésre,mint mellék 
büntetésre lk á iá  és

IU.Yida István vádlottat 10 azaz Tiz Són api börtönre,mint főbün
tetésre ,1000 azaz ífeyeser pengő pénzbüntetésre,továbbá 5 azaz öt évi 
hivatalvesztésre és politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen tartama 
felfüggesztésére,mint mellékbüntetésre ltéli|

vele szemben a pénzbüntetést behajthatatlanság esetén a II.Bn.
8-10 §ai alapján 20 pmgőként 1 napi összesen 50 napi börtönre kell 
átváltoztatni,

IU.Yida István vádlott ez miiéiül köteles az 1940 XYIIÍto.9§»3 
bekezdése ée az 1939 II.to.H3.§.4.bekezdése alapjai 1000 azas Jfeyeser 
pengő vagyóni elégtét élt,továbbá az 192Ó.XY,to.5.§.4,bekezdése alapjai 
az el nem kobozható 130 kg .a ért é sz alrk ellenértéke fejében 778 pango+0 
fillért azaz ffitszaznegyvsnnyolo Pengő 40 fillért az államkincstár javára 
megfizetni.

I  «8 zv.Balint Istbánné és I l .S z a k a li Jánosné vádlottakkal szemben 
a pénzbüntetésnek mel_ókbUntetéskánt való kiszabását a II.Bn.3.5.2 be
kezdése alapjai,egyéb mel ékbüntetés kiszabásat velük,valamint IU.Yida 
István vádlottal szemben az 1920.XXYI.tc. 7.§.utoleó mondata »lápján 
mellőzi.

á szabadságvesztés büntetést megkezdésének napjatól*a hivatalveez- 
tést éspelitikai jogai gyakorlatának felfüggesztését a  szabadságvesztés 
bűnt été mek, vagy a szabadaágveaztéebüntetés elévülésének befejezésétől 
kell számitanî i pénzbüntetést,a vagyoni elégtételt és as el nem kobozha
tó áru ellenértékét a jogerős Ítélet közlésétől számított Í5 nap alatt 
kell a 108.807 szánta osskkezámlara/íIgazaégügyminieztérlum/Büntetéspéa- 
zek bevételi szarnia j a  Budapest /bármely m.kir.póet ahivat álnál as 1920 
XY.to.5 §.utolső bekezdésébe meghatározott óéira megfizetni,

Yádlottak a Bp.480 és 481 §-ai értelmében kötelesek az ezután 
felmerülő bűnügyi költséget külön-külöa az államkinostárnak megtéríteni, 
dé a költségekét as uzsorablróság az I890.XLIII.to .4 •§—a alapján I, 
özv.Bálint Istvánná és Il.Ssakali Jánosné vádlottakkal szemben egyelőre 
behajt hatat lm oknak nyilvánítja. b**rjá»-uis.t

Пресуда среског суда y предмету недозвољеног 
повећања цена из 1944. (ИАС, Ф. 504. 53.)

A Zentai Királyi Járásbíróságnak -  mint a Szabadkai Uzsorabíróság 
Zentán működő egyesbírájának -  B. 5039/1944/10. számú ítélete árdrágítás 

bűntettében 1944-ből (TLZ, F. 504. 53. doboz)



Отисак печата Краљевског среског суда у Сенти у периоду 1941-1944 
A Zentai Királyi Járásbíróság pecsétlenyomata 1941-1944 között 

Отисак печата Краљевског суда у Суботици у периоду 1941-1944 
A Szabadkai Királyi Törvényszék pecsétlenyomata 1941-1944 között

Сенћански главни трг почетком 40-их година XX века -  са десне стране се види
зграда среског суда

A zentai Szent István tér (ma: Fö tér) az 1940-es évek elején. A kép jobb oldalán a Városháza 
folytatásában a járásbíróság épülete (Zentai városképeslapok. Zenta, 2004.)



Z a p i a a i k

i f , / w

aaelnjen 8 maja 1945 godine m  zajednioke sednlee Gradakeg B .0 .°. grada 
Sm ti 1 Sreekog B.0.0. агева aeacaimkog u nnloj vecniel grad eke kueo * Seat:

P r i a u t n i a u t

P...H  slavke, preteednik Okr. B .0 .0 .la  Subotiee, Ja ia g in  Sava pretaednlk 
Sreekog B .0 .0 .e ro z * zanonnakeg, Miladinev Dueaa pretaednlk g r .  B .0 .0 . gra- 
da S e a t* . Rác T l m  potpretaednlk g r . H.O.C. sreza seneanskeg, Barkas Ban- 
dar aekretar areekog B .0 .0 . Sekullc Jakov eakretar gredakeg H.C.O., Vajda 
Jo a lp , K ra l* Sava, Drngin 8 . Radivej, Meonr oa K arié, Latinevie Roea, AB- 
te e i  A leksantar, Bedeljkev p a ja , Zavage Indialnv, Sabe Janoa, Rekeekl J e l i  
aavata, Beeia le a ,  Sedaakev ц ш ш , Badj J e e i f ,  DJnrkevla V lajka, Saaierav 
Aleksandnr, BJere Mirke, c laaev i sreekeg B .0 .0 . Pajta. Mim, Vuokevie Basa, 
Re* Vince, Rakie L u u ,  D jetvni Gabwr, Yltkevio Duaaa, Sep S te fa a , 1*11» 
Miike, Lévai K ih a lj, Popovie ü res, Stejkev Alekaaadar, Takae Jérven, Vukev 
Slavke, aupr. Kelnar Petere, Branovneki D aniié, Ó lai Aatun, P a jta  lea , 
Melaar G. J e a l f ,  As J o a l f ,  DJnrolk F le r i ja n , 1 O lajaa Tiaca elanevl g ra i-  
’skog B.O.C. /•

Preteedalk eraakeg 1 ,0 .0 .  u ataaov lju Ju e i dovoljan broj priíjutnib 
p aadravlja  priautne 1 etvara aedaieu, poadravlja prieutneg preteednika Okrr
H.C.C. 1 prédajenu ree 1 prataadavanje.Pretaednlk Okrunaeg B.0.0. preuzimajuei preteedavejaje na aadnlel pe- zdravlja priButne lzveetavm aednlcu, <a je iatu esevne rail • lzbera atalalh sudija 1 prleuditelja Sreeke* Barednog Suda, upoanavajuei prlautae i ee vasneeen knkó ovoga zadatka, tako 1 eanoge peetupks. Zatln porira priaut- seg Jretaedaika gradeke* B .0 .0 . da preeita gravilaik Glavneg K.C.O.Vejve- 4iné e eenivanju 1 argulaevanju narednih sudev*.Pretaednlk Gredekeg B.0.0. eitn aada penenuti Prevllnlk nakea cega 
aretsedavajnol aall eve prlautna, da dobre proniale koga ee na te dnanastl iasbratl, pa da zatln atnre ereje predloga.d Prve atavlja na lzber lioneat prataednlka Sreekeg Baredneg Buda.Clan Ódban Farkas Bander ía pretseinika Sreekeg Baredneg Sude predlaze iruge Dr. Besíic Dinltrlja iz Ad*, na ste kako drugi predleg nlje etevljen pretaedavajuel pita prlsutne da 11 lnajn kakva prlgeven protlv licneeti n eaia prežlozenega, te poete nikaksv prigovor nlje ucinjen óba odbora zajéi nicki ionosé ovu

0 d 1 n k u: <Oka odbora predleg jadneduene prlhvncaju 1 za Preteedniks Sarad- nag suda /Sreekeg/ u Sentl jeineglaeno birnju druga Dr. Beelic Dinltrlja le Ade,
Iža tóga Pretsednlk pozlvh prlsutne da prietupe Íz bem eekretara Sreekog Baredneg Buda u Sentl. - Vttckovie Boza predlaze de ee za. eekretara izaiere drog Dr'. Vükovic Djerd'jije, dók Farkas Bander ee evője etrane pred laze Dr. Kovne KáJnana Íz St. Khnjiee.
Posle krace diakualje ebe Odbora zajednlckl doneee ovu 

Cf d 1 u k u :Óba edbe a jedneglaene biraju za eekretara Sreekeg Harodnog Suda 
u Sentl druga Dr. Kovae Kalanna Íz St. KanjIze. - P* obavlejnen ovo* izbe- rt̂ reteeinik poziva prlsutne da izaberu drogog sudiju Sreekog Harsdnag Suda u Sentl.

Kevago Xadialnv za stnlnsg sudiju Sreskag Baredneg Suda u Sentl predlaze Dr. Vujic Svatezan iz Sente, pa pasta drugi predleg nlje ucinjen ebe Cibere zajedaicki doneee, ovu
' ' 0 d 1 u k u:Óba edbexn jedneglnsno biraju za atalneg sudiju Sreekeg Main Barednog Suda u Sentl, pnvnds druga Dr. Vujic Sveteaara iz Sente.

PréteedevaJuci zatln pazlva prlsutne da izaberu drogé* srtalaeg aeudi ju Sreekog Harodnog Suda u Sentl, povodom cega Dragin G.  Haüivoj za i.jtoga predlaze líiBaldzic ljubieu iz Sente, dók Kilattinov Dusán sa evője etrane za lstoga predlaze druga Dr. Savié Debrivoja iz Sente.
S obzirom na etevljeca dva predlcga, protsednika óba dva predloga

Записник ca заједничке седнице Градског и Среског народног одбора 
одржане 8. маја 1945. године. (ИАС, Ф. 127.)

Jegyzőkönyv a Járási és a Városi Népbizottság 1945. május 8-án megtartott együttes 
üléséről, melyen a járási népbíróság megalakításáról döntöttek (TLZ, F. 127)



v / m II

U P I 3 I I I

aaatavllen dana 12 ваја 1945 god. u Benti u prostorijama Sreskog Barodnog 
euda prillkom priao-preda Je audakih prostorlja 1 u njlaa nalazaoih aa pred- 
aeta.

Prleutni au potpiaanl.
V pojedlnlm a o barna ned jen* au a la dac a attarli

aoba broj 3«
1 ormán, 1 pao, 3 atola, 1 atalaaa, 4 atolioe,l ato za plaaoi atroj, 1 
civilük,

aoba broj 4.
1 ormán, 2 atelaza, 3 atola, 2 univaonika aa Jadnlm lavórom 1 1 tanlroé- 
oam za aapun, 1 ato za piaaoi ato, 4 atolloa, 1 pao, 2 aljalioe 1 1 olvi- 
luk ,

aoba broj 6.
1 valov za klaobrane, 1 pao, 1 dugaokl ato, 6 atolloa, 1 prman aa knjlga- 
oa, 1 civilük, 1 pljuvaonioa,

aoba broj 7.
1 Piaaoi ato, 1 ormán aa knjlgama, 1 pao. 1 fotelja. 3 tapaoirana atolloa,
1 kanabe, 7 atolloa, 1 ato za plaaou maainu, 1 mánji ato, 1 umlvaonlk,
2 oiviluka, 1 plaaoa masina, 1 kasa zatvorana, 1 korpa za papira, 1 addni 
aat, 1 telefon, 6 komádé taplha, 1 napa uramljena, 1 ornl ato

aoba broj 8.
1 peakir, 1 ormán, 1 pec, 1 atelaza, 2 atola. 1 atolloa, 1 ölniük, 1 ta i-  
vaonik aa lavórom, 2 atolioap 1 maatlonioa, 1 elaktrlona lampa za ato,
1 aljalloa, 9 kom. girtnova za aveslvmnje akata.

aoba br. 9.
1 pao, 1 ormán aa raaturanim apiaima, 1 umlvaonlk, 2 oiviluka, 2 atola.
1 ato za plaaou maainu, 1 klupa, 4 atolloa, 1 rama za alika.

aoba broj 10.
™ iTa?nií: aa lavórom, 3 atola, 1 peo, 1 maatlonioa, 1 pljuvaonloa, 1 civilük, 1 vedre, 1 kaslka za ugalj,

aoba broj 11.

etlTaa’ livoSSi 1 C W W ' 1 etelaza> 1 atojaol ato, 6 atolloa, jadan univa- 
aoba broj 12.

3 atola, 1 atojaol ato. 4 atolloa, 1 atelaza, 1 ölniük, 1 umlvaonlk aa la
vórom, I  peo, 1 maatlonioa, 1 jaatuoa za atúb ilje  akupitrebljiv,

aoba broj 13.
1 peo, 2 ontana aa aktama, 1 atelaza aa aktama, 1 dugaoak ato. 2 Plaaoa 
atola, 1 ato za plaaou maainu, 1 veaaljka, 8 atolloa, 1 umlvaonlk baz 
prlbora, jadan laoepanl ato, knjige 1 aplal pobaoani po atolovlma 1 podu.

aoba broj 15.
L ü í0-  “  " ‘••tava5 Ja »PiM Pyni u neredu amestenlh akata 1 knjiga, 1 o i-  
aaol ato pun u neredu soeatenlh akata 1 knjiga, 5 atolloa, 1 ormán aa 3 sru 
P* oatavlnakih aplaa 1 raznlh tiakanioa, 1 «anduk aa prlvatnln
l ^ l d ^  pao  ̂ l ^ a  i l 'a f i í ^ f  Oorde“ * 1 ^ o r a ,  1

aoba broj Í j.
g?*• "loaanim gruntovnim apiaima 1 ulozolaa 1 raznlm mznipula- 

tivnlm knjigama, 1 atojaol ato za knjlgovodatvo na njamu alozana tiakanioa

Записник o примопредаји судских просторија 12. маја 1945. године (ИЛС, Ф. 127.) 
Jegyzőkönyv a bíróság Ügyviteli helyiségeinek 1945. május 12-én 

megtartott átvételéről (TLZ, F. 127)



Suda u Senti 1 síuz- 
o . g .  na

P r e t s e d n i k  
Sreskog Harodno|^Suda^u Senti

2 juna 1945 godine.

predmet: Bazmestaj sudskog iso b i ja  pe odeienjima 
O U I I U .

u in teresu otpocinjanla rada Sreskog Narodnog Suda u Sen 
b* 7BiednicJcom odlukom SreeiAfi üradská/KOO. u Senti ed 28 a a ja  - -o • — 
siúzbu u отај narodni sud upudbno sudsto osobije rasporedjujem pe sudskia 
odeienjima n sledeciaa:
Za sudskog sekrstara gradjantkog i  ranparnienog e d e ie n la íD r .K o o isS ilx **-  

re stera , k o ii cs p r ia a ti 1 napismeno s a s t a T l j a t i i  ere tuzbe, 
moibe i  zaibe stranaka, k e li se radi to a o b r a c a ju .

7a  sudsko? sekretara kriricnog odelenjas Bakaiic
2a sudskog sekretara zemijisnoknjízneg edeienja: Söreik Mikolu.

I .  0 SUDSKU UPHAVÜ:
Za sudskog rez isera  i  rrsio ca  sudskih отега i  asnionih p ro te sta : Djukanor

“  rrijií.s^S ii.K tia js ssísi
Za siuziteija: Sto jaeic  Boaka. ,

II. U SUDSKU PBIJJOÍNU KANCJSLAKIJll:
Za sudskog taksatora: UoTedarica i l i ju ,
Za rodiooa re g is tra : Magdié Mihajla,
Za s iu z ite i ja :  Biro Jozefa.

III. U GÍ̂ ADJANSKU PISAKSICU:
Za Todiu p isarn ice : Catari S té fan ija ,
Za Todju pomocnih k n jig a : Keresi S t e r a n a , Ј / "
Za prep isiraca : LazareTic bmilju 1 Sep Janosa,
Za o tprárij aca : Kenko P a l a ,
Za s iu z ite i ja :  Bojanoric Marka.

IT. U KiUVICNU PISAHNICU: r .

Za Todju pisarn ice : Todororie iyko, , , ,  vY. i
Za rédju pomocnih knjiga í  prepxsiraca. Kis Vilmosa,
Za prep isiraca: Balaz Vera,
Za otpraTljaca: Deme Mariin,
Za s iu z ite i ja :  Mirkorie Mirfca.

V. U VAHPAtíNICKU PISAESICU:

a xsj;
a  * 1 1 ,  1

<̂ 0

Одлука o размештају судског особља no оделењима 
од 2. јуна 1945. године (ИАС, Ф. 127.)

A Zentai Járási Népbíróság személyzetének 1945. június 2-ai 
keltezésű beosztása (TLZ, F. 127)
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Списак особља Среског народног суда у Сенти 3. августа 1945. године (ИАС, Ф. 127.) 
A Zentai Járási Népbiróság dolgozóinak névsora 1945 augusztusában (TLZ, F. 127)



ви .133/1 /945-2 .

S p i n e k
■ ̂ t.n« etet* sreekog narodnog aud* a Benti.
1./ U pretsednickom poloznon dnevnik* »»»edene i neleplaceae evője u

-  r a w . b    S i ' l f m
uokaz« poXoanl, dnavnlk. ■ /

2 . /  1 kom.navodno arabrna mindjzuaa /na procenjana/ 100 din. -f)./ 1 zlatan prsten aa monogramon/ na procanja/^^ 800 Din.— -j /
Dokaai polozni dnevnik.

4./ 6 kom.piaacih atroj.va.............£ | _ g } $ g j r ® -
pokazi iz java cinovnioa,koJa Ja 

blla u sluzbi aa vraaa gkupatora
5 /  3 e to la  ...................................................... ................. 5 .£ 0 0 — d in .
6 /  2 c lv ilu k a  .................................................................  q*6oo* "* d lS *
7/ 3  ............................  i*2X*“ di£'8/ 1 ato............ ..................
9/ 3 pljuvaonice .................. .....10/ 1 drót »a brisanja blata............... JÍÍ!r11/ 5 klupa 4 met.dugacka ............• ftg.*-

Sokaat taliga inventara
B apaanl.

1/ 18 kon.alamarlea......... •........2/ 22 " muakib koaulja aa r o b a v a •
3 / 2 "  zenakih *  "  "  ................ —V  2 " muakih gaca " "   80.-
5/ 2 " zanakih gaoloa " "   60—6/ 5 " kravatakih  .....7/ 3 " zenaka kaputa aa robova.......••
8/ 17 " oebadi  ...... ............9/ 5 " nocnib audoya za apsanu.........

10/ 4 " kanta za yadu ..............
1 1 / 14 "  t a n j i r a  ad  ....................... • • • » ■
12/ 12 » ebicnih kaaika.................. ^ 7 %

nokazi knilga inventara.

Ukupna stata iznoaii 241.321. §0 l)in. - 3424.33 dolara
San ta ,15 saptembra 1945 g. 1 ' ^ „ .Pretsednik suda!

2 .3 4 0 .- d ia
1 .0 5 6 .- •»

9 6 - tt

80— W

60 — M

450 — N

250 — n
3 .4 0 0 — «

400— **
140— tt

5 6 - M

60 — «

Списак ратне штете Среског народног суда у Сенти 1945. године (ИАС, Ф . 127.) 
A zentai bíróságot ért háborús kár összeírása 1945. szeptember 15-én (TLZ, F. 127)



p i a n i k

<+f. ш / 1/ р Г

Г ;
x

aa zajednici e sednlce Sradakog i Sreekog narodtMg odbora grada i areza eanoanakog odrzane ш  dán 3-eg oktobrs 1945 godine u 11 oasova pre podn. u velikoj droranl gradske kuoe u Senti.
P r i a u t n i  í in

Vince, pretsednik rprc-a grada Sente, Badj Jozef, eekretar 
* J-0®!8** Söbalj, pretaednik fflto-e areza senoanskog, Pa* jln lse lieifor, snkretar PFC-e areza eencanskog, Lolin kirko, Veelc Iaa.

Vitkcric Dusán, Senio Andrija, Kolnar Cikoe 
dánon, Bekaol Nándor, Dr. Kocis S ilvcster, Djetvaí Gábor, Reeko Cergelj.
Ш  ti  Г? ^ ,  П̂ -,ЈаГ;СВ* 311iolri « tnl f  Sep István, Keresi
T í ié .  1 í !w í * ^ ° f U  5*ls > 3cia!r Gábor Jozaf, Ólai Antnl, i'ono Lszar, 

. rendjel Kxklos, Sabadca íerer.c, Eep kutilda, Toldi Ili-s, Bosenfeld Tere.
В? Г* Аргс ^ 0118* * * dJ “ “ 3 Sándor, Dobo Antal, Keleden Hacaa 

U r á l i i  5, K?* Xarol â K arolj, Konjati Zoltán, Fosa János, Oei>
V 1] ” 1111,  Bnrnjai kukac, Soti Béla, Saoo Imre, Prazlo 

Margit, Sundorcv Sándor, K lja jic  Teljko, Adanko k aro lj. Vámos Gereeli. an 
1ü* pl * erek " ih o lja , fsa bed i  Kiara, Oradl Ilona, Dr.Topolao 

1“re * 3otl Sabo János, Curcic Ced mlr, ifrkai
Тоза, Lantoe Xaroxj, o_anovi gmdakog i  sreskog narodnog odbora grada 1 areza eencanskog.

D n e v n i  re di
1. Reorganizacija 1 prősire*je areskog narodnog suda kaoi biranjo novili rarodnih rtudija.
2. diranje narodnih prisuditelja. .
3. Kventualije.

.. . „. Bretoednik gradakog narodnog ođbora Rác Vince konatatujuoi dovo-
2Í olanorr. gradakog i sreakog plenuna za donoeenje pravo

“ÍI814! 8ennlcu» pozdrevlja prisutne i prelazi na prvu tac reda na pitanjs reorganizaeije i proilrenja creekog narodnog suda u Senti kao i birnnje növik mrotnih sudijs,
Zapisnik br. 267/1440.
áefcrotar ,3-adakog narodnog odbora drug Badj Jozef predlaze da a- oreaxi narodni euil u Senti reorganizuje i proairi pózto lsveane sudije sv jin protunarodnin raüoa niau radili u inieresu naroda. Konkretno Ja naveo 

íme sekreoara audu Pia vele líillvoja, koji je prilikom izbora aa nesni nar ni odbor u Adi, tt avojatvu pretaednika Izborne komiulje odbio da produzi glusonje posle 7 oaaova uveoe, iuko je na glasaokom smatu bila шаа aveta 
‘i. ?v0fc£“̂ f *!“ gl̂  saii je. o toue njegovom postupku na lieu menta je uzezapiauik, koji je potplealo preko 100 lioa. lato tako uavoc'i da ee eliono

u 3“aro-1 Kaajtzl, gde je to ucinio Dr.3Bc Eulnan, audi!ífr s“?a.u Snnti, koji je kao takav bio pretsednik Izborn Jfonteije u Staroj Kanjiai.
drug seSa-otar jo minljenja, da oe ovo de sava z to, sto pretnddnik ..roskog narodnog ctsda Гг.ВезИе Diaitrije nija dovolin e11er3icr.it u o’vcjoj duanoiiti. SJavodi da mi u sudu aoraao iaati takve sudij 

koji co narodu ielaeiti u cuarct u svakoj prilioi. Predlaae du ae izveene audije raenu. liuvodi dsljo, poato je drug Miladinov Dusán, dosadasnji sud 
ja aroskog narodnog suda kandldovan za narodnog poelar.ika. da se umesto z ga izabere drugi sudÍja. ,

Записник ca заједнучке седнице Среског и Градског народног одбора у Сенти од 3. 
октобра 1945. године (ИАС, Ф. 127.)

Jegyőkönyv a Járási és a Városi Népbizottság 1945. október 3-án megtartott együttes 
üléséről, amelyen a járási népbíróság ügyeiről döntöttek (TLZ, F. 127)



'  ̂ Z a p i a n i k
eaoinjen 6 oktobr* 1945 врв.a Sreakom Harodnom Sudu u Sentl prillkom primo- 
prédaje duznosti preteednlka Sreekog Harodnog Suda*

Priautnl au: '
Sekulio Jasa novoizabrani pratsednlk Sreskog Harodnog Suda,
Dr.Beslle Dimitrije b ivs l pretaednlk Sreskog Harodnog suda, 

i Rao Vince pretaednlk Gradekog HO. u Seuti .
Komjati kiiia 1 j pretsednik Sreakog HO. u Senti
Aradaki ^atloa zapianioar.
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B E V E Z E T Ő

Az igazságszolgáltatás az emberi társadalom alapvető tevékenységei közé tartozik, 
a társadalom léte a törvények betartásán és betartatásán alapszik, hiszen törvé
nyek szavatolta körülmények nélkül az emberi lét anarchiába, káoszba torkollna. 
A jogrendszer létét és működését az igazságszolgáltatás biztosítja, aminek egyik 
legfontosabb szervezete a bírósági rendszer.

A mindenkori ítélkezési rendszer szervesen kötődött az aktuális társadalmi
politikai viszonyokhoz: ezért a bírósági szervezet történetét nem lehet pusztán 
az intézmény formai vizsgálatára korlátozni, hanem ismerni kell az adott kor 
köztörténeti, társadalmi és politikai viszonyait is. A változó viszonyok közepette a 
bírósági rendszer szervezete is átalakult: a mindenkori törvényhozók a jogrendszert 
szabályozó, módosító törvények sokaságát alkották meg, melyeknek célja az opti
mális igazságszolgáltatási rendszer kialakítása volt mind az állam, mind a polgárok 
és az általuk alkotott társadalom szempontjából. Az azonban leszögezhető, hogy 
valamennyi rendszerben az állam érdekei domináltak, és az igazságszolgáltatást 
is -  sokszor a látszat ellenére -  ezen érdekeknek vetették alá.

Az igazságszolgáltatás rendszere -  a történelmi korhoz kötöttség mellett -  szá
mos sajátos jellegzetességgel rendelkezett. Az igazságszolgáltatási szervek felépí
tése és feladatai -  a jogszolgáltatás szervezetének részeként -  csak a jogrendszer 
egészének ismeretében értelmezhetők. A mindenkori jogrendszer működésének 
feltárása a jogtörténet feladata. A jogtörténészek munkájuk során feltárhatják a 
törvényhozással kinyilvánított politikai szándékot, minősíthetik az igazságügyi 
intézmény megalapítójának elképzeléseit, értékelhetik és értelmezhetik az ítélke
zést meghatározó és szervezetét kialakító korabeli jogszemléletet.

A zentai bíróság 135 éves történetét összefoglaló kronológia természetesen nem 
vállalkozik arra, hogy átfogó jog- és társadalomtörténeti összefüggéseket keressen 
általános történelmi távlatokban egy elsőfokú bírósági intézmény esetében. Sokkal 
inkább intézménytörténet ez, amely bemutatja, hogy az egyes társadalmi korok 
nagy történelmi és politikai változásai -  összevetve hasonlóságaikat és különb
ségeiket -  miként hatottak a zentai bíróság munkájára, és rajta keresztül milyen 
hatással voltak városunk polgárainak életére.

Az igazságszolgáltatás vidékünkön a közigazgatástól független bíróság intéz
ményének megjelenése előtt is létezett, aminek több évszázados történetét csak 
érintőlegesen tekintjük át.

A zentai bíróság működésének tanulmányozása során -  tiszteletben tartva a 
társadalmi-politikai, valamint az ezekből eredő jelentősebb szervezeti változások 
időhatárait -  egy-egy fejezet erejéig a következő módon taglaltuk a zentai bíróság 
történetét:

o *  a Zentai Királyi Járásbíróság 1872 és 1918 között,
ok a Zentai Királyi Járásbíróság 1919 és 1941 között,
ok- a Zentai Királyi Járásbíróság 1941 és 1944 között,



Ok- a Zentai Járásbíróság 1945 és 1963 között,
Ok- a Zentai Községi Bíróság 1963 és 1990 között,
Ok- a Zentai Községi Bíróság 1991-től napjainkig.

Reméljük, hogy munkánkkal valós képet tudtunk feltárni a zentai bíróság 
történetéről, amelyet ezáltal közösségünk is megismerhet. Bízunk benne, hogy 
a nagy múltú intézmény alkalmazottai elé olyan adatforrást tárunk, melyből 
az elődök példájából okulva tapasztalatot és tanulságot meríthetnek eljövendő 
munkájukhoz.



T Ö R V É N Y K E Z É S  ÉS JO G SZ O L G Á L T A T Á S  V ID É K Ü N K Ö N  A Z  
1 872-Ő T  M E G E L Ő Z Ő  ID Ő K B E N : A  K Ö Z IG A Z G A T Á S É S  A Z  
IG A Z SÁ G SZ O L G Á L T A T Á S Ö S S Z E F O N Ó D Á S A

A törvénykezés, bíráskodás, jogszolgáltatás története szűkebb pátriánkban a 
távoli múltban gyökerezik. írásos emlékek híján azonban e múltat sűrű köd fedi, 
melyet csak itt-ott sikerül némi fénysugárral -  a korabeli általános jogszolgálta
tási viszonyok ismertetésével -  megvilágítani. Az írásos emlékek hiányát említve 
természetesen nem arról van szó, hogy a rég letűnt korszakokban élt őseink nem 
rögzítették volna írásban ügyes-bajos dolgaiknak a rendezését, sem arról, hogy az 
őket követő fiatalabb generációk levéltárosai-muzeológusai felelőtlen magatartá
sukkal esetleg veszni hagyták volna az írásos és tárgyi emlékeket! Ennek legfőbb 
okai a mindent elpusztító tatárjárás, majd a mohácsi vészt követő, 150 évig tartó 
oszmán uralom.

A királyság intézményének kialakulását követően a legfőbb bírói hatalmat a 
király képviselte. A vármegyék -  Bács és Bodrog is -  elsőrendű közönségét ebben 
az időszakban a nemesség jelentette, melynek peres ügyeit a király személyesen 
vagy helyettesei -  a nádor, az országbíró vagy a bán -  intézték az előre kitűzött 
törvénynapokon. Ez a szokás csak a Habsburg-korszakban szűnt meg. Ebben a 
korszakban a várkatonaság, a várnép és a jobbágyság ügyei a vármegyei bíróság 
hatáskörébe tartoztak, melynek élén a főispán állt.

A nádori bíráskodás a XIII. századtól -  de különösen a király személyes bí
ráskodásának megszűnését követően -  nagyobb méretet öltött. Ezt a bíráskodást 
a királyi székhelyen meghatározott napokon tartották. Ezeken kívül a nádorok 
vármegyénként törvénykező gyűléseket hívtak össze, melyeket kellő időben ki
hirdettek. A nádori törvényszék élén a nádor elnökölt, tagja volt még a főispán, 
a vármegye részéről kiküldött négy bíró, valamint az egyes káptalanok részéről 
delegált néhány bizalmi férfiú.

A vármegyegyűlések már a királyi és a nádori bíráskodás korában is jelentékeny 
törvénykezési fórumok voltak. 1191-től kezdve ezeket már nemcsak a nádor, az 
országbíró és a bán, hanem meghatározott esetben és meghatározott időközökben 
a főispán is tarthatta. A XIII. századbeli főispáni -  később alispáni -  törvény
kezésnél a vármegyék jogszolgáltatásában fontos szerepet játszottak a királyi 
udvartól kiküldött bírók, akik a köznép által elkövetett bűncselekmények feletti 
ítélkezésben játszottak fontos szerepet. A XIII. század végétől a mohácsi vészig 
terjedő időszakban, a bonyolultabb perekben leginkább a vármegye alispánja és 
a szolgabírák gyakorolták a jogszolgáltatást.

Meg kell említeni a XIII. századbeli jogszolgáltatás egy figyelemre méltó in
tézményét, melynek gyökerei Szent István király törvényeiig nyúlnak, ez pedig a 
békebíróság. Ezt a tisztséget a vármegye kifogástalan, minden tekintetben feddhe
tetlen előéletű, köztiszteletben álló nevesebb férfiai tölthették be. ő k  minden egyes 
per előtt esküt tettek, hogy lelkiismeretük szerint, részrehajlás nélkül ítélkeznek. 
Jelentős követelmény volt, hogy a békebírók magasabb vagy legalább egyenlő 
társadalmi rangban álljanak azokkal, akiknek polgári vagy büntető pereiben 
ítélkezni voltak hivatottak.



A XIV. század közepétől jelentkezett a választott bíróság intézménye, amikor 
is a peres felek maguk válsztottak bírákat. Ez a megtisztelő feladat a választott 
bírák számárá kötelezettséget is jelentett, hiszen pénzbüntetés terhe mellett voltak 
kötelesek a tárgyaláson megjelenni.

A XIV. század végére Bács és Bodrog vármegyék területén elszaporodtak a tol
vajok, rablók, orgazdák és egyéb gonosztevők. Hogy az igazságszolgáltatás teljes 
szigorral éreztethesse erejét, Losonczi István, Bodrog vármegye nagy tekintélyű 
főispánja 1391-ben törvénykező gyűlést tartott.

A középkorban a tanúk és az okiratok által való bizonyítás mellett több más 
eszközt is alkalmaztak a vallomás kicsikarására -  köztük a kínvallatást és az 
istenítéletet, amely magában foglalta a forróvíz- és tüzesvas-próbákat. Az egyes 
perekben sor kerülhetett perdöntő bajvívásra is -  de I. Mátyás, majd II. Ulászló 
rendelkezéseit követően ezt már csak hadbíróság rendelhette el.

A vármegyei igazságszolgáltatásban 1351-től jelentős szerepet játszott az 
úriszék, mely alatt a földesúr bíráskodását értették a birtokain lakó szolgák és 
jobbágyok ügyeiben, akár személyesen vagy megbízott tisztje útján gyakorolta 
azt. Az úriszék öttagú volt: a földesúr vagy megbízott tisztje, két „tisztes állású” 
tag, a szolgabíró és annak esküdttársa.

A köznép ügyeiben -  különösen a XV. századtól -  a főispáni bíráskodásból ki
alakult alispáni bíráskodás került előtérbe mind a büntető-, mind a polgári peres 
ügyekben. A vármegyék több alispánt is alkalmazhattak, akiknek javadalmazását 
a behajtott bírságpénzből oldották meg.

Itt kell megemlítenünk azt a pert, melyet Szeged polgársága indított a budai 
káptalan ellen a Zentával előállt jogvita rendezése érdekében az 1450-es években. 
Zenta a budai káptalan birtokát képezte. A panasz szerint a káptalan Zentán 
tevékenykedő vámszedői túlságosan súlyos és igazságtalan vámokat hajtottak be 
azokon a szegedi polgárokon, akik mint szerémségi szőlőbirtokosok a Tiszán ha
józva szállították termésüket. Mátyás király figyelmeztetést intézett a káptalanhoz, 
ám ennek ellenére sem maradt abba a jogtalan vámszedés. 1475-ben a panaszos 
szegediek ezért szabad kezet kaptak arra, hogy jogaikat fegyverrel érvényesítsék, 
amit azok meg is tettek, és lerohanták Zentát. A kialakult bonyodalmat Báthory 
István országbíró oldotta meg: egyezség lett a nagy per vége. A peres felek az 
országbíró előtt így nyilatkoztak:

„Ámbár más időben nevezett budai egyház káptalanja és az említett Szeged 
városa, illetve bírája... ama káptalannak Zyntha nevű, Csongrád megyében lévő 
mezővárosában a Tiszán követelni szokott adó vagy vám zsarolása ürügyéből 
és úgy annak okából bizonyos... viszálykodások... keletkezvén... Zyntha me
zővárost ugyanazon prépost úr és káptalan kezéből Szeged városa, az említett 
király urunk parancsából elfoglalta, és hosszabb ideig birtokában tartotta: most 
pedig... egyezségre... jutottak.. . :  hogy Szeged város polgárai és lakói az említett 
vám fejében minden 20 hordó bortól csak 1 forintot tartoznak fizetni... továbbá, 
hogy a szüret idején... személyenként 10 dénárt..., a nagy hajóktól, bármivel is 
legyenek terhelve, 25 dénárt tartoznak adni... evezővel ellátott és ‘ladak’-nak



nevezett hajócskáktól, bármivel is legyenek terhelve, csak 1 dénárt kell fizetniök; 
‘cholnok’-nak nevezett halászhajócskák után semmit sem tartoznak fizetni; végül 
a bármilyen középszerűen megrakott nagy hajóktól 12 dénárt a prépost úrnak és 
a káptalannak vagy a vámnál alkalmazott tisztviselőknek ellenvetés nélkül adni 
és fizetni tartoznak.”

1486-tól megszűnt az igazságszolgáltatásnak az a módja, melyet a törvénykezési 
gyűlések jelentettek. Helyébe az igazságszolgáltatásnak korszerűbb formája lépett, 
melyet Mátyás király iktatott törvénybe. Ennek értelmében a vármegyékben az 
igazságszolgáltatást az a testület látta el, melynek tagjai a főispán, a kiválasztott 
alispán, négy szolgabíró és 10-12 nemes esküdt voltak. Igaz, ez csak 1492-ig 
működött így.

Az 1526-os mohácsi csatavesztést követően vidékünk is török uralom alá került. 
A török közigazgatásban ez a terület a szegedi szandzsák részét képezte, amely öt 
nahijéból (kerületből) állt. A nahijék székhelyei: Szeged, Szabadka, Baja, Zombor 
és Bács voltak, valamennyi nahije egyben törvényszéki járás is volt, ahol a bíró 
-  kádi -  székelt, aki egyben egyházi személy is volt. A panaszosnak a szandzsák 
főbírájához, a muftihoz kellett fordulnia, aki az előadott tényállást írásba foglalta, 
és az illetékes kádi elé terjesztette. A török hódoltság igazságszolgáltatásának kü
lönlegessége volt, hogy a perköltséget a perben nyertes fél fizette. Büntetőügyekben 
szinte kizárólag pénzbírságokat róttak ki. Ha nem így volt, a büntetés akkor is 
kiváltható volt pénzzel, még gyilkosság esetén is. Az így beszedett pénz a szpáhit 
vagy a szandzsákbéget illette. Ha valakit baleset ért -  vízbe fulladt, villámcsapás 
érte, esetleg lórúgás következtében meghalt -  a kádi akkor is kirótta a pénzbírságot, 
amit az illető község volt köteles megtéríteni.

A 150 éves hódoltságot követően -  melynek az 1697-es zentai csata, majd az 
1699-es karlócai béke vetett véget -  a felszbadított területeken ismét visszaállt a 
török hódítás előtti közigazgatási rendszer. A korabeli vármegyei jogszolgáltatás 
a birtokperekben a legapróbb részletekig igyekezett a tényállást megállapítani, 
szigorúan szem előtt tartva minden egyes felmerült bizonyítási eszköz tartalmi és 
alaki hitelességét. Szükség is volt erre, hiszen a török kiűzését követő időszakban 
számos olyen perre került sor, melyekben két vagy több földesúr is igényt tartott 
ugyanzon birtokra -  ilyenkor hiteles okmányokkal és tanúkkal kellett bizonyítani 
tulajdonjogukat a visszafoglalt területek felett.

Az 1686-1702 közötti időszakban kialakult a Tiszai határőrvidék. Ezen a terü
leten az igazságszolgáltatást -  mint minden egyéb tevékenységet -  katonai alapon 
szervezték meg: legjelentősebb eleme az volt, hogy a határőrök mentesítve voltak a 
vármegyei tisztviselők mindennemű joghatósága alól. Ez az állapot 1715-ig maradt 
fenn, amikor is törvényben rendelték el a polgári közigazgatás és törvénykezés 
helyreállítását ezen a vidéken. Ezt az intézkedést 1723-ban megerősítették, majd 
1741-ben kibővítették.

A XVIII. század első harmadának végére konszolidálódott az igazságszolgál
tatás rendszere: a főispáni bíróságból kialakult alispáni bíráskodás és vármegyei 
törvényszék, az udvarbírósági, illetve országbírói ítélőszékből kifejlődött királyi



ítélőtábla bíráskodása mindjobban megerősítették a törvénykezés iránti bizalmat. 
A vármegyei törvényszék 1699 és 1712 között nálunk Baján működött. 1712-
ben Kalocsán ítélkezett, de ezután ismét visszakerült Bajára, mint ah o gy  a
mindennemű latrok berekesztésére hivatott börtönöket is Baján helyezték el”. A 
vármegyei törvényszék elnöki tisztségét az alispán töltötte be, mellette működtek 
a táblabírák és az ügyész: joghatósága kiterjedt mind a polgári, mind a fenyítő 
ügyekre -  a pallosjog feltétlenül megillette. Pallosjogon a halálbüntetés kimon
dásának jogát értették.

1714 és 1721 között határperre került sor Bács és Bodrog vármegyék között, 
melynek következtében a király 1730-ban rendeletet bocsátott ki Bodrog várme
gye önállóságának teljes megszüntetéséről és területének Bács vármegyébe való 
bekebelezéséről. A két vármegye törvényhozási úton történő egyesítésére azonban 
csak 1802-ben került sor. Az 1768-ban Baján megtartott közgyűlésen az egyesült 
vármegye területét négy járásra osztották: Bajai, Zombori, Bácsi és Tiszai járás
ra. A helytartótanács jóváhagyta ezt a határozatot, feltétele csupán az volt, hogy 
minden járás részére egy fő- és egy alszolgabírót, valamint két-két esküdtet kellett 
választani. 1811-ben jött létre ötödik járásként a Telecskai járás.

III. Károly 1723-ban kibocsátott dekrétuma igen szigorú büntetéseket szabott 
ki a „főbenjáró” bűnök elkövetőire: a gyilkosságok elkövetői ennek értelmében 
halálbüntetésre, a gyújtogatások elkövetői pedig élve elégetésre számíthattak, de 
halálbüntetés várt a hamis oklevelek készítőire és a hamis pecsétek vésőire is. 
Ugyanezen dekrétum törvénykezési szünetet irányozott elő az egyházi ünnepek 
idején, 30 nappal az országgyűlés előtt és annak egész időtartama alatt, amíg a 
követek haza nem értek, de a vasárnap is szünetnap volt.

Vidékünk történelmének jelentős eseménye volt 1751. június 28-a, amikor 
a Bécsben kelt szabadalomlevél alapján megalakult az óbecsei székhelyű Tiszai 
koronakerület, melynek területe magában foglalta Martonos, Ókanizsa, Zenta, 
Ada, Mohol, Péterréve, Óbecse, Szenttamás, Bácsföldvár és Túrja községeket. A 
koronakerület lakossága jelentős kedvezményeket és kiváltságokat élvezett, ami
ket az 1775. évi diploma, majd Ferenc király 1800-ban kiadott kiváltságlevele is 
megerősített. Ezeken a kiváltságokon bizonyos önkormányzati jogokat értelmez
tek, beleértve önálló tisztviselői kar és önálló tanács működését, továbbá hogy 
az összes javak a lakosság tulajdonát képezték. A kerület az országgyűlésbe nem 
küldhetett követet.

A kerület úriszékét Óbecsén tartották. Az úriszéket a kerület községeinek la
kossága által választott tizenkét bíró alkotta, akik az uradalmi igazgatónak vagy 
helyettesének az elnöksége alatt, az uradalmi ügyésszel együttműködve ítéltek 
polgári és fenyítő ügyekben. Ennek következtében a koronakerület községeinek 
lakossága a joghatóság szempontjából is lényegesen kiváltságosabb helyzetbe ke
rült a vármegye más területein fekvő községek lakosságához képest. Ez az állapot 
1870-ig maradt fenn, amikor is törvénnyel hatályon kívül helyezték, és sor került 
a koronakerület megváltására.



Már a XIII. századtól kezdődően a városok önálló ítélkezési jogokat gyakorol
hattak. Vidékünkön ez a jog Zombort, Szabadkát, Újvidéket és Baját illette meg. 
Ez a testület a városbíró mellett tizenkét választott városi polgárból állt, akik 
esküvel fogadták meg a rájuk bízott tisztség lekiismeretes és pontos ellátását. A 
városbíróból és a tanácstagokból álló testület tevékenysége elsősorban a súlyosabb 
büntető-fenyítő ügyekben jutott kifejezésre, míg a jelentéktelenebb bűnügyek 
elbírálását egyedül a városbíró vagy a városkapitány intézte.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején az igazságszolgáltatás a 
háborús helyzet következtében háttérbe szorult, minek következtében súlyos 
törvénytelenségekre került sor.

A szabadságharcot követő neoabszolutista időszakban, 1850-től Zomborban 
ismét megkezdte tevékenységét a vármegyei törvényszék, amely az adminisztra
tív beosztás szerint a temesvári főtörvényszékhez tartozott. A Szerb Vajdaság és 
Temesi bánság fennállása során működött az úrbéri törvényszék is, melynek elnöke 
a rendes vármegyei törvényszék elnöke volt. 1861-et követően a vármegyékben 
mindinkább helyreállt a szabadságharc előtti, jól bejáródott jogszolgáltatási rend
szer, ami azonban már nem elégítette ki a fokozottan polgárosodó társadalom 
igényeit. Ezért az újonnan kialakult társadalmi-politikai viszonyok függvényében 
az igazságszolgáltatás, azon belül pedig különösen a bíróságok hatáskörének és 
rendszerének teljes reformjára, megújulására volt szükség.



IG A Z SÁ G Ü G Y  A Z  O S Z T R Á K -M A G Y A R  M O N A R C H IÁ B A N  
(186 8 -1 9 1 8 )

AZ 1868-AS O SZTRÁK-M AGYAR K IEG Y EZÉSH EZ VEZETŐ  ÚT

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc bukását követően a Habs
burg Monarchia legfőbb célja a „rebellis” Magyarországnak a birodalomba való 
beolvasztása lett. Ennek első lépése volt az ország katonai megszállása, melyet 
Haynau táborszernagy irányított.

A Monarchián belül ekkor olyan neoabszolutista politikusok és katonák kerül
tek döntési pozícióba, akik élvezték I. Ferenc József támogatását, és a birodalom 
hatalmának megszilárdítása érdekében minden tőlük telhetőt megtettek. Ennek 
legkirívóbb példája az a megtorlás volt, melynek során a szabadságharc számos 
vezető személyiségét kivégezték. Az egyszerű emberek is szenvedtek: a volt hon
védek közül sokat katonaszökevényként kivégeztek, ezrek kerültek börtönbe, vagy 
sorozták be őket erőszakkal a cs. kir. hadseregbe. A kivégések zömét még 1849 
őszén végrehajtották.

A másik, fontos tevékenység arra irányult, hogy az országot beolvasszák a 
birodalomba, mondván, hogy a császár elleni fegyveres felkeléssel Magyarország 
elvesztette különállási jogát. Ennek szellemében született meg 1849. október 24-én 
a közigazgatás megszervezésére vonatkozó rendelet, mely hatályon kívül helyezte az 
1849 tavaszán kialakult közigazgatási rendet, és a következő változásokat hozta:

a Magyar Királyságról leválasztották Horvát-Szlavónországot, 
o *  Erdély és Horvát-Szlavónország a Bécsben székelő központi kormányszer

vek közvetlen igazgatása alá került, 
ow a Muraközt Horvát-Szlavónországhoz csatolták,
Ok> a Részeket (Partium) Erdélyhez csatolták,
ov császári nyílt parancs alapján 1849. november 18-án létrehozták a Szerb 

Vajdaságot és Temesi bánságot, 
a katonai határőrvidék Bécsnek marad alárendelve,

Ok- Magyarországot öt katonai kerületre osztották, ezek képezték a később 
kiépülő polgári közigazgatás alapját Pest-Buda, Pozsony, Sopron, Kassa és 
Nagyvárad székhellyel. A kerületek élén a főispánok álltak. A kerületeket 
megyék alkották, melyek élén a megyefőnökök álltak. A megyéket járások 
alkották, élükön a szolgabíró állt. A járások községekből álltak.

1849. november 1 -jén Magyarországon is kihirdették az olmützi alkotmányt, mely
-  a háborúra való hivatkozással -  soha nem lépett hatályba. Ennek az alaptörvénynek
-  mely az alkotmányosság és az abszolutizmus közötti összeütközés eredményeként 
született meg -  számos, az abszolutisták számára kedvező kitétele volt: megszüntette 
a területi különbségeket, vétójogot biztosított az uralkodónak, a miniszterek csak 
az uralkodónak tartoztak felelősséggel, a tartományoknak szűk hatáskörük volt, 
viszont a helyhatóságok széles körű önkormányzati jogokhoz jutottak.



A polgári közigazgatásban, amely 1850-ben lépett életbe, hivatalos nyelvként a 
németet használták. Az 1850-1860 közötti időszak a nagyhatalmú híres-hírhedt 
belügyminiszterről, Alexander Bachról kapta nevét, és Magyarország történelmébe 
Bach-korszak néven került be.

Európában az 1850-es évek végére kialakult nemzetközi politikai helyzet 
azonban a belső szilárdság megteremtésének ellenére sem kedvezett a Habsburg- 
birodalom fennmaradásának a meglévő formában. A legjelentősebb bomlasztó 
tényezők az olasz és a német egységmozgalmak megerősödése és az ezekkel kap
csolatos háborúkban Ausztria vereségei és területvesztései voltak:

ov 1859. június 24-én Solferinónál III. Napóleon francia császártól, aminek 
következtében Ausztria elveszti Lombardiát,

ok 1866. július 3-án Königgrátznél a poroszoktól, aminek következtében 
Ausztria kiszorul a Német Szövetségből, minek folytán Németországot a 
Bismarck kancellár vezette Poroszország egyesíthette.

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy az osztrák-magyar kiegyezési tárgyalások 
-  melyekben magyar részről kiemelkedő szerepet játszott Deák Ferenc -  felgyor
suljanak. A kiegyezés mindkét fél számára hasznot hozott: Ausztria fenntarthatta 
nagyhatalmi helyzetét, Magyarországnak pedig a saját biztonsága érdekében volt 
szüksége a kiegyezésre.

A sikeres tárgyalások eredményeként 1867-ben megszületett a közös hadüggyel, 
külüggyel és részben pénzüggyel rendelkező dualista Osztrák-Magyar Monarchia, 
mely két egyenrangú tagállamból, az Osztrák Császárságból és a Magyar Király
ságból állt. A „közös” minisztériumok vezetőit a császár nevezte ki, a birodalom 
legfőbb összetartó erejének a császári és királyi hadsereget tartották.

Magyarország hasznára vált az is, hogy Erdély ismét az ország szerves részévé 
vált, a katonai határőrvidéket felszámolták, és betagolták a megyerendszerbe. Az 
1868-as magyar-horvát kiegyezéssel Horvát-Szlavónország belső autonómiát 
nyert. A Monarchia mindkét tagállama saját felelős kormánnyal, önálló közigaz
gatással és igazságszolgáltatási rendszerrel rendelkezett. Nemzeti haderőként 
mindkét tagállamnak honvédsége volt, melynek legénységét a közös hadseregből 
kimaradt állomány képezte. A magyar kormány miniszterelnökévé a császár 1867. 
február 17-én gróf Andrássy Gyulát nevezte ki.

1867. június 8-án Pest-Budán I. Ferenc József osztrák császárt Magyarország és 
társországainak királyává koronázták. Az 1868: XLIV. -  a nemzeti egyenjogúság 
tárgyában hozott -  törvénycikkel a kort megelőző módon rendezték a biroda
lomban a nemzetiségi kérdést.

Az osztrák-magyar kiegyezés természetesen nem oldotta meg a birodalom 
minden belső problémáját, de esélyt adott a korszerűsítésre: a polgárosodás fel
lendülésére, a gazdasági felzárkózásra, a nemzeti konfliktusok békés megoldására. 
Mindennek következtében ez a hatalmas, Európa szívében fekvő, soknemzetiségű 
állam ötven évre életképessé vált...



AZ Ú J BÍR Ó I SZERVEZET LÉTREH O ZÁ SA

Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés következtében létrejött feltételek ked
veztek a burzsoá államfelépítmény kiépítésének. Ennek első lépése Magyarország 
legfelsőbb bíróságának, a Királyi Kúriának a létrehozása volt az 1868: LIV. -  a 
polgári törvénykezési rendtartás tárgyában megalkotott -  törvénnyel. A Kúria két 
részlegben működött: Legfőbb ítélőszék és a Semmítőszék. Ugyanezen törvény 
értelmében két felsőbíróságot alakítottak -  a Pesti és a Marosvásárhelyi ítélőtáblát
-  és ezzel egyidőben megszűntek az alispáni ítélőszékek és a kerületi táblák. A városi 
bíráskodás első folyamodású bíróságként -  városi bíróság vagy a városi törvényszék 
formájában -  ekkor még megmaradt: 10 forint perértékig ítélkezhettek.

Az 1868-ban meghozott, nemzeti egyenjogúságot szavatoló törvény lehetővé 
tette, hogy minden állampolgár a saját anyanyelvét használja a bíróságokon.

A következő, talán legfontosabb lépés a közigazgatás és az igazságszolgáltatás kü
lönválasztása volt, amit a törvényhozás az 1869: IV. -  a bírói hatalom gyakorlásáról 
szóló -  törvénycikkel rendezett. Ettől kezdődően e törvény alapján a közigazgatási 
hatóságok és a bíróságok nem avatkozhattak egymás hatáskörébe. Némi átfedés 
azonban fennmaradt, hiszen a szabálysértési ügyek továbbra is a közigazgatási 
szervek hatáskörében maradtak. A bíróságok is láttak el közigazgatási feladatot, 
hiszen rájuk hárult a telekkönyv vezetése.

Az 1869-ben megalkotott törvénynek számos fontos kitétele volt. A bíróságok 
ítéletet az uralkodó -  I. Ferenc József -  nevében hirdettek. A bírákat a király ne
vezte ki, akik fizetésüket az állampénztártól kapták. A bíróknak meghatározott 
feltételeket kellett teljesíteniük, hogy elfoglalhassák tisztségüket, melyek közül 
talán a legfontosabb a megfelelő képesítés volt. Ennek értelmében csak olyan 
személy lehetett bíró, aki:

o *  jogi egyetemi tanulmányait államvizsgával befejezte,
c\fc> legalább 3 évi bírósági vagy ügyvédjelölti gyakorlattal rendelkezett és 

bírói vizsgát tett.

A törvény megfogalmazza a bírói összeférhetetlenség elvét, mely szerint a bíró 
nem lehet képviselő, ügyvéd, kereskedelmi társaság tisztségviselője, nem űzhet 
ipart, nem fogadhat el adományt, és nem lehet tagja politikai pártnak.

A törvény kimondja a bírói függetlenséget: ennek alapján ítéletet csak a törvény 
és a törvényerejű szokás szellemében hozhatnak, az ítélethozatalban a bírót sem 
az állam, sem magánszemély nem befolyásolhatja.

Az 1869-es törvényhez kapcsolódva az 1871: VIII. -  a bírák és a bírósági hi
vatalnokok felelősségéről szóló -  törvénycikkel szabályozták a bírák és a bírósági 
hivatalnokok fegyelmi, büntetőjogi és vagyonjogi felelősségét.

Az 1869-ben megfogalmazott elvek alapján az első folyamodású bíróságok 
szervezetét az 1871: XXXI. -  az első folyamodású bíróságok rendezéséről szóló
-  és a XXXII. -  az elsőfokú királyi törvényszékek és járásbíróságok életbelépé
séről szóló -  törvénycikkben állapították meg. E törvény értelmében megszűnik



valamennyi eddigi önkormányzati bíróság: a megyei és városi törvényszékek, az 
úrbéri törvényszékek, a bányabíróságok, a főszolgabíróságok, a vegyes bíróságok, 
a váltótörvényszékek. Helyettük ettől kezdve a királyi törvényszék lett az első 
folyamodású, általános hatáskörű bíróság.

Vármegyénként több királyi törvényszék is alakult -  Magyarország területén 
összesen 102, Bács-Bodrog vármegyében Baján, Zomborban, Szabadkán és Új
vidéken. A törvényszéket az elnök irányította. A királyi törvényszék büntető- és 
polgári ügyekben is 3 tagú tanácsként ítélkezett. A királyi törvényszék mint cég
bíróság a vállalkozások bejegyzését és csődeljárását is ellátta.

Az 1871-es törvény értelmében kisebb anyagi értékű polgári perekben és jelen
téktelenebb bűnügyekben történő ítélkezés céljából első folyamodású bíróságként 
királyi járásbíróságokat állítottak fel: Magyarország területén összesen 360-at. 
A járásbíróságok élén a járásbíró állt, munkáját a mellé beosztott aljárásbírók 
segítették. A járásbíróság mindig egyesbíróságként ítélkezett. A járásbíróság 
ítélete ellen polgári perekben az illetékes királyi törvényszékhez, büntetőügyek
ben 1900-ig az illetékes ítélőtáblához, ezután pedig ezekben is a törvényszékhez 
lehetett fellebbezni. A járásbíróságok fokozatosan átvették a törvényszékektől a 
telekkönyvek vezetését.

A járásbíróság kezdeti szervezetét és ügykezelését az 1871. évi XXXI. törvény
cikk írja elő, melynek újraszabályozása az igazságügyminiszter 1897-ben kiadott 
23 465. IM számú általános rendeletével történt meg. E rendelkezéssel az ügyvitel 
határozottabb és rendezettebb formát kapott.

A járásbíróságok ügyviteli munkájának végleges szabályozását az igazságügy
miniszter 1914-ben kiadott, 42 100. IM számú rendelete írta elő.

A következő lépésként folytatódott a felsőbíróságok átszervezése: a polgári 
törvénykezési rendtartásról szóló 1868: LIV. te. módosítására vonatkozó 1881: 
LIX. te. a Királyi Kúriát egységes legfőbb ítélőszékké alakította. Az 1890: XXV.
-  a királyi ítélőtáblák és a királyi főügyészségek szervezéséről szóló -  törvénycikk 
értelmében 11 ítélőtáblát hoztak létre, és meghatározták hatáskörüket. Némileg 
átszervezték a bíróságok hálózatát és területi illetékességüket: 1890-től 67 tör
vényszék és 384 járásbíróság működött.

Valamennyi bíróság felett az igazságügy-miniszter gyakorolt főfelügyeletet.
A bíróságok szervezésével párhuzamosan a közvád képviseletére az 1871: 

XXXIII. -  a királyi ügyészségről szóló -  törvénycikkel létrehozták az ügyészsé
get. A vármegyei és városi tisztiügyészek megmaradtak hivatalukban, de csupán 
jogtanácsosként működtek tovább, és vagyonjogi ügyekben képviselték a tör
vényhatóságokat.

Az újonnan létrehozott királyi ügyészségek -  melyeket a királyi törvényszékek 
mellett hoztak létre -  kizárólagosan vádhatóságként működtek. Az ügyészeket
-  akárcsak a bírókat -  a király nevezte ki, fizetésüket az államkincstár utalta át. 
Az ügyészség élén a királyi ügyész állt, munkáját alügyészek segítették. Az ügyé
szi feladatok közé tartozott a nyomozás irányítása, a vádemelés, a vádelejtés, a 
fellebbezés, a büntetés végrehajtásának eszközlése és felügyelete. A járásbíróságok 
esetében 1900-tól a közvádat ügyészi megbízott képviselte.



Az ítélőtáblák mellett királyi főügyészségeket állítottak fel, melyeknek élén a 
főügyész állt: ez a szerv felügyeletet gyakorolt a hatáskörük alá tartozó ügyész
ségek felett.

ZENTA A X IX . SZÁZAD  M Á SO D IK  FELÉBEN

Az 1848/49-es szabadságharc leverését követően Zentán is megkezdődhetett 
az újjáépítés és a megrendült bizalom helyreállítása. A város elvesztette rendezett 
tanácsát, de 1850-ben ide került a koronakerület magisztrátusa, melynek törvény
kezési és politikai funkciója megszűnt. A közrend és a közbiztonság fenntartása 
a pandúrokra és a csendbiztosra hárult, őket 1856-ban a csendőrség váltotta fel. 
Az utcákon éjjel bakterok (éjjeliőrök) ügyeltek, este kilenc óra után tilos volt a 
kocsmai mulatozás.

1851-től folytatódtak a Tisza-szabályozás munkálatai, és megkezdődik a ka
taszteri felmérés, amely 1856-ig elhúzódott. A megsérült épületek helyreállítása 
mellett 1854/55-ben felépül a kis városháza is.

A város ismét kérelmezte a rendezett tanács visszaállítását, amit 1861-ben 
meg is kapott. A többi kerületi községhez hasonlóan Zentának is tetemes összeg 
lefizetésével kellett megváltania magát a dézsmafizetés alól, amit a hátralékok is 
megterheltek, hiszen huzamosabb ideje nem fizették az uradalmi nyolcadot. Ezért 
a dézsmaper lehetősége is fenyegette a várost, ami egyet jelentett volna a csőddel. 
A helyzetet tetézte a hídépítési kötelezettség, amit a város a rév- és vámjog fejében 
felvállalt. A felmerült pénzügyi nehézségek miatt a városi elöljáróság kérte, és 
1868-ban meg is kapta a rendezett tanács megszüntetését, és ennek értelmében 
Zenta nagyközséggé alakult.

Az önkormányzati „leépítés” ellenére a lassú fejlődés, korszerűsödés töretlen
nek bizonyult. Zenta mind jobban bekapcsolódott az ország vérkeringésébe: az 
1860-as évek elején postahivatalt állítottak, a Zimony-Szeged gőzhajójárat Zentát 
is érintette, szóba került a híd- és a vasútépítés is.

1870. február 26-án került sor az örökváltsági szerződés megkötésére és a kerü
let törvényes úton való -  1870: XXVI'. te. -  megszüntetésére. A kerület és községei 
kötelezték magukat, hogy 1 300 000 forintot fizetnek, aminek fejében megváltják 
kiváltságlevelekkel előírt kötelezettségeiket. A váltságdíjat részletekben kellett 
törleszteni 1875-ig, minden év október 1-jén. Ebben az időszakban került sor 
a járásosztásra: 18 ezer hold közlegelő felosztására, miután Zenta elvesztette a 
közlegelők védelmében 1875-ben indított pert. Miután másodfokon is veszített, 
1879. szeptember 5-én Zenta egész vagyonát zárolták, majd 1881-ben egyezségre 
került sor a peres felek között.

A községek rendezéséről szóló 1871: XVIII. te. értelmében Zentán 1873 végén 
visszaállítják a rendezett tanácsot, és megszervezik a polgármesteri hivatalt: Zenta 
első polgármestének tisztségét Jankovich Aurél töltötte be. A képviselő-testület 
kétszáz képviselővel alakul meg: száz választott és száz virilista képviselő dönthetett 
a város ügyes-bajos kérdéseiről.

1872/73-ban felépült a Tiszán átívelő fahíd, összeköttetést teremtve Bács-Bodrog 
és Torontál vármegyék között.



A ZENTAI KIRÁLYI JÁ RÁ SBÍRÓ SÁ G  AZ O SZTR Á K -M A G YA R  
M ONARCH IA ID E JE  A LA TT (1872-1918)

A zentai Királyi Járásbíróság 1872-ben kezdte meg működését, illetékességi 
területe a következő településeket ölelte fel:

Ada és a hozzá tartozó települések: Oromvég és Tornyos,
Magyarkanizsa és a hozzá tartozó települések: Adorján, Orom, Oromhe
gyes és Paphalom,
Martonos és a hozzá tartozó települések: Ostorka és Szalatornya,

nv Mohol és a hozzá tartozó települések: Gunaras, Nagyvölgy és Töviske, 
Zenta és a hozzá tartozó települések: Batka, Felsőhegy, Karjad és Kevi.

Hivatali helyiségei a Városháza 1854/55-ben épült épületrészében, a Kis-város- 
házának nevezett szárnyban kaptak elhelyezést. Ezt igazolja a város közgyűlésének 
1872. április 19-én megtartott ülésén született határozat (TLZ, F. 003 -  Zenta 
Rendezett Tanácsú Város, Zenta (1850-1918), 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 1872, 
iktatószám: 67/1872):

„Olvastatott az e f. é. k. ig. 444-ik sz. a. érkezett abbéli megkeresés, mely szerint 
a város által a helyb. Kir. Járásbíróság részére használatul átengedett kisvárosházi 
helyiségek haszonélvezeti jogának telekkönyvi bekebeleztetésére nézve szükséges 
nyilatkozat kívántatik.
A nyilatkozat kiállításával az Elöljáróság megbízatik.”

A közgyűlés ugyanazon a napon 69/1872 számú napirendi pont alatt tárgyalt 
a járásbíróság által kért börtönök építéséről is:

„Bíró úr felhozza, miszerint a helyb. Kir. Járásbíróság a város által szerződésileg 
kikötött börtönök építése iránt az Elöljáróságot több ízben sürgette, kér ez iránt 
kellő intézkedést tenni.
Megbízatik az Elöljáróság, hogy az építendő börtönökre nézve javaslatát a tervek
és költségelőirányzattal együtt mihamarabb beterjessze.”

A zentai járásbíróság első járásbírája Zákó György lett, aki ezt a tisztséget 1876- 
ig töltötte be - később a nagykikindai törvényszék elnöke lett. Az első aljárásbíró 
Papp Döme volt.

A telekkönyvek vezetését a zentai járásbíróság 1878-tól vette át a szabadkai 
törvényszéktől, az első zentai telekkönyvvezető Vibirál Dénes volt.

A járásbíróság ügyviteli nyelve a magyar volt, a munkát négy ügyosztály kere
tében osztották-szervezték meg:

1. Elnöki ügyosztály -  ügyiratainak jelzete: El.
2. Peres ügyosztály, mely a következő ügyeket kezelte:



-  egyezségi ügyek -  ügyiratainak jelzete: Eg,
-  fizetési meghagyások -  ügyiratainak jelzete: Fh és Fm,
-  sommás perek -  ügyiratainak jelzete: Sp,
-  anyakönyvi ügyek -  ügyiratainak jelzete: A,
-  megkeresések peres ügyekben -  ügyiratainak jelzete: M,
-  vegyes (peres) ügyek -  ügyiratainak jelzete: Pv.

3. Büntető ügyosztály, mely a következő ügyeket kezelte:
-  vétségek, szabálysértési ügyek -  ügyiratainak jelzete: B,
-  vizsgálóbírói ügyek -  ügyiratainak jelzete: Vb,
-  megkeresések büntető ügyekben -  ügyiratainak jelzete: Bm
-  vegyes (büntető) ügyek -  ügyiratainak jelzete: Bv.

4. Peren kívüli ügyosztály, mely a következő ügyeket kezelte:
-  hagyatéki ügyek -  ügyiratainak jelzete: Ö,
-  végrehajtási ügyek -  ügyiratainak jelzete: Vg,
-  telekkönyvi ügyek -  ügyiratainak jelzete: Tk vagy Tkv.

A telekkönyvi ügykezelés teljesen elkülönült a bíróságitól, külön irattárral 
rendelkezett. A telekkönyvi ügyiratokat kataszteri községek szerint különválasz
tották, jelzeteik kezdetben a következők voltak: A (Ada), Ók vagy Mk (Ó- vagy 
Magyarkanizsa), M (Martonos), Moh (Mohol), Z (Zenta). 1914-től az egyes 
kataszteri községeket római számmal jelölték: I -  Ada, II -  Magyarkanizsa, III 
-  Martonos, IV -  Mohol, V -  Zenta.

A ZENTAI KIRÁLYI JÁ RÁ SBÍRÓ SÁ G  Ú J ÉPÜ LETE

Az 1895-ös királylátogatás jelentős esemény volt a korabeli Zenta életében. I. 
Ferenc József látogatására készülve városszerte jelentős munkálatokra került sor, 
aszfaltozás, a főtér rendezése, a villanyvilágítás bevezetése -, melyeknek célja az 
volt, hogy Zenta minél inkább városias, polgári küllemet nyerjen. Ezen munkálatok 
keretében került sor egy új épület felépítésére, mely a helyiséghiánnyal küszködő 
Királyi Járásbíróságnak, valamint az állandóan költözködő postahivatalnak adott 
otthont. Erről a beruházásról a város még 1894-ben döntött. Az építkezés színhe
lyéül a városházatelek déli -  Jókai utcai (ma: Posta utca) -  részét, a régi mészárszék 
területét jelölték ki. így lehetővé vált, hogy a már az 1884/85-ös felújítást és építést 
követően egységes egésszé kovácsolódott városháza-komplexum újabb elemmel 
bővüljön. Az új épület terveit Koncz György városi építész készítette.

A munkálatokat Goldstein Dávid zentai építési vállalkozó cége 1895. április 28- 
án kezdte meg, és az épület az előírt négy hónap alatt elkészült. A felülvizsgálatot 
1896. február 20-án tartották meg, ekkor került sor az épület átvételére. Mivel 
azonban a többletmunkák miatt túllépték az előirányozott költségvetést, az ügyből 
1898-ban per lett, ami csak 1905-ben zárult le Konc György pervesztésével.

Az elkészült épület felépítése egyemeletes, kéttraktusos, középfolyosó- rendsze
rű volt, melynek kellő komolyságot a szigorúan betartott szimmetria és a - korabeli 
középületekre jellemző -  „monarchiasárga” szín kölcsönzött. Az épületet kemény



cseréppel fedték le, minek következtében nem esett áldozatául az 1911-es -  a 
Városházát elpusztító -  tűzvésznek.

A Zentai Királyi Járásbíróság az új épület emeleti részét vette birtokába, és ma
radt is ott egészen 1960-ig, amikor Zentán megszűnt a járásbíróság intézménye.

1910-ben felvetődött annak a lehetősége, hogy Zenta magasabb szintű igaz
ságszolgáltatási intézménynek: törvényszéknek adhat otthont. Ennek egyik alap- 
feltétele az volt, hogy a város az új bíróságnak méltó épületet biztosítson. Zenta 
elöljárósága hajlott is erre, és az esetleges építkezés színhelyéül a rakpart egyik 
leglátványosabb szakaszát, a Szép utcától a Híd utcáig terjedő részét jelölték ki. 
A régi Városháza 1911-ben bekövetkezett pusztulása azonban -  ami új városháza 
építését tette szükségessé -  valamint az 1912 őszén köztudomásra jutott tény, mi
szerint Zenta mégsem kap törvényszéket, tárgytalanná tette az új bírósági épület 
építésének tervét.

Az 1871-es törvény értelmében az újonnan megalakult bíróságok a törvény- 
hatóságoktól átvették a fogházakat, börtönöket is -  így történt ez a Zentai Járás- 
bíróság esetében is. A járásbírósági fogház a Járásbíróság udvarán, külön erre a 
célra szolgáló épületben volt elhelyezve, udvarát a Városháza udvarától csupán 
deszkakerítés választotta el. A fogház három közös és három magánzárkából állt, 
amit az őrszoba és a raktárhelyiség egészített ki. Az 1916-os börtönvizsgáló-szemle 
alkalmával a Zentai járás közbiztonsági bizottsága a járásbírósági fogházépületről
a következőket állapította m eg:...... közegészség- és közbiztonság-ellenes állapota
miatt rendeltetésének nem felel meg, mert a fogház zárkái alacsonyak, nehezen 
szellőztethetők, padlózata nehezen tisztítható, mert téglával van burkolva.” 
Ugyanezen vizsgálat alkalmával a foglyokat is kikérdezték: „... akik a bánásmód 
és élelmezés tekintetében kikérdeztetvén kijelentették, hogy panaszuk nincs.”

A Zentai Királyi Járásbíróság járásbírái 1873 és 1918 között:

-  Zákó György 1873-tól 1876-ig -  ebben az időszakban a Zentai Járásbíróság 
vezetője is,

-  Zottományi Sándor 1877-től 1883-ig -  ebben az időszakban a Zentai Já
rásbíróság vezetője is,

-  Roth Nándor 1884-től 1889-ig -  ebben az időszakban a Zentai Járásbíróság 
vezetője is,

-  Ringhofer Lajos 1890-től 1897-ig -  ebben az időszakban a Zentai Járásbí
róság vezetője is,

-  Jánosy Mihály Máté 1897-től 1901-ig -  1898 és 1901 között a Zentai Járás- 
bíróság vezetője is,

-  Dr. Matsik Szilárd 1898-tól 1918-ig -  1902 és 1918 között a Zentai Járás- 
bíróság vezetője is,

-  ifj. Kósa Károly 1905-től 1906-ig -  1895-től 1904-ig aljárásbíró Zentán,
-  Dobos Antal 1906-tól 1918-ig -  1893-tól 1895-ig járásbírósági jegyző, 

1897-től 1905-ig aljárásbíró Zentán,
-  Jakó Sándor 1909-től 1918-ig -  1899-től 1908-ig aljárásbíró Zentán,



-  Dr. Kopp István 1909-től 1911-ig -  1903-tól 1908-ig aljárásbíró Zentán,
-  Somogyi Mihály 1909-től 1916-ig,
-  Dr. Morava Károly 1914-től 1918-ig.

A zentai Királyi Járásbíróság aljárásbírái 1873 és 1918 között:

-  Papp Döme 1873-tól 1876-ig,
-  Baky Gedeon 1876-ban,
-  Nékám Gyula 1878-tól 1881-ig, majd 1883-tól 1888-ig,
-  Szopó János 1878-ban,
-  Szecsey Iván 1880-tól 1881-ig,
-  Schwartzer Gyula 1882-től 1887-ig -  1880-tól 1881-ig a Zentai Járásbíróság 

jegyzője,
-  Apáthy Gyula 1885-től 1887-ig,
-  Dr. Móré Pál 1886-ban, majd 1888-ban,
-  Szerdahelyi Sándor 1888-tól 1889-ig,
-  Kovács Béla 1889-től 1892-ig,
-  Batta János 1889-től 1891-ig,
-  Gesztessy Ákos 1889-től 1897-ig,
-  Bittó József 1891-től 1892-ig,
-  Szilágyi Lajos 1892-től 1896-ig,
-  Dr. Bernáth Gyula 1893-tól 1894-ig,
-  Molnár Géza 1893-tól 1898-ig,
-  Ifj. Kósa Károly 1895-től 1904-ig,
-  Dobos Antal 1897-től 1905-ig,
-  Schmidt István 1898-tól 1899-ig,
-  Jakó Sándor 1899-től 1908-ig,
-  Dr. Körtvélyesi Mór 1901-ben,
-  Dr. Sörös Gyula 1902-től 1903-ig,
-  Dr. Kopp István 1903-tól 1908-ig,
-  Márczy Gyula 1904-től 1908-ig,
-  Dr. Fischer Frigyes 1907-től 1908-ig,
-  Dr. Fodor Lajos 1916-tól 1918-ig,
-  Kiss Pál Ferenc 1916-tól 1918-ig -  1907-től 1915-ig a Zentai Járásbíróság 

jegyzője.

A Zentai Királyi Járásbíróság aljegyzői, ill. jegyzői 1878 és 1918 között:

-  Skultety Zsigmond 1878-ban
-  Jurits Antal 1878-tól 1880-ig,
-  Schwartzer Gyula 1880-tól 1881-ig,
-  Nyitrai József János 1884-től 1889-ig,
-  Bogisich István 1884-ben, majd 1886-ban,
-  Mészáros Zoltán 1890-től 1892-ig,



-  Dobos Antal 1893-tól 1895-ig,
-  Szekér Károly 1896-tól 1897-ig,
-  Wild Károly 1896-tól-1899-ig,
-  Bús Lukács 1898-tól 1900-ig,
-  Weisz Ármin Tivadar 1900-tól 1903-ig,
-  Csergő Sándor 1900-ban,
-  Turkovits Mihály Emil 1901-től 1903-ig,
-  Dr. Rázel István 1904-től 1906-ig,
-  Bodnár Gábor 1904-től 1909-ig,
-  Kiss Pál Ferenc 1907-től 1915-ig,
-  Legeza József 1909-ben,
-  Dr. Boér Jenő 1910-től 1911-ig,
-  Dr. Erdős Kálmán 1911-től 1912-ig,
-  Dr. Tóth István 1912-ben,
-  Dr. Szeremley János 1913-tól 1918-ig,
-  Dr. Mamuzsich József 1913-tól 1917-ig,
-  Dr. Szafir Miklós 1916-tól 1918-ig,
-  Dr. Boschan Sándor 1918-ban.

A Zentai Királyi Járásbíróság telekkönywezetői 1878 és 1918 között:

-  Vibirál Dénes 1878-tól 1894-ig,
-  Madari János 1895-től 1900-ig,
-  Szalay József 1901 -ben,
-  Simonyi Sándor 1902-től 1918-ig,
-  Bobár István 1909-től 1918-ig.

A Magyar Királyság által a Délvidéken kiépített igazságügyi-bírósági rendszer 
1918 novemberéig zavartalanul végezhette feladatait.

Az I. világháború fegyveres összecsapásainak végét jelentő, 1918. november
3-án aláírt padovai fegyverszünetet és az 1918. november 13-án aláírt belgrádi 
konvenciót követően az antant és a velük szövetséges szerb és román csapatok 
jogot formáltak arra, hogy megszállják Magyarország egyes részeit.

1918. november 16-án -  azon a napon, amikor Budapesten kikiáltották a 
köztársaságot -  Zentára is bevonultak a szerb hadsereg csapatai Gligorije Hadži- 
Jovanović parancsnoksága alatt. A helyi közigazgatás irányítását a szerb Nemzeti 
Bizottság vette át, a járásbíróság pedig beszüntette munkáját.

Az újvidéki nemzetgyűlés november 25-én megszavazta ezen területek csatlako
zását Szerbiához, 1918. december 1-jén pedig megalakult a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság. Ezzel a Magyar Királyság a gyakorlatban elvesztette fennhatóságát 
a Délvidék felett, amit de jure az 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy- 
Trianon palotában aláírt, trianoni békeszerződés néven ismert nemzetközi jogi 
okmány szentesített.



A Zentai Királyi Járásbíróság 1872-1918-as időszakából megőrzött iratanyag 
1959 és 1988 között, több iratátvétel során került a zentai Történelmi Levéltár 
birtokába, ahol F. 020-as jelzet alatt került nyilvántartásba. Az összesen 124,00 
ifm iratanyagot tartalmazó levéltári fond megoszlása a következő:

A. Könyvek (1896-1919), összesen 145 kötet:

I. Bírósági könyvek:
1. iktatókönyvek: 5 kötet (1-5.) az 1896-1904-es időszakra,
2. főlajstromok: 4 kötet (6-9.) az 1915-1918-as időszakra,
3. mutatók: 3 kötet (10-11.) az 1916-1918-as időszakra,
4. lajstromok mutatóval: 10 kötet (12-20.) az 1898-1911-es időszakra -  ügy

fajták szerint.

II. Telekkönyvi könyvek:
5. telekkönyvi benyújtási jegyzőkönyvek: 13 kötet az 1877-1918-as időszakra,
6. telekkönyvi iktatókönyvek: 64 kötet az 1874-1918-as időszakra,
7. telekkönyvi mutatók: 46 kötet az 1877-1918-as időszakra.

B. Iratok (1875-1918), összesen 948 doboz:

I. Bírósági ügyiratok: 40 doboz (28-67.) az 1875-1918-as időszakra -  zömmel 
örökösödési-hagyatéki, büntető- és polgári peres ügyek.

II. Telekkönyvi ügyiratok (1875-1918) 908 doboz -  kataszteri községek sze
rint.



IM P É R IU M V Á L T Á S: A SZ E R B -H O R V Á T -S Z L O V É N  
K IR Á L Y SÁ G  M E G A L A K U L Á S Á T Ó L  A  T R IA N O N I 
B É K E S Z E R Z Ő D É S IG  (1 9 1 8 -1 9 2 0 )

1918 őszén az Osztrák-Magyar Monarchia darabokra hullott. A birodalom nem
zetiségei az antanthatalmak sugallatára a Monarchia felosztása mellett foglaltak 
állást. 1918 októberében nemzeti tanácsok alakultak, amelyek új hatalmi szervek
ként kezdték meg működésüket.

1918. október 16-án IV. Károly szövetségi állammá nyilvánította Ausztriát, 
október 21-én pedig az Ideiglenes Nemzetgyűlés kikiáltotta a független Ausztria 
megalakulását. 1918. október 23-án megalakult a Magyar Nemzeti Tanács élén 
gróf Károlyi Mihállyal.

1918. október 29-én Zágrábban a Szlovén-Horvát-Szerb Nemzeti Tanács 
kimondta a délszláv területek elszakadását a Monarchiától, és kikiáltotta a Szlo- 
vén-Horvát-Szerb Államot. Az 1918. október 30-ról 31-re virradó éjjelen Buda
pesten győzött az őszirózsás forradalom: József főherceg a király megbízottjaként 
Károlyi Mihályt nevezi ki miniszterelnökké. Az új miniszterelnök november
2-ai kiáltványában bejelenti: a magyar nemzet leteszi a fegyvert, minden népnek 
egyenlőséget hirdet.

1918. november 3-án Padovában az antanthatalmak és az Osztrák-Magyar 
Monarchia képviselői aláírják a november 4-én életbe lépő fegyverszüneti meg
állapodást.

Bács-Bodrog és Torontál vármegyékben feszült helyzet alakult ki: a közbiz
tonság megrendült, fosztogatásokra és rablásokra került sor. A helyi nemzeti 
tanácsok több településen nemzetőrség felállításával próbálták helyreállítani a 
békét és a nyugalmat. Számos délvidéki városban bevezették a szükségállapotot 
és a rögtönítélő bíráskodást.

1918. november 5-én a szerb hadsereg vezérkari főnöke -  Živojin Misié vajda 
-  parancsot adott ki, melyben a szerb csapatoknak elrendeli, hogy keleten foglalják 
el a Fehértemplom-Versec-Temesvár-Arad, északon a Szeged-Szabadka-Baja 
vonalat, északnyugaton pedig induljanak meg Szerémség, Horvátország, Bosz
nia- Hercegovina, Dalmácia és Szlovénia irányában. November 7-én Belgrádban a 
magyar kormány képviselői fegyverszüneti tárgyalást kezdenek Franchet d’Esperay 
francia tábornokkal. Közben november 9-én a szerb csapatok bevonulnak Újvidék
re, november 13-án Szabadkára és Bajára is. November 13-án aláírják a belgrádi 
katonai egyezményt, amit követően a szerb csapatok megszállták Barcsot, Szigetvárt 
és Pécset is. November 16-án Zentára is bevonult a szerb katonaság.

Az 1918. november 25-én Újvidéken megtartott nemzetgyűlés -  melyen Zentát 
Joca Vujié és Miloš Prekajski képviselte -  megszavazta e területek elszakadását 
és Szerbiához csatlakozását. 1918. december 1-jén a Szerbia és a Szlovén-Hor- 
vát-Szerb Állam egyesülésével létrejött a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. Az 
újonnan létrejött állam egyes területei társadalmi-politikai szempontból eltérő 
fejlettségi fokon álltak, nemzetiségi összetételük és a lakosság kulturális-gazdasági 
szintje jelentősen különbözött.



1919-ben megkezdődött a békekonferencia, amit Magyarország számára a tri
anoni békeszerződés zárt le 1920. június 4-én. Ez a békeszerződés véglegesítette a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság által birtokba vett területek hovatartozását.

AZ IM PÉRIUM VÁLTÁS ZENTAI KÖ V ETKEZM ÉN YEI: A 
KÖZIGAZGATÁS Á TV ÉTELÉN EK  N EH ÉZSÉG EI (1 9 1 8 1 9 1 9 )

A szerb csapatok bevonulását Zentára 1918 novemberében a lakosság ideiglenes 
megszállásnak tekintette, aminek belátható időn belül vége lesz. A nemzetőrséget 
feloszlatták, a rendfenntartást a szerb katonaság vette át.

A november 25-én Újvidéken megszületett határozat és az azt követő ese
mények: Bács-Bodrog vármegye főispánjának 1918. november 29-ei rendelete, 
melynek értelmében az önkormányzatok csak a szerb-horvát-szlovén kormány 
által elrendelt utasításokat hajthatják végre, megcáfolták azokat a reményeket, 
hogy csak rövid idejű katonai megszállásról van szó.

Kosta Bugarski főispán 1919. január 16-án nevezte ki Zenta város új tisztikarát, 
melynek élén a polgármesteri tisztséget Djordje Vujié töltötte be. 1919. február 
4-én a főispán Zentára látogatott, hogy az új állam hivatali esküjét megtagadó 
tisztviselők helyett újakat nevezzen ki. Vujié polgármester ekkor lemondott, 
helyére Szárich Gézát állították.

1919. február 7-én újabb rendelet érkezik a főispántól: a képviselő-testület 
helyett 70 tagból álló Nemzeti Bizottságot (Narodni odbor) neveztek ki. A zentai 
Nemzeti Bizottság alakuló gyűlését 1919. március 12-én tartotta, ezzel az önkor
mányzatnak az új hatalom általi teljes átvétele megtörtént.

AZ IG A ZSÁ G Ü G YI-BÍR Ó SÁ G I R EN D SZER  A SZERB-H O RV Á T- 
SZLO V ÉN  KIRÁLYSÁG (1919-1929), ILL. A JU G O SZLÁ V  
KIRÁLYSÁG (1929 1941) ID EJÉN

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 1918 decemberében megalakult kormányának 
munkájában már részt vett az igazságügyi tárca képviselője is, noha az Igazságügy
minisztérium megalakulására vonatkozó rendelet csak 1919. december 4-én lépett 
hatályba. E rendelet értelmében az Igazságügy-minisztériumra hárultak -  többek 
között -  az igazságügyi-bírósági rendszer igazgatási ügyei is.

Az újonnan megalakult délszláv állam jogrendszerét sokszínűség jellemezte. 
A heterogenitás onnan eredt, hogy az egyesülést megelőző időszakban egyes 
területek különböző államalakulatokhoz tartoztak, melyekben eltérő jogrend 
uralkodott. Ebből a szempontból az ország területe hat térségre oszlott:

Szerbia, amely magában foglalta a belgrádi székhelyű Semmítőszék 
(Kasacioni sud), a belgrádi és a szkopjei székhelyű fellebbviteli bíróságok 
(Apelacioni sud) illetékességi területét. Ezen a területen a Szerb Királyság 
jogrendje volt érvényben.



Montenegró, amely magában foglalta a podgoricai székhelyű Nagy Bíróság 
(Veliki sud) illetékességi területét. Ezen a területen a montenegrói jogrend 
volt érvényben.

ov Vajdaság, amely magában foglalta a Semmítőszék B. osztályának (Odeljenje 
B. Kasacionog suda) illetékességi területét, melynek székhelye Újvidéken 
volt. Ezen a területen a magyar jogrend volt érvényben, hacsak nem volt 
ellentétben az új állam jogalkotásával. Egyes területeken -  a Pancsovai 
Kerületi Bíróság, a nagykárolyfalvai, a fehértemplomi, a kevevári, a titeli 
és a zsablyai járásbíróságok esetében -  amelyek egykor a katonai határőr- 
vidékhez tartoztak, az osztrák jogrend volt érvényben.

Ofc- Horvát-Szlavónia, amely magában foglalta Horvátországot, Szlavóniát, 
Isztriát és a Muravidéket. Ez a terület a Hetek ítélőszéke (Stol sedmorice), 
ill. a Semmítőszék A. osztályának illetékességi területét képezte, melynek 
székhelye Zágrábban volt.
Dalmácia-Szlovénia, amely magában foglalta Dalmáciát Rab, Pag és Krk 
szigetekkel, valamint Szlovéniát.

ov Bosznia-Hercegovina, amely magában foglalta Boszniát és Hercegovinát. 
Ez a szarajevói székhelyű Legfelsőbb Bíróság (Vrhovni sud) illetékességi 
területét képezte. Itt az osztrák jogrend volt érvényben. A bosnyák-moha- 
medánok számára az élet egyes területeit hivatalosan is az iszlám törvénye, 
a saria szabályozta, melynek rendelkezései a Korán tanításán alapultak.

Az új állam egységes jogrendjének kialakulása a Szent Vitus-napi (Vidovdan) 
alkotmány 1921. június 28-ai elfogadásával vette kezdetét. Ebben sikerült is 
eredményeket elérni, de a jugoszláv jogrendet az 1941-es összeomlásig az egyen
lőtlenségek jellemezték. A Szerb-Horvát-Szlovén/Jugoszláv Királyság idején a 
bíróságok az ítéleteket őfelsége a király -  „U ime Njegovog Veličanstva Kralja” 
-  nevében mondták ki.

A bíróságok ügyvitelében a szerb-horvát, ill. a szlovén nyelvet használták. A 
többnemzetiségű Vajdaság területén -  a nagyszámú, szerbül nem vagy gyengén 
beszélő ügyfélre való tekintettel, ill. az Osztrák-M agyar Monarchia idejéből 
származó dokumentumok fordítása miatt -  a törvényszékek-körzeti bíróságok 
tolmácsokat is alkalmaztak. Erről már 1919-ben rendeletet hoztak.

A Magyarországtól elcsatolt területek esetében -  amelyek a Bácskából, a 
Bánságból, Baranyából és a Muravidékből álltak -  már a kezdet kezdetén döntés 
született, hogy az 1918. november 1-jén érvényes törvények maradjanak hatályban, 
hacsak nincsenek ellentétben az új állam államalkotó nemzeteinek érdekeivel. 
Ennek szellemében kisebb módosításokkal 1929-ig érvényben voltak a következő 
magyar törvények:

om 1878. évi V. törvénycikkely: A magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről 
és vétségekről,

ov 1879. évi XL. törvénycikkely: A magyar büntető törvénykönyv a kihágá
sokról (szabálysértésekről),



1896. évi XXXIII. törvénycikkely: A bűnvádi perrendartásról,
1911. évi I. törvénycikkely: A polgári perrendartásról.

Ezzel összhangban, a bírósági ügyvitelben is megtartották azt a rendszert, mely 
szerint valamennyi ügyiratot egységes főlajstromba vezették be, és ennek alapján 
egységes sorozatban irattározták őket -  ez a módszer a körzeti bíróságok esetében 
1929-ig, a járásbíróságoknál pedig 1932-ig működött.

Az új állam a Vajdaság területén megtartotta az Osztrák-Magyar Monarchia 
idejében kialakított bírósági szervezetet. Első lépésben az első folyamodású bí
róságok átvétele történt meg, csak ezután kezdődhetett a fellebbviteli bíróságok 
kialakítása. Ennek az volt az oka, hogy a Délvidék elcsatolását követően a Vajdaság 
területére illetékes fellebbviteli bíróság -  a Szegedi Királyi ítélőtábla -  a trianoni 
Magyarország területén maradt, illetve a Temesvári Királyi ítélőtábla székhelye 
Romániához került. A Királyi Kúria -  mint legfelsőbb bíróság -  továbbra is Bu
dapesten székelt.

A bíróságok munkájának elindítását és működtetésüket a kezdeti időszakban a 
Bánság, a Bácska és Baranya területére illetékes Néphivatal Igazságügyi Osztálya 
(Odsek za pravosudje narodne uprave za Banat, Bačku i Baranju) látta el. A Nép
hivatal 1918. december 6-án felhívást intézett a bíróságokhoz és ügyészségekhez, 
hogy álljanak szolgálatba. A bíróságok munkáját a Vajdaság területén számos ne
hézség kísérte. Ez elsősorban abból eredt, hogy számos bíró és bírósági tisztviselő
-  akik nem voltak hajlandóak felesküdni az új hatalomra -  önszántából elhagyta 
a biróságokat, vagy felmondást kapott.

Az új hatalom az újvidéki, zombori és szabadkai törvényszéket 1919 február
jában vette át: elnevezésük 1929-től a szerb-horvát terminológia alapján körzeti 
bíróságra (okružni sud) változott. A Belügyminisztérium Bánságra, Bácskára és 
Baranyára illetékes osztályának 1919. október 30-ai keltezésű jelentése szerint a 
bíróságok többségében 1919 folyamán is magyar nyelven folytak a tárgyalások.

Az újvidéki székhelyű Fellebbviteli Bíróság (Apelacioni sud) megalakítására 
vonatkozó rendelet 1919. november 13-án született meg. Másodfokú bírósági 
szervként működött azokban az ügyekben, amelyekben a törvényszékek -  körzeti 
bíróságok első folyamodásúak voltak. Ezen bírói szerv élén az elnök állt, akinek 
munkáját egy alelnök és négy tanácselnök segítette, a testületet 13 bíró egészítette 
ki. A bíróság segédszemélyzetét egy elnöki titkár, négy tanácsi és négy bírósági 
jegyző alkotta. Ezen bíróság három tagból álló tanácsként ítélkezett.

Az igazságügy-miniszter 1921. szeptember 27-ei keltezésű rendelete hozta 
létre a Vajdaság területén működő bíróságok hálózatát. Ennek értelmében hét 
törvényszék-kerületi bíróság (okružni sud) működött, melyek székhelyei Újvidék, 
Zombor, Szabadka, Nagybecskerek, Nagykikinda, Fehértemplom és Pancsova 
voltak. Valamennyi törvényszék-kerületi bíróság hatáskörébe több járásbíróság
-  mint első folyamodású bíróság -  tartozott:

ex* az Újvidéki Kerületi Bíróság (Törvényszék) alárendeltségébe tartoztak a 
következő székhelyű járásbíróságok: Újvidék, Zsablya, Óbecse, Titel és 
Palánka,



Ok- a Zombori Kerületi Bíróság (Törvényszék) alárendeltségébe tartoztak a 
következő székhelyű járásbíróságok: Zombor, Apatin, Kula, Hódság és 
Dárda. 1930-ig a zombori Kerületi Bíróságnak (Törvényszéknek) Csák
tornyán (Čakovec, Horvátország) kihelyezett tagozata működött.

Ok- a Szabadkai Kerületi Bíróság (Törvényszék) alárendeltségébe tartoztak a 
következő székhelyű járásbíróságok: Szabadka, Topolya és Zenta, 

ov a Nagybecskereki Kerületi Bíróság (Törvényszék) alárendeltségébe tartoz
tak a következő székhelyű járásbíróságok: Nagybecskerek, Módos (Jaša 
Tomié) és Törökbecse,

Ok- a Nagykikindai Kerületi Bíróság (Törvényszék) alárendeltségébe tartoztak 
a következő székhelyű járásbíróságok: Nagykikinda és Törökkanizsa,

Ok- a Fehértemplomi Kerületi Bíróság (Törvényszék) alárendeltségébe tartoztak 
a következő székhelyű járásbíróságok: Nagykárolyfalva (Banatski Karlovac), 
Fehértemplom, Kevevára (Kovin) és Versec,

Ok- a Pancsovai Kerületi Bíróság (Törvényszék) alárendeltségébe tartoztak a 
következő székhelyű járásbíróságok: Pancsova, Alibunár, Periasz (Perlez) 
és Antalfalva (Kovaéica).

A Vajdaság területén így kialakított bírósági hálózatot az 1928-ban meghozott, 
a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság rendes bíróságainak rendszeréről szóló törvény 
(Zakón o uredjenju redovnih sudova za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca) 
szentesítette. A körzeti bíróságok első folyamodású bíróságokként működtek 
büntető- és polgári peres vagy peren kívüli ügyekben, valamint másodfolyamo- 
dású bíróságokként működtek azokban az ügyekben, amelyekben elsőfolyamo- 
dású bíróságokként a járásbíróságok jártak el. A kerületi bíróságok munkáját az 
elnök irányította, amelyek egyben az alájuk rendelt járásbíróságok felügyeletét 
is ellátták. A kerületi bíróságok felügyeletét az újvidéki székhelyű Fellebbviteli 
Bíróság látta el.

A törvényszékek-kerületi bíróságok a cégbíróságok (trgovački sud) feladatát is 
ellátták. Ez azt jelentette, hogy ez a bírósági szerv vezette az illetékességi terüle
tén megalakult cégek lajstromát, őrizte a cégek jogállásában történt változásokra 
vonatkozó dokumentumokat, lefolytatta a csődeljárásokat.

A kerületi bíróságok 1938-tól, miután hatályba lépett A hadirokkantakról és a 
háború egyéb áldozatairól szóló rendelet (Uredba o ratnim invalidima i ostalim 
žrtvama rata) rokkantügyi bíróságként (invalidski sud) is eljártak.

Habár a Szt. Vitus-napi alkotmány és az 1928-as törvény is előirányozta egy 
zágrábi székhelyű semmítőszék megalakítását, amelynek illetékességi területe az 
egész országra kiterjedt volna, ez a Jugoszláv Királyság 1941-es felbomlásáig nem 
alakult meg. Szerepét a következő bíróságok töltötték be:

Ok- a zágrábi székhelyű Hetek ítélőszéke (Stol sedmorice) Horvátország és 
Szlavónia területére volt illetékes,
a Hetek ítélőszékének B. osztálya (Odeljenje B. Stola sedmorice), a spliti 
és ljubljanai fellebbviteli bíróságok területére volt illetékes,



ok a szarajevói székhelyű Legfelsőbb Bíróság (Vrhovni sud) Bosznia-Herce- 
govina területére volt illetékes, 

o k  a podgoricai székhelyű Nagy Bíróság (Veliki sud) Montenegró területére 
volt illetékes,

o k  a belgrádi székhelyű Semmítőszék (Kasacioni sud), a belgrádi és a szkopjei 
székhelyű fellebbviteli bíróságok területére volt illetékes, 

ok a belgrádi Semmítőszék B. osztálya (Odeljenje B. Kasacionog suda), amely Új
vidéken működött, a Bánság, a Bácska és Baranya területére volt illetékes.

A belgrádi Semmítőszék újvidéki székhelyű B. osztályának megalakításáról 
szóló rendelet 1920. szeptember 17-én jelent meg, feladata a valamikori Királyi 
Kúria jogkörének gyakorlása volt. E bírói testületet öt bíró alkotta, akiket a király 
nevezett ki az igazságügy-miniszter javaslatára. Munkáját 1921. február 22-én 
kezdte meg, ezzel a Vajdaság területére illetékes bíróságok hálózata teljessé vált.

A már említett, a bíróságok rendszerét szabályozó, 1928-ban meghozott törvény 
mellett ugyanebben az évben alkották meg a bíróságok bíráinak jogállását, felada
tait és kötelezettségeit szabályozó törvényt (Zakón o sudijama redovnih sudova) is. 
Mindkét törvény függeléke szerint azok 1929. április 1-jén lépnek hatályba. Erre 
azonban az 1929. január 6-án bevezetett királyi diktatúra miatt nem kerülhetett 
sor. I. Sándor király 1929. január 8-ai rendeletével azonban a bírák jogállásáról, 
majd 1929. január 18-án a bíróságok rendszeréről szóló törvény is életbe lépett 
-  mindkettő szövegét szinte változtatás nélkül átvették az 1928-as törvényekből, 
lényeges különbség csak a bírák kinevezésének módjában volt.

Az 1929-ben meghozott törvények értelmében:

ok a Vajdaság területén 26 járásbíróság működött, melyek első folyamodású 
bíróságokként ítélkeztek polgári peres, peren kívüli, végrehajtási és köny- 
nyebb büntetőügyekben -  az ítéleteket egy bíró hozta meg; 

ok a kerületi bíróságok -  melyekből a Vajdaság területén hét működött -  első 
folyamodású bíróságokként ítélkeztek a törvény által meghatározott ügyek
ben, valamint másodfolyamodásúakként a járásbíróságokhoz viszonyítva 
a járásbíróságok ítéletei ellen hozzájuk benyújtott fellebbezések alapján. 
A kerületi bíróságok ítéleteit háromtagú bírói tanács hozta meg; 

o k  az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság másodfolyamodású bíróságként ítélkezett 
a körzeti bíróságok ítéletei ellen benyújtott fellebbezések alapján. ítéleteit 
öttagú bírói tanács hozta meg; 

o k  a Belgrádi Semmítőszék Újvidéken székelő B. osztálya képviselte a bírói 
hatalom legmagasabb szintjét. ítéleteit öttagú bírói tanács hozta meg.

Az 1929-1934 közötti időszak jelentős változásokat hozott a jugoszláv jogrend
ben. A törvényhozás számos törvényt megalkotott, amelyek érvényesek voltak az 
egész ország területére:



o*> Büntetőtörvénykönyv (Krivični zakón),
o&- A büntetőjogi perrendartásról szóló törvény (Zakón o sudskom krivičnom 

postupku),
cw A szabadságvesztéssel járó büntetés-végrehajtásról szóló törvény (Zakón 

o izvršenju kazni lisenja slobode), 
o *  A telekkönyvekről szóló törvény (Zakón o zemljišnim knjigama),
Ok- A polgári perrendtartásról szóló törvény (Zakonik o sudskom postupku u 

gradjanskim parnicama),
Ok- A bíróságok szervezéséről szóló törvény (Zakón o uredjenju sudova),
Ok- A peren kívüli eljárásról szóló törvény (Zakón o vanparničnom postupku).

Az újonnan meghozott törvények hatással voltak a bíróságok ügyvitelére is. 
A kerületi bíróságok 1930-tól, a járásbíróságok pedig 1933-tól tértek át az új 
rendszerre, melynek értelmében a különböző fajtájú ügyiratokat külön iktató
könyvbe vezetik be, külön betűjellel jelölik, majd befejezésüket követően külön 
sorozatokban irattározzák.

A ZENTAI KIRÁLYI JÁ RÁ SBÍRÓ SÁ G  19191941

Sajnos, a zentai Királyi Járásbíróság -  meglehetősen nagy terjedelmű -  megőrzött 
iratanyagában a bírósági igazgatásra vonatkozóan csupán csekély mennyiségű 
irat maradt fenn, melyekből lehetetlen volt összeállítani és rekonstruálni a zentai 
bíróság működésének történetét erre az időszakra. A lehetőség azonban elmé
letileg adott: a Szabadkai Kerületi Bíróság, az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság, de 
elsősorban a belgrádi Igazságügy-minisztérium 1919 és 1941 között keletkezett 
iratanyagában bizonyára megvannak a zentai bíróság munkájára vonatkozó je
lentések, kimutatások, ám ezektől -  idő és anyagiak hiányában -  ezúttal el kellett 
tekintenünk.

A Zentai Királyi Járásbíróság 1919 és 1941 közötti időszakból megőrzött irat
anyaga 1959 és 1987 között került a zentai Történelmi Levéltár birtokába, ahol 
F. 078-es jelzet alatt vették nyilvántartásba. Az összesen 142,80 ifm iratanyagot 
tartalmazó levéltári fond megoszlása a következő:

A. Könyvek:
I. Bírósági könyvek:

1. főlajstromok -  9 kötet (1-9.) az 1919-1932-es időszakra,
2. mutatókönyvek a főlajstomokhoz -  6 kötet (10-15.) az 1919-1921,1923 és 

az 1925-1931-es időszakra,
3. bizottsági iktatókönyvek -  2 kötet (16-17. könyv) az 1938-1939-es idő

szakra,
4. peres ügyek iktatókönyvei -  6 kötet (18-23. könyv) az 1933-1940-es idő

szakra,



5. hagyatéki ügyek iktatókönyvei -  3 kötet (24-26. könyv) az 1933-1940-es 
időszakra,

6. végrehajtási ügyek iktatókönyvei -  2 kötet (27-28. könyv) az 1936-1940-es 
időszakra

7. végrehajtási ügyek mutatókönyve -  1 kötet (29. könyv) az 1939-1940-es 
időszakra,

8. számmutató -  1 kötet (30. könyv) 1924-ből,
9. iktatók, pénzbüntetési nyilvántartások, végrehajtási nyilvántartások -  5 

kötet (31-32. doboz) az 1919-1941-es időszakra,
10. választói jegyzékek és mutatók -  10 kötet (33-36. doboz) az 1931-1941-es 

időszakra.

B. Iratok:
I. Bírósági ügyiratok:

1. bírósági ügyiratok vegyesen -  138 doboz (37-174. doboz) az 1919-1929- 
es időszakra, a főlajstrom számai szerint rendezve. A megőrzött iratok 
legnagyobb hányadát hagyatéki ügyiratok képezik.

2. büntető ügyiratok -  88 doboz (175., 185-192., 200-210., 216-224., 227-284.) 
az 1930-1941-es időszakra,

3. hagyatéki ügyiratok -  80 doboz (176-184., 193-199., 211-215., 225., 285- 
342.) az 1930-1941-es időszakra,

4. peres ügyek -  1 doboz (226.) 1934-ből,
5. végrehajtási ügyiratok -  91 doboz (343-433.) az 1933-1941-es időszakra,
6. ideiglenes rendeletek -  1 doboz (434.) az 1938-1940-es időszakból,
7. megkeresések -  1 doboz (435.) az 1938-1941-es időszakból,
8. peres ügyek mintapéldányai -  1 doboz (436.) az 1933-1940-es időszakból.

11. Telekkönyvi ügyiratok -  120 doboz az 1919-1941-es időszakra.



IG A Z S Á G Ü G Y  A  II. V IL Á G H Á B O R Ú  ID E JÉ N  (1 9 4 1 -1 9 4 4 ) 

AZ EURÓPAI PO LITK A I H ELYZET 1941-BEN

Az I. világháborút lezáró versailles-i békerendszerrel kialakított Európa képe
1941-re gyökeresen megváltozott. Németország annektálta Ausztriát, Csehszlo
vákia felbomlott: a Felvidéket és Kárpátalját visszacsatolták Magyarországhoz. 
Románia kárára a Szovjetunió magához csatolta Észak-Bukovinát és Besszarábiát, 
Észak-Erdély pedig visszakerült Magyarországhoz. A náci Németország legyőzte és 
megszállta Lengyelországot, Franciaországot és Nyugat-Európa számos országát. 
Európában egyedül Anglia harcolt még, de már csak a saját területét védve. A Föld
közi-tenger térségében az olasz-görög háború dúlt. Küszöbön állott a két totalitárius 
nagyhatalom, a hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió leszámolása.

Csehszlovákia szétesését és Románia pálfordulását követően a kisantant szö
vetség megszűnt, Jugoszlávia egyedül maradt. Ebből az elszigeteltségből próbált 
kitörni azzal, hogy megpróbálta javítani kapcsolatait a szomszédos országokkal, 
elsősorban Magyarországgal. A tárgyalások eredményeként 1940. december 12-én 
10 évre szóló magyar-jugoszláv barátsági szerződést írtak alá.

A délszláv állam jó kapcsolatokat ápolt a britekkel, de uralkodó körei egyre 
bizonytalanabbak voltak a háború kimenetelét illetően, ezért igyekeztek közeledni 
Németországhoz. Ennek eredményeként 1941. március 25-én Bécsben a jugoszláv 
kormány küldöttsége aláírta a Háromhatalmi Egyezményhez való csatlakozást. 
Ez a cselekmény a széles néptömegek elégedetlenségét váltotta ki: Belgrádban és 
más nagyvárosokban kormányellenes tüntetésekre került sor. Ezt kihasználva, 
katonatisztek egy csoportja Simovié tábornok vezetésével puccsot hajtott végre, 
és magához ragadta a hatalmat. Az új jugoszláv kormány semmissé nyilvánította 
a Bécsben aláírt egyezményt, és barátsági szerződést kötött a Szovjetunióval.

Ez a tett megpecsételte Jugoszlávia sorsát: Hitler elrendelte az ország leroha- 
nását.

AZ Á PR ILISI H ÁBO RÚ

A Jugoszlávia ellen hadüzenet nélkül indított német támadás 1941. április 6-án 
kora reggel Belgrád bombázásával kezdődött. A német Wehrmacht csapatai Bulgá
riából betörtek Dél-Szerbiába, és ezzel elvágták a jugoszláv hadsereg visszavonulási 
útját déli irányban. Az osztrák területről bevonuló német csapatok április 10-én 
elfoglalták Zágrábot, ahol ugyanazon a napon kikiáltották a Független Horvát 
Állam megalakulását -  ezzel a Jugoszláv Királyság felbomlott. Németország és 
Olaszország azonnal elismerték a független Horvátországot, és ezt Magyaror
szág is megtette. Április 11-én a német támadáshoz csatlakozott Olaszország és 
Magyarország is. Április 12-én elesett Belgrád, Péter király és a jugoszláv királyi 
kormány emigrált. A jugoszláv reguláris haderő 1941. április 17-én letette a 
fegyvert, a csetnik csapatok Draža Mihajlovié tábornok parancsnoksága alatt a 
hegyekbe vonultak vissza, és gerillaharcra rendezkedtek be.



Jugoszlávia széthullását követően területeit a győztesek a következőképpen 
osztották szét:

ov megalakult a Független Horvát Állam (Nezavisna Država Hrvatska), amely 
magában foglalta Bosznia-Hercegovinát és Dalmácia egy részét is, 
Szerbia 1918 előtti területén német fennhatóság alatt bábállam alakult, 
Dél-Stájerországot, Karintiát és Krajna részeit a német Ostmarkhoz csa
tolták,
Olaszország bekebelezte Észak- és Közép-Dalmáciát, Dél-Szlovéniát Ljubl
janával bezárólag és a Cattarói-öblöt,
Koszovót és Nyugat-Macedóniát az olasz megszállás alatt lévő Albániához 
csatolták,
a Bánát (Bánság) német közigazgatás alá került,
Bulgária megszállta Macedónia nagyobb részét és Kelet-Szerbia egyes 
részeit,
a Bácskát, a Drávaközt (Baranyai-háromszög), a Muraközt és a Muravidéket 
visszacsatolták Magyarországhoz.

Az áprilisi háború hadműveleteit követően a Délvidékre -  amely a Bácskát, 
a Drávaközt, a Muraközt és a Muravidéket foglalta magába -  a Magyar Királyi 
Honvédség csapatai vonultak be.

Az 1941-1944 közötti időszak a Bácskában két szakaszból állt:

a katonai közigazgatás időszaka 1941. április 18-tól 1941. augusztus 16-ig, 
a polgári közigazgatás időszaka 1941. augusztus 16-tól 1944 októberéig.

A KATONAI KÖ ZIGAZGATÁS ID Ő SZA K A

Horthy kormányzó parancsa alapján a megszállt jugoszláv területeken a pa
rancsnokságot 1941. április 11-én Werth Henrik tábornok, a Honvéd Vezérkar 
főnöke vette át. Werth tábornok első utasításai között szerepelt a katonai köz- 
igazgatás beveztéséről szóló parancs. Ez az intézmény április 18-án kezdte meg 
működését. A katonai közigazgatás szervei kettős jellegűek voltak: egyik része 
tisztán katonai, a másik polgári jellegű.

A katonai közigazgatás elsőfokú közigazgatási szerveit a városi és járási katonai 
parancsnokságok képezték.

Másodfokú közigazgatási szervként a Déli Hadsereg katonai-közigazgatási 
csoportjának parancsnoksága működött.

A katonai közigazgatás harmadfokú szerve a Honvéd Vezérkar mellett működő 
Szállásmesteri Csoport volt, melynek munkáját két osztályban szervezték meg:

cw Katonai Közigazgatási Osztály és 
Katonai Közigazgatási Hadbiztosság.



A katonai közigazgatás bevezetéséről szóló parancs értelmében az elfoglalt 
területeken a bírósági hatalmat a Magyar Királyi Honvédség katonai bíróságai 
gyakorolták; a polgári bíróságok, valamint a mellettük működő telekkönyvi hi
vatalok munkáját felfüggesztették.

Elvben a katonai közigazgatás alatt álló területen a bírói hatalmat a polgári 
személyek felett is a katonai bíróságok gyakorolták, de kizárólag a megszállás ideje 
alatt elkövetett bűntettek esetében, illetve abban az esetben, ha az elévülés veszélye 
fenyegetett: ezekben az esetekben a magyar büntetőtörvénykönyv paragrafusait 
alkalmazták. Büntetőjogi vizsgálatot a Bácskában a Déli Hadsereg katonai-köz
igazgatási parancsnoka, illetve a törvényatósági jogú városok (Szabadka, Zombor, 
Újvidék) katonai parancsnokai indíthattak. Az egyes katonai bíróságok területi 
hatásköre a következő volt:

a Déli Hadsereg katonai-közigazgatási parancsnokának és az alárendelt 
katonai bíróságnak az illetékességi területe magában foglalta Zenta várost, 
valamint a zentai, a palánkai, a topolyai, az óbecsei és a kulai járást, 
Szabadka katonai parancsnokának és az alárendelt katonai bíróságnak az 
illetékességi területe magában foglalta Szabadka és Magyarkanizsa városok 
területét,
Zombor katonai parancsnokának és az alárendelt katonai bíróságnak az 
illetékességi területe magában foglalta Zombort, valamint a zombori, 
apatini és a hódsági járást,
Újvidék katonai parancsnokának és az alárendelt katonai bíróságnak az 
illetékességi területe magában foglalta Újvidéket, valamint az újvidéki, a 
titeli és a zsablyai járást.

A polgári peres és peren kívüli eljárásokban a városi katonai parancsnokoknak 
polgári bírókat is be kellett vonniuk az eljárás lefolytatásába.

A közjegyzők és az ügyvédek közül azok folytathatták munkájukat, akik az erre 
illetékes katonai-közigazgatási szervtől engedélyt kaptak. A közjegyzői és ügyvédi 
kamarák munkája ebben az időszakban szünetelt.

A gyanúsítottak letartóztatását, kihallgatását részben az illetékes katonai biztonsági 
szervek, részben a területileg illetékes csendőrségi és rendőrségi közegek látták el.

A hitleri Németország Szovjetunió ellen indított támadását követően fokozódott 
a népfelszabadító mozgalom tevékenysége a Délvidéken, azaz a mai Vajdaságban. 
Ennek visszaszorítása céljából a belügyminiszter 1941. június 30-ai hatállyal rögtön
ítélő bíráskodást rendelt el a Bácskában a következő bűncselekmények esetében: 
gyilkosság, lázadás, fegyveres erőszak a hatalmi szervek ellen, robbanóeszközök 
előállítása és birtoklása, vasút- és távíróvonalak rongálása. A statáriális bíráskodás 
folytatódott a katonai közigazgatást felváltó polgári közigazgatás idején is: a katonai 
rögtönítélő bíróságok tevékenységét a Szegedi Királyi ítélőtábla rögtönítélő bírósága 
vette át. Az ellenállási mozgalom mind erősebb tevékenysége miatt 1941 őszén a 
Bácskába ismét katonai rögtönítélő bíróságot vezényeltek -  a budapesti honvéd
törvényszék rögtönítélő bíróságát -, amely „repülő bíróság” néven vált hírhedtté.



A ZENTAI KO M M U N ISTÁ K PERE

Az ellenállási mozgalom és a kommunisták elleni nagy pereket 1941 novem
berétől a változatlan összetételű és funkciójú, de nevében megváltozott bíróság, 
a Honvéd Vezérkar Főnökének (VKF) bírósága folytatta le ugyancsak statáriális 
úton. Ezekre a perekre azonban már zárt ajtók mögött került sor, s elmaradt a 
korábbi publicitás is.

A VKF bírósága elsőként a zentai kommunisták perét tárgyalta 1941. november
7-én. Tízen ültek a vádlottak padján: dr. Gerő István, Spiró Mátyás, Molnár Péter, 
Lőwi Károly, Lőwi Dénes, Székely Ilona, Nagyabonyi Vince, Nagymélykúti Mátyás, 
Ősz Szabó János és Müller István. Az ellenük felhozott vád értelmében a vádlottak 
szövetkeztek a fennálló állam és a társadalmi rend erőszakos megdöntésére, kém
kedtek a Szovjetunió javára, katonai alakulatot szerveztek, és szabotázsakciókra 
készültek. A per során a vádlottakra nem tudtak semmit rábizonyítani, Zentán 
szabotázsakcióra egyáltalán nem került sor. A tárgyalás hangulatát jellemzi az a 
párbeszéd, amely a tárgyalást vezető bíró és az elsőrendű vádlott, dr. Gerő között 
zajlott le: az elnök megérdezte, hogy mint sikeres praxist folytató fogorvos miért 
csatlakozott a kommunistákhoz. „Meggyőződésből léptem a pártba, mert mar
xista vagyok” -  hangzott a válasz. „Igen? Meggyőződésből tette? Hát akkor vegye 
tudomásul, hogy most meggyőződésből oda fogja adni az életét.”

A bíróság mind a tíz vádlottra kötél általi halált szabott ki, de négyük halálos 
ítéletét Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök 10-15 évig terjedő fegyházra vál
toztatta. Azonban társaik kivégzését -  akárcsak az elsőrendű vádlottnak -  végig 
kellett nézniük. A kivégzés -  mely a zentai laktanya udvarán történt 1941. novem
ber 11-én -  nyilvános volt. Az ellenállási mozgalommal csupán rokonszenvező 
Lőwi testvérek számára -  zsidó származásuk miatt -  nem volt kegyelem, noha 
a nyomozás és a tárgyalás során csak azt tudták rájuk bizonyítani, hogy polgári 
ruhát szereztek a mozgalom egyik tagjának.

A PO LGÁ RI KÖZIGAZGATÁS ID Ő SZA K A

Miután a Bácskában némileg rendeződött, konszolidálódott a közbiztonsági 
helyzet, döntés született arról, hogy a katonai közigazgatást polgárival váltják fel. 
Erre azért volt szükség, hogy az ország ezen területének gazdasági erejét is mielőbb 
teljes mértékben bekapcsolják Magyarország háborús erőfeszítéseibe. Az ország 
1941. június 27-e óta ugyanis hadiállapotban állt a Szovjetunióval.

A katonai közigazgatásról a polgárira való áttérésre vonatkozó parancs 1941. 
augusztus 4-én született meg, melynek értelmében a katonai közigazgatás augusz
tus 16-án éjfélkor átadja helyét a polgári közigazgatásnak. A katonai közigazgatás 
intézményének felszámolása 1941. szeptember 6-ig befejeződött a Bácskában.

A polgári közigazgatás első lépése volt a visszacsatolt terület beikatatása a 
magyar közigazgatási rendszerbe. A magyar közigazgatási rendszer legfontosabb 
önkormányzati elemét a vármegyék képezték, mert a vármegyék önkormányzati 
testületéinek tagjai választott személyek voltak. A Délvidék alkotmányjogi beil



lesztésére Magyarország jogrendjébe 1941. december 31-én került sor, amikor a 
magyar országgyűlés erről törvényt alkotott.

A Bácska túlnyomó részét Bács-Bodrog vármegyéhez csatolták, melynek 
székhelye Zombor lett. Horgost és környékét Csongrád vármegyéhez kapcsolták 
Szentes székhellyel, a Baranyai-háromszöget pedig a pécsi székhelyű Baranya 
vármegyéhez. Zombor, Szabadka és Újvidék törvényhatósági jogú városi rangot 
kaptak, Zenta és Magyarkanizsa pedig megyei jogú városok lettek.

A vármegyén belül a terület járásokra oszlott, a járásokat községek alkották. 
Bács-Bodrog vármegyét 11 járás alkotta:

Apatini járás Apatin székhellyel -  9 községgel, 
ow Hódsági járás Hódság székhellyel -  13 községgel,

Kulai járás Kula székhellyel -  9 községgel,
Óbecsei járás Óbecse székhellyel -  5 községgel,
Palánkai járás Palánka székhellyel -  14 községgel,
Titeli járás Titel székhellyel -  10 községgel,
Topolyai járás Topolya székhellyel -  8 községgel,
Újvidéki járás Újvidék székhellyel -  15 községgel,
Zentai járás Zenta székhellyel -  3 községgel, 

o *  Zombori járás Zombor székhellyel -  12 községgel és 
Zsablyai járás Zsablya székhellyel -  5 községgel.

A polgári bíróságok rendszerének kialakítása a visszacsatolt területeken -  a 
minisztertanács 5470/41. sz. rendelete alapján -  már a katonai közigazgatás ideje 
alatt kezdetét vette. A bírósági rendszer kialakítása során a közigazgatási beosztást 
vették alapul: ennek alapján a járási székhelyeken elsőfokú bírósági szervekként 
járásbíróságok -  királyi járásbíróság -  alakultak, melyek illetékességi területe 
azonos volt a járások közigazgatási területével.

Másodfokú bírósági hatóságok a törvényszékek voltak, amelyek a törvényható
sági jogú városokban -  Zomborban, Szabadkán és Újvidéken -  alakultak meg.

A Zombori Királyi Törvényszék hatáskörébe tartoztak az apatini, a hódsági, a 
kulai és a zombori járásbíróságok.

A Szabadkai Királyi Törvényszék hatáskörébe tartoztak a zentai, topolyai és a 
szabadkai járásbíróságok.

Az Újvidéki Királyi Törvényszék hatáskörébe tartoztak az óbecsei, a palánkai, 
a titeli, a zsablyai és az újvidéki járásbíróságok.

A zombori, szabadkai és újvidéki törvényszékek -  amelyek hatásköre felölelte Bács- 
Bodrog vármegye egész területét -  a Szegedi Királyi ítélőtábla hatáskörébe tartoztak. 
Az ítélőtábla -  mint felsőbb bíróság -  harmadfokú bírósági szerv volt a járásbíróságok, 
illetve mint másodfokú szerv működött a törvényszékek viszonylatában.

Magyarországon a legfelsőbb bíróság szerepét a Magyar Királyi Kúria töltötte 
be. A bíróságok működésében hivatalos nyelv a magyar volt.

Az 1941-es év végéig az ügykezelésben megtartották a jugoszláv korszakból 
örökölt módszert. Ez azt jelentette, hogy a különböző ügykörű tárgyakat (bünte



tő, végrehajtási, peres) külön jelzet alatt vezették, és külön-külön -  fajta szerint 
-  iktatókba jegyezték be. Ezt a módszert megtartották a befejezett ügyiratok 
irattározásánál is.

Bács-Bodrog vármegye bíróságai 1942-től kezdődően tértek át az egységes 
magyarországi bírósági ügykezelési rendszerre. Ennek értelmében az ügyiratokat 
egységes főlajstromba iktatták, lezárásukat követően pedig e szám alatt -  numerus 
currens -  irattározták.

A polgári bíróságok teljes egészében a magyar jogrendet alkalmazták, amely 
még a dualizmus idejében alakult ki. Az 1868-as osztrák-magyar kiegyezést kö
vetően érlelődtek meg a feltételek, hogy a végrehajtói és a bírói hatalmat megre
formálják. A reform első lépéseként 1869-ben törvényt alkottak a bírói hatalom 
függetlenségéről. E törvényt az igazságügy működését szabályozó előírások egész 
sora követte, melyek következtében 1918-ra -  amikor az Osztrák-Magyar Monar
chia szétesett -  a bíróságok rendszere szabályozásilag és szervezetileg is teljesen 
kialakult. Az igazságügyet és a bírói hatalom gyakorlását szabályozó törvényeket 
és előírásokat úgy alkották meg, hogy a két világháború között csak jelentéktelen 
módosításra szorultak. Mint ilyenek a II. világháború ideje alatt is alkalmazásban 
maradtak Magyarország egész területén, és csak az 1949-es magyar alkotmány 
helyezte őket hatályon kívül.

Ügyészségek a törvényszékek székhelyén működtek, Bács-Bodrog vármegye 
esetében Szabadkán, Zomborban és Újvidéken.

A polgári közigazgatás bevezetésével az ügyvédek és az ügyvédi kamarák is 
folytathatták tevékenységüket, Bács-Bodrog vármegye ügyvédi kamarájának 
székhelye Újvidéken volt. Ugyanez vonatkozott a közjegyzőkre is azzal, hogy a 
bácskai közjegyzőket a szegedi székhelyű közjegyzői kamara tömörítette.

A ZENTAI JÁ R Á SBÍRÓ SÁ G  TEV ÉKEN Y SÉG E 1941-1944 K Ö ZÖ TT

A Zentai Királyi Járásbíróság 1941 májusában kezdte meg működését a katonai 
parancsnokság felügyelete alatt. Hatáskörébe tartoztak Zenta és Magyarkanizsa 
megyei jogú városok, valamint Ada, Mohol, Martonos és Horgos községek.

Horgos hovatartozása az 1941-1944 közötti időszakban vitatott téma volt. Ezt 
a községet közigazgatásilag Csongrád vármegyéhez csatolták, ennek értelmében 
elsőfokú bírósági szervként a Szegedi Járásbíróság illetékességébe kellett volna 
tartoznia: viszont 1941/1942-ben teljes egészében a Zentai Járásbíróság hatás
körébe tartozott. Az Igazságügyminisztérium 1943-ban rendelettel a Szegedi 
Járásbírósághoz csatolta, de számos nehézség miatt -  melyek közül a legjelentősebb 
a jugoszláv időből származó, szerb nyelvű bírósági és telekkönyvi iratanyag keze
lésének problémája -  a Zentai Járásbíróság ezen időszak végéig tárgyalt horgosi 
vonatkozású, elsősorban hagyatéki tárgyakat.

Mivel a jársábíróság a katonai közigazgatás idején önállóan nem működhetett, 
a beérkező büntetőtárgyakat továbbították a katonai parancsnokságnak. 1941 jú 
niusától a beérkező ügyiratokat már nyilvántartásba vették, de érdemi tárgyalásra 
csak 1941 októberétől kerülhetett sor.



A járásbíróság független és teljes körű tevékenységét a polgári közigazgatás 
életbelépésének időpontjától, 1941. augusztus 16-tól látta el. Hivatali helyiségei 
a Városháza Jókai Mór (ma: Posta) utcai részének emeletén a 2-től a 25-ös szá
mú irodahelyiségekben kaptak helyet, a járásbírósági fogház pedig a Városháza 
udvarában volt.

A járásbíróság hatáskörébe tartoztak:

cw a hagyatéki ügyiratok (Pk-jelzet),
o *  a büntető-, ill. szabálysértési ügyek (B-jelzet) közül: könnyű és súlyos testi 

sértés, árdrágítás, lopás, rágalmazás, tűzvész okozása,
Ok’ a peres ügyek (P) közül: gyermek- és nőtartás, tartozás behajtása, ingósá

gok kiadása, ingatlan tulajdonjoga, lakásfelmondás és hasonló, csekélyebb 
anyagi értékű ügyek.

Ennek értelmében a Zentai Járásbíróság iratkezelésében a következő ügycso
portokat különítették el:

1. elnöki ügyek,
2. polgári peres ügyek,
3. polgári peren kívüli ügyek,
4. bűnügyek,
5. telekkönyvi ügyek,
6. uzsora- és árdrágító-visszaélési ügyek.

A járásbíróság mint telekkönyvi hatóság tevékenységét a telekkönyvi hivatal 
útján végezte, mely 1941. május 13-án kezdte meg tevékenységét. Ekkor csak 
átvették a beadványokat, mely ügyekben csak 1941 augusztusától hoztak végzé
seket. Az 1941 -es év során a telekkönyvi iratokat egységes sorozatban irattározták 
„Dn” jelzettel. A Zentai Járásbírósághoz mint telekkönyvi hatósághoz a következő 
kataszteri községek tartoztak: Ada, Horgos, Kishorgos, Magyarkanizsa, Martonos, 
Mohol és Zenta. 1942-től kezdődően már kataszteri községenként, sorozatokban 
irattározták a telekkönyvi ügyiratokat.

A járásbíróság elnöki posztját az 1941-1944-es időszakban mindvégig dr. 
Gulyás János töltötte be, aki egyben járásbírói teendőket is ellátott.

A Zentai Járásbíróság bírói és tisztviselői karának összetétele 1941-ben a 
következő volt:

járásbírók: Szorcsik Miklós, dr. Kovács László, ifj. dr. Kovács László (szeg
halmi) és dr. Meszli Menyhért,

Ok- telekkönyvvezetők: Ljubomir Ramadanski, Farkas Baráti György, Biacsy 
Béla,

os; tisztviselők: Thurzó Rózsa, Dózsa Béla, Csatáry Istvánka, Till Júlia, Bálind 
Antal, Bajthay Márton és Sőregi Ferenc.



1941-ben a Zentai Járásbíróság -  a többi délvidéki bírósághoz hasonlóan 
-  megtartotta a jugoszláv korszakból örökölt ügykezelési rendszert és az ügyirat- 
fajták jelölését. Az első „Kps” jelzetű szabálysértési ügy 1941 májusában került a 
járásbírósághoz, de ezeket átadták a katonai parancsnokságnak. 1941 júniusától 
a beérkező büntetőügyeket már átvette a bíróság, de csak októberben tárgyalta 
őket. 1941 végéig 998 büntetőügyet, 344 peres és 737 hagyatéki ügyet tárgyalt a 
Zentai Járásbíróság.

A telekkönyvi hivatal -  az általa vezetett iktató tanúsága szerint -  1941-ben 
1969 telekkönyvi ügyiratot kezelt.

A Zentai Járásbíróság bírói és tisztviselői karának összetétele 1942-ben a kö
vetkező volt:

Ok- járásbírók: Szorcsik Miklós, dr. Boros Lajos és dr. Kovács László,
Ok- aljegyzők: dr. Sugár Mihály és Basch Lajos, 
o *  telekkönyvvezető: Ljubomir Ramadanski és Farkas Baráti György,
Ok- irodatiszt: Thurzó Rózsa,
Ok- hivatalnokok: Dózsa Béla, Szécsényi László, Csatáry Istvánka, Bajtai Már

ton, Bálind Antal, Sőregi Ferenc, Till Júlia, 
ok- altisztek: Burány Vilmos és Papp Vendel.

Az 1942-es évben az ügykezelésbe vett tárgyak száma ügyiratfajták szerint:

Ok- vagyonjogi kereset: 901,
Ok- váltó, csekk alapján meghagyásra irányuló kereset: 99,
Ok- fizetési meghagyásra irányuló kereset: 1656,
Ok- haláleset-felvétel: 1724,
Ok- végrehajtási ügy: 856,
Ok- büntetőfeljelentés: 2762,
Ok- bűnvizsgálat: 14,
Ok- egyéb ügy: 1308.

1942-ben összesen 7320 különféle ügyiratot kezelt a zentai járásbíróság.
A telekkönyvi hivatal -  az általa vezetett iktató tanúsága szerint -  1942-ben 10 

185 telekkönyvi ügyiratot kezelt.
A Zentai Járásbíróság bírói és tisztviselői karának összetétele 1943-ban a kö

vetkező volt:

Ok- járásbírók: Szorcsik Miklós, dr. Kovács László, iíj. dr. Kovács László, dr.
Csordás István, 

ok- jegyző: dr. Sugár Mihály,
Ok- aljegyző: Basch Lajos,
Ok- telekkönyvvezetők: Ljubomir Ramadanski, Farkas Baráti György, Biacsy 

Béla,
Ok- irodatiszt: Thurzó Rózsa.



Az 1943-as évben az ügykezelésbe vett tárgyak száma ügyiratfajták szerint:

Ok- vagyonjogi kereset: 672,
Ok- váltó, csekk alapján meghagyásra irányuló kereset: 45, 
o k- fizetési meghagyásra irányuló kereset: 1349,
Ok- haláleset-felvétel: 1610,
Ok> végrehajtási ügy: 897,
Ok- büntetőfeljelentés: 2105,
Ok- bűnvizsgálat: 16,
Ok- egyéb ügy: 732.

1943-ban összesen 7426 különféle ügyiratot kezelt a Zentai Járásbíróság.
A telekkönyvi hivatal -  az általa vezetett iktató tanúsága szerint -  1943-ban 13 

469 telekkönyvi ügyiratot kezelt.
A Zentai Járásbíróság bírói és tisztviselői karának összetétele 1943-ban a kö

vetkező volt:

Ok- járásbírók: Szorcsik Miklós, id. dr. Kovács László, iíj. dr. Kovács László, dr.
Csordás István és dr. Nagymihály Sándor,

Ok- jegyző: dr. Basch Lajos,
ok- joggyakornok: dr. Gobár Ferenc,
Ok- telekkönyvvezető: Ljubomir Ramadanski, Farkas Baráti György és Biacsy 

Béla,
Ok> irodatiszt: Thurzó Rózsa.

Az 1944-es évben az ügykezelésbe vett tárgyak száma ügyiratfajták szerint:

Ok- vagyonjogi kereset: 391,
Ok- váltó, csekk alapján meghagyásra irányuló kereset: 33,
Ok- fizetési meghagyásra irányuló kereset: 764,
Ok- haláleset-felvétel: 927,
Ok- végrehajtási ügy: 413, 
ok- büntetőfeljelentés: 1681, 
ok- bűnvizsgálat: 15,
Ok- egyéb ügy: 699.

1944-ben összesen 4913 ügyiratot vett munkába a járásbíróság.
A telekkönyvi hivatal 1944-es munkáját -  iktató hiányában -  csak becsülni 

tudjuk a fennmaradt levéltári anyag alapján: ebben az évben is legalább 4500 
telekkönyvi ügyiratot kezelt.

A Zentai Királyi Járásbíróság munkatársai ebben az összetételben végezték 
munkájukat 1944 októberéig: az utolsó ügyiratot a főlajstrom szerint B. 8735/44. 
szám alatt 1944. október 7-én vették fel. Ekkor azonban a front közeledte miatt, 
ami a magyar alkotmányos államrend megszűnéséhez vezetett a Délvidéken, a



Zentai Járásbíróság beszüntette tevékenységét. A következő napon -  1944. október 
8-án -  a Népfelszabadító Hadsereg harcosainak kíséretében Zentára bevonultak 
a szovjet Vörös Hadsereg alakulatai.

A Zentai Királyi Járásbíróság 1941-1944-es időszakból megőrzött iratanyaga 
1978-ban került a zentai Történelmi Levéltár birtokába, ahol F. 504-es jelzet alatt 
vették nyilvántartásba. Az összesen 22,80 ifm iratanyagot tartalmazó levéltári 
fond megoszlása a következő:

A. Könyvek:

I. Bírósági könyvek:
1. főlajstromok -  3 kötet (1-3.) az 1942-1944 közötti időszakra,
2. iktatók -  4 kötet (4-7.) ügyiratfajták (Kps, P, O) szerint az 1938-1942 közötti 

időszakra,
3. ügykönyvek -  4 kötet (8-11.) ügyiratfajták (Pk, B, P) szerint az 1942-1944 

közötti időszakra,
4. mutatókönyvek (A-Zs) a főlajstromhoz -  2 kötet (12-13.) az 1942-1943 

közötti időszakra,
5. illetékbeszedési napló -  1 kötet (14.) az 1941. évre.

II. Telekkönyvek:
6. telekkönyvi iktatók -  5 kötet az 1941-1943 közötti időszakra,
7. telekkönyvi névmutatók (A-Zs) -  2 kötet 1942-1943-ra.

B. Iratok:

I. Bírósági ügyiratok -  49 doboz (15-63.) az 1941-1944 közötti időszakra. Az 
1941. évre (15-19. doboz) ügyiratfajták (Kps, Krs, Ki, O, I. Pn, Pom) szerint, 
az 1942-1944 közötti időszakra (20-63. doboz) a főlajstrom számai szerint 
rendezve. A megőrzött iratok legnagyobb hányadát hagyatéki ügyiratok 
képezik.

II. Telekkönyvi ügyiratok -  120 doboz az 1941-1944 közötti időszakra.
III. Utólagosan a levéltárba került iratok -  15 doboz. Ezek az iratok még ren

dezetlen, de használható állapotban vannak: zömmel kiemelt hagyatéki 
és peres ügyiratok, valamint a bíróság munkájára vonatkozó dokumen
tumok.



IM P É R IU M - É S  R E N D SZ E R V Á LT Á S JU G O SZ L Á V IÁ B A N  ÉS 
Z E N T Á N  1944 -1 9 4 5 -B E N

A II. világháború utolsó napjaiban Jugoszláviában egyre világosabbá vált: nincs 
visszatérés a régi rendszerre, a háborút követően a jugoszláv állam és társadalom 
gyökeres rendszerváltozáson fog átesni, amit a Népfelszbadító Hadsereg, a Jugo
szláv Kommunista Párt és Josip Broz Tito szavatolt. Ez az elhatározás az ideiglenes 
nemzetgyűlés -  a Jugoszláv Antifasiszta Népfelszabadító Tanács (AVNOJ) -  1943. 
november 29-ei II. ülésén meghozott határozataiban csúcsosodott ki, melyek az új, 
szocialista társadalmi rendszer alapjait voltak hivatottak lefektetni. Legfontosabb 
kitételek a következők voltak: népi kormány megalakítása, a király visszatérésének 
megtiltása, valamint hogy az elfogadott alkotmánytervezet alapján az új állam 
demokratikus, szövetségi alapokon -  hat egyenrangú föderális egységből -  épüljön 
fel. Ennek szellemében az országnak ekkor a Demokratikus Szövetségi Jugoszlávia 
(DFJ -  Demokratska Federativna Jugoslavija) nevet adták.

A Népfelszabadító Hadsereg a szovjet Vörös Hadsereggel karöltve 1944 
októberében birtokába vette a Bánátot és a Bácskát. A Főparancsnokság Tito 
vezetésével 1944. október 16-án Versecre érkezett, hogy innen irányítsa Belgrád 
felszabadításának hadműveleteit. Október 17-én adták ki a rendeletet, melynek 
értelmében a Bánát, a Bácska és Baranya területén katonai közigazgatást vezet
tek be. A katonai közigazgatás élére Iván Rukavina vezérőrnagyot nevezték ki, 
aki közvetlenül Titónak volt alárendelve. A katonai közigazgatás engedélyezte 
ugyan az újonnan megalakult néphatalmi szervek működését, de mindent szigorú 
felügyelet alatt tartott. Kifejezett cél volt, hogy kétségtelenné és vitathatatlanná 
tegyék a terület hovatartozását, hogy megkérdőjelezhetetlenül kézbe vegyék a 
hatalmi, igazgatási szervek mindegyikét, hogy a terület gazdasági potenciálját 
mielőbb a háborús erőfeszítések szolgálatába állítsák.

A katonai közigazgatás két igazgatási területre oszlott: a bánátira és a bácskai
baranyaira. Az igazgatási területeken területi és helyi parancsnokságok működtek. 
Mindkét területen négy-négy körzetet alakítottak ki: a Bánát területén a közpon
tok Nagykikinda, Nagybecskerek, Pancsova és Versec voltak, a Bácskában pedig 
Újvidék, Óbecse, Szabadka és Zombor. Az állam- és közigazgatás ügyosztályok 
által működött. A következő ügyosztályok alakultak:

ov általános ügyosztály, amely közigazgatási, jogi, statisztikai és személyi 
kérdésekben volt illetékes,
katonai közigazgatási ügyosztály, amely a mozgósítással, a munkaszolgá
lattal és a munkatáborokkal foglalkozott, 
bírósági-igazságszolgáltatási ügyosztály, 

o *  gazdasági ügyosztály, 
o *  közlekedési ügyosztály és 

egészségvédelmi ügyosztály.



A katonai közigazgatás idején a Vajdaság német és magyar ajkú lakosságának 
egy részét súlyos atrocitások, megtorlások érték. Hivatalosan 1944. november 18- 
án rendelték el a németek internálását és vagyonuk teljes elkobzását, ez a rendelet 
a betelepített székely telepesekre is vonatkozott. A Vajdaságban 40 internálótábort 
hoztak létre. November 20-án megkezdődött a magyarok internálása is, valamint 
elrendelték a 16 és 50 év közötti magyar férfiak munkaszolgálati kötelezettségét. 
Az 1944/45-ös megtorlás -  melyet túlnyomórészt az ÓZNA (Odeljenje za zaštitu 
naroda -  Nemzetvédelmi Osztály) állambiztonsági egységei hajtottak végre
-  magyar halálos áldozatainak számát 5-40 ezerre becsüli a témával behatóbban 
foglalkozó szakirodalom. Az áldozatok becsült számában mutatkozó jelentős 
eltérés annak a következménye, hogy az erre vonatkozó adatokat a közelmúltig 
tilos volt kutatni (szerk. megj.).

A katonai közigazgatást a Tito által 1945. január 27-én aláírt rendelet szüntette 
meg, amelynek értelmében a hadsereg 1945. február 15-éig átadta a hatalmat a 
polgári hatóságoknak.

Az új állam valódi kormánya 1945. március 7-én alakult meg, az ország nevét az 
AVNOJ1945. november 29-én megtartott III. ülésén Jugoszláv Föderatív Népköz- 
társaságra (FNRJ -  Federativna Narodna Republika Jugoslavija) változtatták.

A Vörös Hadsereg és a Népfelszabadító Hadsereg alakulatai 1944. október
8-án vonultak be Zentára. A Városházán az emigráns jugoszláv kormány hívei 
megpróbálták átvenni a hatalmat, de ebben a Népfelszabadító Bizottság tagjai 
és támogatói megakadályozták őket. Ezután a Népfelszabadító Bizottság meg
tartotta első ülését, amelyen döntöttek a hatalom átvételéről: 11 tagú ideiglenes 
bizottságot hoztak létre, melynek elnökévé Isa Nešićet, titkárává pedig Dušan 
Milićevet választották.

1944. október 20-án megalakult a Városi Népfelszabadító Bizottság, melynek 
elnöke Isa Nešić, titkára pedig Dušan Miliéev lett. 1945. február 14-én alakult 
meg a 24 tagú Városi Népfelszabadító Bizottság Zentai Bizottsága, melynek 12 
tagú végrehajtó bizottságának élén Isa Nešić állt. A végrehajtó bizottsághoz nyolc 
igazgatási részleg -  ügyosztály tartozott.

A JUGOSZLÁV, A SZER BIA I ÉS A VAJDASÁGI BÍR Ó SÁ G I
H ÁLÓZAT M Ű KÖ D ÉSE 1945 ÉS 1963 K Ö ZÖ TT

A háború befejezését követően valamennyi országrészben -  föderális egységben
-  hozzáláttak az új igazságügyi-bírósági rendszer kiépítéséhez. Ez elsősorban a ren
des, polgári bírósági hálózat létrehozását jelentette. Szövetségi szinten megalakult 
a Legfelsőbb Bíróság (Vrhovni sud FNRJ). Valamennyi föderális egység székhelyén
-  Belgrádban, Zágrábban, Ljubljanában, Szarajevóban, Titogradban, Szkopjéban 
és Újvidékén -  az illető népköztársaság és tartomány legfelsőbb bírósága székelt, 
Koszovó-Metóhia Autonóm Körzet (Autonomna oblast KiM) kivételével. A szö
vetségi egységek területén körzeti és járási népbíróságok alakultak.

A katonai közigazgatás megszüntetését követően az új bírósági hálózat kiala
kítása a Vajdaságban is megkezdődhetett. A szövetségi szinten 1945-ben megho



zott, a népbíróságok megszervezéséről szóló törvény alapján (Zakón o uredjenju 
narodnih sudova) a vajdasági Legfelsőbb Népfelszabadító Bizottság Elnöksége 
(Predsedništvo GNOOV) 1945. április 27-én megtartott ülésén fogalmazta meg 
a vajdasági népbíróságok szervezetére vonatkozó utasítását (Uputstvo o uredjenju 
narodnih sudova u Vojvodini), melynek fontosabb általános kitételei a következők 
voltak:

Ok- a bíróságok rendszerét járási és körzeti népbíróságok, valamint a Vajdasági 
Legfelsőbb Bíróság (Vrhovni sud Vojvodine) képezte, 

a *  a népbíróságok ítélkeztek polgári ügyekben és azokban a büntetőügyekben, 
amelyek nem tartoztak a katonai bíróságok hatáskörébe,

Ok- a népbíróságok a néphatalom önálló szervét képezik, ítéleteiket és dönté
seiket szabadon és függetlenül hozzák meg a „nép nevében”,

Ok- a tárgyalások nyilvánosak voltak.

A járási népbíróságokra vonatkozó rendelkezések:

Ok- elvben valamenyi járási népbizottság székhelyén járási népbíróság alakult, 
amely illetékes a járás közigazgatási területére -  ez alól lehet kivétel, egy 
járás területén két vagy több járásbíróság is működhetett,

Ok- a járási népbíróságok élén az elnök áll, aki ellenőrzi a bíróság személyze
tének munkáját, és összeállítja a bírósági tanácsokat,

Ok- a járási népbíróságok esetében a bírói hatalmat háromtagú tanács(ok) gya
korolják, a tanácstagok közül egy személy szükségszerűen a járásbíróság 
állandó bírája,

Ok- a járási népbíróságok mint elsőfokú bíróságok polgári-peres bíróságokként 
ítélkeztek azokban a perekben, melyek értéke nem haladta meg a 100 ezer 
dinárt,

Ok- a járási népbíróságok illetékesek voltak házasságbontó perekben is, de ez 
a felhatalmazás hamarosan a körzeti bíróságok hatáskörébe került át,

Ok- a járási népbíróságok keretében működő telekkönyvi hivatalok vezették 
a járásbíróság területén található kataszteri községekre vonatkozó telek
könyveket, és látták el a telekkönyvezéssel kapcsolatos ügyintézést.

A körzeti népbizottságok székhelyein körzeti népbíróságok alakultak, melyek
nek élén az elnök állt. A körzeti népbíróságok kizárólag háromtagú bírói tanácsként 
ítélkeztek: első fokon a tanácsot egy állandó bíró és két népi ülnök, másodfokon 
három állandó bíró alkotta.

Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága az egész tartomány területére illetékes volt, 
élén az elnök állt. ítéleteit háromtagú bírói tanács hozta meg. Az ítélkezés mellett 
döntött a népbíróság és a néphatalom szervei közötti vitás kérdésekben, a járási 
és körzeti bíróságok illetékességi kérdéseiben, valamint tanácsadói szerepe is volt 
a bírói gyakorlatban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.



Az utasítás értelmében a bírói hatalmat a népbíróságok állandó bírái és a népi 
iilnökök-esküdtbírók gyakorolják. A bírók függetlenek, a hatályban lévő törvények 
alapján meghozott ítéletekért nem felelősek egyetlen hatalmi szervnek sem. A 
bírók által a hivatal ellátása közben elkövetett bűncselekmények esetében a rendes 
népbíróságok voltak illetékesek.

Bíróvá vagy népi ülnökké választható volt minden jugoszláv állampolgárságú 
személy, aki választójoggal és feddhetetlen előélettel rendelkezett, valamint a 
népfelszabadító mozgalom elkötelezett híve volt. A bírók jogi végzettsége ekkor 
még nem volt követelmény, de mindenképpen előnyt jelentett. A jogi végzettséggel 
nem rendelkező megválasztott bírók számára jogi tanfolyamokat szerveztek. A jogi 
végzettséggel nem rendelkező bírák közül sokan -  mivel gimnáziumi érettségivel 
rendelkeztek -  beiratkoztak a jogi egyetemre, és munka mellett tanultak.

A járási népbíróságok bíráit és esküdtjeit a járási népbizottságok, a körzeti nép
bíróságokét a körzeti népbizottságok közgyűlése választotta. A bíróságok állandó 
bírái nem lehettek a népbizottságok tagjai. Vajdaság AT Legfelsőbb Bíróságának 
bíráit a Vajdasági Legfelsőbb Népfelszabadító Bizottság választotta meg.

Valamennyi bíróság titkára-jegyzője kizárólag jogi diplomával rendelkező 
személy lehetett, akit a Vajdasági Legfelsőbb Népfelszabadító Bizottság Elnöksége 
nevezett ki a Bírósági Osztály (Odeljenje za sudstvo) javaslatára. A titkár-jegyző 
feladatai közé tartozott a bíróság ügyvitelének intézése, bűnügyekben vizsgálat, 
peren kívüli ügyekben meghallgatás lefolytatása. Ha a bírói tanácsban nem volt 
jogi végzettségű tag, részt vett a tárgyaláson, de az ítélethozatalnál csak tanácsadói 
szereppel bírt.

A Vajdasági Legfelsőbb Népfelszabadító Bizottság Elnöksége 1945. május
4-én hozta meg a bírósági hálózat megszervezésére vonatkozó döntését. Ennek 
értelmében Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága Újvidéken működött, a vajdasági 
bíróságok hálózatát pedig a következő módon alakították ki:

járási népbíróságok alakultak: Újvidéken, Titelen, Zsablyán, Óbecsén, 
Kulán, Bácspalánkán, Zomborban, Apatinban, Hódságon, Kiskőszegen 
(Batina), Dárdán, Szabadkán, Topolyán, Zentán, Pancsován, Alibunáron, 
Antalfalván (Kovacica), Versecen, Fehértemplomon (Béla Crkva), Keve- 
várán (Kovin), Nagybecskereken (Petrovgrad), Törökbecsén (Növi Beéej), 
Módoson (Jaša Tomié), Szerbcsernyén (Srpska Crnja), Nagykikindán 
(Velika Kikinda), Törökkanizsán, Mitrovicán (Sremska M itrovica), 
Zimonyban (Zemun), Rumán, Ópazován (Stara Pazova), Karlócán (Srem- 
ski Karlovci), Ürögön (írig), Újlakon (Ilok), Šiden és Vukováron, 
körzeti népbíróságok alakultak: Újvidéken, Zomborban, Szabadkán, 
Pancsován, Nagybecskereken (Petrovgrad) és Mitrovicán (Sremska Mit
rovica).

A körzeti és járási népbíróságok nevükben 1946 végéig tartották meg a „nép-” 
előtagot, 1947-től ezt elhagyták.



Vajdaság Autonóm Tartomány bíróságai 1948 januárjától -  a Szerb Népköz- 
társaság területén lévő bíróságokhoz hasonlóan -  a következő fajtájú és jelzetű 
iktatókat, valamint névmutatókat és segédkönyveket vezették rendszeresített 
formanyomtatványokon:

A. Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága, a körzeti, valamint a járásbíróságok:

1. polgári-peres iktató és névmutató: G,
2. büntetőügyi névmutató: K,
3. polgári peren kívüli iktató és mutató: R,
4. büntetőügyi iktató: Kr,
5. a bíróság ügyvitelére vonatkozó iktató és névmutató: Su.

B. Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága és a körzeti bíróságok:

1. polgári-peres fellebbezési iktató és névmutató: Gž,
2. büntetőügyi fellebbezési iktató és mutató: Kž,

C. Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága:

1. a törvényesség felülvizsgálatára vonatkozó fellebbezések iktatói: KZZ, 
GZZ.

D. Csak a járásbíróságok:

1. végrehajtási iktató és névmutató: I,
2. hagyatéki iktató és névmutató: O,
3. jogsegély-szolgáltatási (pravna pomoé) iktató és névmutató: Pom,
4. hitelesítési iktató: Ov.

Vajdaság AT Igazságügyi Bizottsága (Povereništvo za pravosudje) 1949. március 
29-én utasítást bocsátott ki a bíróságok munkájával kapcsolatosan keletkezett 
iratok kezeléséről és irattározásáról. Ennek értelmében a bíróság munkája során 
keletkezett -  Su. jelzetű -  iratokat a következő csoportokba sorolták:

I. általános utasítások, melyeket az Igazágügy-minisztérium vagy az Igaz
ságügyi Bizottság juttat el a bíróságokhoz,

II. a bíróságok észrevételei, megjegyzései a törvényjavaslatokkal kapcsolat
ban,

III. a bírói gyakorlattal kapcsolatos utasítások, a bíróságok jelentései a bírósági 
gyakorlatban felmerült tapasztalatokról,

IV. a bírók, bírósági tisztviselők munkaviszonyával kapcsolatos dokumentu
mok,



V. a bírók, bírósági tisztviselők évi, ill. betegszabadságára, igazolt távolma
radására vonatkozó dokumentumok,

VI. továbbképzésekre és szakvizsgákra vonatkozó dokumentumok,
VII. fegyelmi ügyek,

VIII. szervezési ügyek: bíróság alakítása, területi illetékesség változása, a bírók 
és ülnökök számának meghatározása, szervezeti változások, bizottságok 
felállítása,

IX. a bíróságok és a hatalmi szervek kapcsolatai,
X. ülnökök-esküdtbírák ügyei: kinevezés, felmentés, eskütétel, büntetések, 

tanácskozások,
XI. ügyvédek, szakértők és tolmácsok ügyei,

XII. munkatervek és munkabeosztás,
XIII. jelentések a bíróságok munkájáról,
XIV. bírósági statisztika,
XV. megjegyzések és észrevételek a bíróságok munkájával kapcsolatban, 

XVI. könyvelőség és a bíróságok anyagi ellátása,
XVII. bírósági illetékekkel kapcsolatos dokumentumok,

XVIII. egyéb ügyek.

1954-ben a tartomány területén hat körzeti bíróság működött 68 bíróval, míg 
a 25 járásbíróságnak 134 bírája volt.

Szövetségi szinten 1954-ben hozták meg a bíróságokról szóló új, valamint a 
gazdasági bíróságokról szóló törvényt (Zakón o sudovima, Zakón o privrednim 
sudovima). Ennek értelmében a jugoszláv bírósági hálózat számszerűen a követ
kezőképpen alakult:
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FNRJ 377 74 31

Szerbia (egész) 136 34 11

Szerbia (szűkebb) 88 21 6

Vajdaság AT 31 9 4

Koszovó AK 17 4 1

Horvátország 101 14 6

Szlovénia 33 6 4

Bosznia-Hercegovina 68 10 4

Macedónia 23 7 3

M ontenegró 16 3 3



Vajdaság AT Nemzetgyűlése (Narodna skupština AP Vojvodine) 1955. július 13- 
án megtartott ülésén -  a közigazgatási területfelosztás változását figyelembe véve 
-  először döntött a Vajdaság területén működő 24 járásbíróság, 6 körzeti bíróság 
és 3 körzeti gazdasági bíróság (okružni privredni sud) területi illetékességéről. 
1956. december 10-én a jogalkotó -  hatályon kívül helyezve július 13-án meghozott 
döntését -  újabb rendeletet adott ki a vajdasági bírósági hálózat felépítéséről és 
területi illetékességéről. Ennek értelmében Vajdaság AT területén működött:

tv  31 járásbíróság (Újvidéken és Nagybecskereken 2-2),
a *  9 körzeti bíróság és

4 körzeti gazdasági bíróság.

Szövetésgi szinten az 1950-es évek közepén számos új törvény született, amelyek 
jelentős hatással voltak a bíróságok munkájára. Ezek közül a legfontosabbak: az 
1953-as büntetőügyi eljárásról szóló törvény (Zakonik o krivičnom postupku), az 
ingatlanforgalmat szabályozó (Zakón o prometu zemljišta i zgrada) 1954-es, az 
öröklést szabályozó (Zakón o nasledjivanju) 1955-ös és a polgári perrendtartásról 
(Zakón o parničnom postupku) szóló 1957-es törvény.

A tartományi közigazgatásban bekövetkező változások eredményeként átalakult 
a Vajdaság Autonóm Tartomány igazságügyét felügyelő „minisztérium” is, 1960- 
tól ez a Tartományi Igazságügyi Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za pravosudnu 
upravu) hatásköre lett.

1958-ban a tartomány területén működő kilenc körzeti bíróságnak 99, a 30 já
rásbíróságnak 172 bírája volt. Ekkor már a 292 bíró közül csupán hat volt „laikus”, 
akiknek nem volt jogi képesítése.

Az 1950-es évek végére világossá vált, hogy a Vajdaság területén kialakított 
bírósági hálózat működése -  különösen a járásbíróságoké -  nem felel meg teljes 
egészében az elvárásoknak, és hogy változtatásokra van szükség. A legtöbb járás 
területe és népessége túlságosan nagy volt ahhoz, hogy csupán egyetlen bíróságon 
intézzék ügyeiket. A polgároknak, a tanúknak, de az esküdteknek is jelentős nehéz
séget és megterhelést okozott a járásszékhelyre való utazás -  ebből kifolyólag sok 
esetben el kellett halasztani a tárgyalásokat. Mindez tetemes anyagi kiadásokkal 
járt, időveszteséggel párosult, és a járásbíróságok megterheltségéhez vezetett, ami 
a nagyszámú megoldatlan tárgyban nyilvánult meg. A gondok megoldását az ille
tékes szervek több járásbíróság létrehozásában látták. Ennek értelmében Vajdaság 
AT Képviselőháza 1960. február 12-én határozatot hozott, melynek értelmében 
a tartomány területén 36 járásbíróság fog működni, a körzeti bíróságok száma 
továbbra is kilenc maradt.

A járásbíróságok székhelyei 1960-ban: Alibunár (Alibunar), Apatin, Bács 
(Bač), Palánka (Bačka Palanka), Topolya (Bačka Topola), Fehértemplom (Béla 
Crkva), Óbecse (Bečej), Verbász (Vrbas), Versec, Zsablya (Zabalj), Nagybecskerek 
(Zrenjanin) két járásbírósággal, India (Indjija), M agyarkanizsa (Kanjiža), 
Nagykikinda (Kikinda), Antalfalva (Kovacica), Kevevára (Kovin), Kula, Török- 
becse (Növi Bečej), Törökkanizsa (Növi Kneževac), Újvidék (Növi Sad) két já



rásbírósággal, Hódság (Odžaci), Pancsova (Pančevo), Periasz (Perlez), Zichyfalva 
(Plandište), Ruma, Zenta (Senta), Zombor (Sombor), Szenttamás (Srbobran), 
Mitrovica (Sremska Mitrovica), Karlóca (Sremski Karlovci), Ópázova (Stara Pa- 
zova), Szabadka, Titel és Šid.

E határozat értelmében kezdte meg munkáját 1960. március 1-jén a Magyar
kanizsai Járásbíróság, majd 1961/62-ben további járásbíróságok kezdték meg 
munkájukat Adán, Bácspetrőcön (Bački Petrovac), Beoéinban, Ürögön (írig), 
Magyarcsernyén (Nova Crnja), Peéinciben, Temerinben, Titelen, Homokszilben 
(Uljma). Mivel egyes járásbíróságok megszűntek, így számuk 1962 végén 41-re 
csökkent. Megszűntek az óbecsei, verseci és nagykikindai körzeti bíróságok is, így 
Nagybecskereken, Újvidéken, Pancsován, Zomborban, Mitrovicán és Szabadkán 
működtek tovább körzeti bíróságok.

A közigazgatási rendszer átalakulásának eredményeként -  melynek alapját a 
szerbiai községek és járások területét szabályozó, 1962-ben elfogadott törvény 
(Zakón o područjima srezova i opština u NR Srbiji) képezte -  a járásbírósági 
hálózat 1963-ban a községi bíróságok hálózatává alakulhatott át.

A ZENTAI JÁ RÁ SBÍRÓ SÁ G  1945 1963 KÖ ZÖ TT: A JÁRÁSI
N ÉPBÍR Ó SÁ G TÓ L A JÁ R Á SBÍR Ó SÁ G  M EG SZŰ N ÉSÉIG

A Zentai Járási Népbizottság (Sreski narodni odbor -  SNO) és a Városi Népbi
zottság (Gradski narodni odbor -  GNO) 1945. május 8-án megtartotta együttes 
ülését, melyen megválasztották és kinevezték a Zentai Járási Népbíróság (Sreski 
narodni sud) elnökét és bíráit. Ezen a napon léptek szolgálatba: az adai illetőságű 
dr. Dimitrije Bellin mint a Járási Népbíróság elnöke, dr. Szőcs Kálmán és dr. 
Dobrivoj Savié mint bírák. 1945. május 10-én léptek szolgálatba az első tisztviselők 
és a segédszemélyzet tagjai is, de az ő kinevezésükről -  valamint a többi szemé
lyi kinevezésről -  csak 1945. május 28-án született döntés. Ennek értelmében a 
tisztviselői kar beosztása a következő volt:

ow bírósági titkárok-jegyzők: Szorcsik Miklós, Đulinka Bakalié és dr. Kocsis 
Szilveszter,

Ok- bírósági tisztviselők: Ilija Govedarica, dr. Bodor István, Sofija Djukanov, 
Balázs Vera, Katica Aradski, Kis Vilmos, Zora Vuékovié, Körösi István, 
Smilja Lazarevic, Szabó László, Ivko Todorovic, Jablonszki Pál, Vuko Vuka- 
dinovié, Csatári Stefánia, Nikola Vukovié, Szép János, Mihajlo Magdié, 
Döme Mária, Stevan Kragujevié, Lengyel Ferenc, Milán Marjanovié és 
Renkó Pál,

ok- telekkönyvvezetők: Farkas Baráti György és Ilija Kablar,
Ok- irattárosok: Dragoljub Bojin, Iván Knezevié és Miloje Lukié,
Ok- hivatalszolgák: Marko Boljanovié, Barsi Lajos, Tóth Mihály, Boáko Stojaéié, 

Mirko Mirkovié, Spasoje Pecarski és Bíró József,
Ok- járásbírósági fogházőr: Miloje Lukié.



A bíróság újonnan kinevezett hivatalnoki személyzetének többsége már mű
ködött az igazságügyben, legtöbben az 1941. április 6-át megelőző időszakban 
dolgoztak a Zentai Járásbíróságon.

A kinevezett bírók hivatalba lépésének feltétele volt az eskütétel, melynek 
szövege a következő volt: „Én, XY becsületemre és népem becsületére esküszöm, 
hogy a népet hűségesen szolgálom, megőrzőm és megvédem a népfelszabadító 
háború demokratikus vívmányait, melyek a néphatalomban valósultak meg, és 
hogy a törvények szerint, részrehajlás nélkül fogok ítélkezni.” (Ja, XY zaklinjem 
se svojom čašću i ćašću svog naroda da ću verno služiti narodu, da ću čuvati i 
braniti demokratske tekovine oslobodilačke narodne borbe ostvarene u narodnoj 
vlasti, da éu suditi po zakonu i nepristarsno.)

A járási népbíróság a Városháza épületében lévő hivatali helyiségeinek, felszere
lésének és irattárának átadása-átvétele a népbizottság titkára és a Járási Népbíróság 
elnöke között 1945. május 12-én zajlott le. Ezt követték a szükséges karbantartási 
munkálatok -  festés, mázolás -, valamint a hiányos felszerelés -  bútorzat -  pótlása 
és a szükséges irodaszerek beszerzése. Mai szemmel nézve meglepő, de abban az 
időben különösen nagy gondot jelentett az üzemképes írógépek hiánya.

1945. május 12-én adta ki a Vajdasági Népfelszabadító Főbizottság (Glavni 
narodnooslobodilački odbor Vojvodine -  GNOOV) Bírósági Osztálya (Odeljenje 
za sudstvo) utasítását arról, hogy a körzeti és járási népbíróságok munkájuk során 
milyen iktatókat fognak vezetni, illetve milyen jellegű és milyen jelzetű ügyiratokat 
képeznek. A járási népbíróságok esetében ezek a következők voltak:

Ok- Su. -  a bírósági igazgatás iktatói és ügyiratai,
Ok- P. -  a polgári peres iktatók és ügyiratok,
Ok- Vp. -  peren kívüli iktatók és ügyiratok,
Ok- K. -  büntetőügyi iktatók és ügyiratok,
Ok- Ov. -  hitelesítési iktatók és a hitelesített ügyiratok példányai.

Ezen utasítás értelmében a telekkönyvi iktatókat az 1941. április 6-a előtti 
módon kellett továbbra is vezetni.

Miután megtörténténtek a szükséges előkészületek, a Zentai Járási Népbíróság
1945. május 22-én megkezdhette munkáját, de a tényleges tevékenység csak 1945. 
június 5-én indult meg. A munkaidő munkanapokon 7-14 óráig tartott. Vasárnap
9-től 12-ig ügyeletet tartottak: ekkor jelen kellett lenni egy aláírásra jogosult sze
mélynek -  bírónak és a munka végzéséhez szükséges kellő számú hivatalnoknak. 

A munkát hat részleg -  ügyosztály keretében szervezték meg:

Ok- I. bírósági igazgatás (sudska uprava),
Ok- II. bírósági felvételi iroda (sudska prijemna kancelarija),
Ok- III. polgári ügyek irodája (gradjanska pisarnica),
Ok- IV. büntetőügyi iroda (krivična pisarnica),
Ok- V. peren kívüli ügyek irodája (vanparnična pisarnica),
Ok- VI. telekkönyvi iroda (zemljoknjižno odeljenje).



A kezdeti szakasz egyik fontos tevékenysége a vagyonelkobzási határozatok 
meghozatala volt. A konfiskációról szóló törvény (Zakón o konfiskaciji) értel
mében -  a népbizottságok javaslatára -  a háborús bűnösök és népellenségek 
ingatlan tulajdonát és ingóságait bírósági ítélettel elkobozták, és állami tulajdonná 
nyilvánították. Ebben az időszakban ahhoz, hogy valakit népellenséggé nyilvánít
sanak, az is elegendő volt, ha ismeretlen helyen tartózkodott. Ennek alapján azt 
vélelmezték róla, hogy a felszabadítók elől elmenekült, mivel valamiben bűnös, 
esetleg együttműködött a megszállókkal. Ezt a módszert különösen a jelentős 
vagyonnal rendelkező személyek esetében alkalmazták előszeretettel.

Az Igazságügy-minisztérium és a Belügy-minisztérium rendelkezése értelmében 
a meghozott ítéleteket továbbítani kellett a népbizottságokhoz, melyek a választói 
névjegyzékeket vezették. Erre a magyarázat szerint azért volt szükség, hogy ilyen 
módon az elítélt „népellenségek” -  akiktől a szavazati jogot is megvonták -  az 
elkövetkező demokratikus válsztásokon ne járulhassanak az urnákhoz. A zentai 
járási népbíróság 1945. október 24-ei keltezésű jelentése szerint a konfiskáció terén 
a helyi népbizottságtól beérkezett 151 ügyiratból 79-et „oldottak” meg, a katonai 
bíróságoktól beérkezett 8 esetből pedig egyet. Az 1945-1949-es időszakban a 
zentai bíróság vagyonelkobzás és gondnokság alá helyezés tárgyában a következő 
munkát végezte:

1945-ben 502,
1946-ban 192,
1947-ben 94,
1948-ban 101,
1949. május 9-ig 33

Másik fontos eljárási csoportot az üzérkedés és gazdasági szabotázs visszaszo
rításáról szóló törvénybe (Zakón o špekulaciji i privrednoj sabotaži) ütköző cse
lekmények képezték, melyek elkövetőire börtönbüntetés mellett vagyonelkobzás 
is várt. Ezekben az ügyekben meghozott ítéleteket az ügyészséghez is el kellett 
juttatni, hogy megvizsgálják: törvényszerűen hozták-e meg őket.

Büntetőügyekben 1946 és 1948 között a következő tevékenységet látta el a 
járásbíróság:

om 1946-ban összesen 847 ügyben indult eljárás 1073 személy ellen, 616 sze
mélyt ítéltek el jogerősen,

o *  1947-ben összesen 802 ügyben indult eljárás 1017 személy ellen, 720 sze
mélyt ítéltek el jogerősen,
1948-ban összesen 465 ügyben indult eljárás 527 személy ellen, 360 személyt 
ítéltek el jogerősen.

Az egy évre vagy annál hosszabb szabadságvesztésre jogerősen elítélteket 
-  nőket és férfiakat is -  a požarevaci gyűjtőfogházba vagy a mitrovicai (Sremska 
Mitrovica) börtönbe -  csak férfiakat -  szállították. A požarevaci börtönből a rabok



egy részét más büntetés-végrehajtási intézetekbe osztották szét. A börtönbüntetés 
mindig kényszermunkával párosult, ez alól csak kevesen kaphattak felmentést. 
Az egy évnél rövidebb börtönbüntetésre ítéltek helyben, a belügyi szervek fogdá
jában -  de a vizsgálati fogságban lévőktől elkülönítve -  töltötték le büntetésüket, 
őket gyakran közmunkákra alkalmazták. A zentai bíróság fogdája nem volt olyan 
állapotban, hogy az elítélteket fogadni tudja, ezért tatarozását és felszerelésének 
pótlását 1945 októberében kérvényezték. Hamarosan rendelet született, melynek 
értelmében a bírósági fogházakat 1946-tól a helyileg illetékes belügyi osztályok 
vették át. Mivel a Népi Rendőrség (Narodna milicija) nem tartott rá igényt, az 
addig ott alkalmazott fogházőrt a népbíróság mint hivatalszolgát alkalmazta.

Már a kezdetekben világos volt, hogy a bíróság kinevezett bírái és tisztviselői 
-  csekély számuk miatt -  nem lesznek képesek kellő időben ellátni a nekik szánt 
feladatokat, lemaradások jelentkezhetnek az ítéletek meghozatalában. A bíróság 
elnöke -  dr. Bešlin -  erre több ízben is utalt. Megindoklása szerint a gondot az 
képezte, hogy a zentai járás területileg az ország egyik legnagyobb járása, a la
kossága száma pedig meghaladja a 110 ezer főt.

A megnövekedett munka a bíróság személyzeti létszámának a növekedését 
eredményezte: az 1945-ös év júniusi-júliusi fizetési listáján 14 fő, az augusztus- 
szeptemberin pedig már 22 fő szerepelt. Ebben az időszakban a következő tiszt
viselők álltak szolgálatba a zentai bíróságnál: bírósági titkár-jegyző minőségben 
Harsány Lajos, Radovan Gerić és Milivoj Plavšić dolgoztak, bírói tisztséget 1945. 
július 28-tól Dusán Miladinov töltött be.

1945 júniusában megállapították a bíróság költségvetését az 1945-ös év végéig, 
amit anyagi kiadásokra fordíthattak -  ez az összeg 81 500 dinárt tett ki, de a bírók 
és tisztviselők fizetését nem tartalmazta. A bíróság elnökének tiszta jövedelme 
ebben az időszakban 2300, a bíróké 2000 dinár volt.

A háborús károk felmérése során -  1945 szeptemberében -  a Zentai Járási 
Népbíróság is összeírta a bíróság által a megszállás során elszenvedett károkat. 
Ennek zömét a bírósági letétbe helyezett, de a háború zűrzavarában eltűnt pénz
összegek, valamint a tönkrement felszerelés és bútorzat képezte. A háborús kár 
értékét 241 325,50 dinárban határozták meg, amelynek értéke 3424,35 akkori 
dollárnak felelt meg.

A munkaviszonyok rendezéséről szóló törvény (Zakón o rešavanju radnih 
odnosa) értelmében a körzeti és járási népbíróságokon háromtagú munkaügyi 
bírói tanácsok alakultak, amelyek a munkáltatók és a munkavállalók között föl
merülő, illetve a munkaviszonyokból eredő pereket voltak hivatottak tárgyalni 
és rendezni. Zentán ez a bírói tanács 1945 augusztusában alakult meg dr. Szőcs 
Kálmán elnökletével.

A II. világháború hadműveleteinek befejezését követően a Vajdaság egyes te
rületein -  így a szabadkai körzetben is -  jelentősen megnövekedett a bűnözés. A 
bűncselekmények jelentős részében a Vörös Hadsereg ideiglenesen itt állomásozó 
szovjet katonái is részesek voltak a velük szövetkező „hazai” bűnözők -  csempé
szek, feketézők, tolvajok és prostituáltak -  közvetítésével. A hivatalos álláspont 
szerint a „testvéri” szovjet katonákat ilyenkor félrevezették, és jó szándékuk „ál



dozatává” váltak, hiszen a civil bűnözők a bűntények értelmi szerzői és irányítói, 
akik tetteiket nemcsak anyagi haszonszerzés céljából, hanem a Vörös Hadsereg 
katonái iránti bizalom aláásása céljából követték el. Ezért ellenük a bíróságoknak 
kíméletlenül, a legnagyobb szigorral kellett fellépniük, az ítélkezésnél a politikai 
következményeket is figyelembe véve.

Néhány hónapos munka során kiderült, hogy a járási népbíróság nem minden
ben a hatalom elképzelése szerint látja el feladatait. Ennek kapcsán 1945. október
3-án a Városháza nagytermében együttes ülést tartott a Városi (Gradski) és a Járási 
Népbizottság (Sreski narodni odbor), melyet Rácz Vince -  a Városi Népbizottság 
elnöke -  vezetett. Napirenden szerepelt a Járási Népbíróság kibővítése és átszerve
zése, valamint népi ülnökök - esküdtbírák (narodni prisuditelji -  sudije porotnici) 
kinevezése. Az ülésen kritikával illették dr. Dimitrije Bešlin elnököt és dr. Szőcs 
Kálmánt, aminek egyenes következménye volt leváltásuk. A bíróság új elnökévé 
Jakov-Jaša Sekulićot válsztották, az elnöki tisztség átadása-átvétele 1945. október 
6-án történt meg.

Az 1946. március 22-én kelt rendelet értelmében a Zentai Járási Népbírósá
gon öt állandó bírói státust rendszeresítettek, és 120 népi ülnök alkalmazását 
irányozták elő.

Dušan Miladinov mellé új bírákká dr. Kocsis Szilvesztert, Szorcsik Miklóst, Isa 
Kečant és Milica Laliéot nevezték ki -  a Zentai Járási Népbíróságnak ekkor már 
az elnökkel együtt hat bírája volt, ami jelentősen javított a munka hatékonyságán. 
A járás területéről -  amely a zentai, adai, magyarkanizsai, moholi, martonosi és 
horgosi községi népbizottságok (narodni odbor opštine), valamint a nagyvölgyi 
(Obornjača), kispiaci, oromi, oromhegyesi (Senćanski Trešnjevac), tornyosi, 
adorjáni, velebiti helyi népbizottságok (mesni narodni odbor) területét ölelte fel 
-  ekkor 40 népi ülnököt- esküdtbírót választottak meg a tövényben előírt bírósági 
feladatok ellátására. Egy 1949-es keltezésű jelentés szerint a járásbíróság ekkor 
már 205 esküdtbírót alkalmazhatott a törvényben előírt feladatok ellátására.

Sekulićot a járásbíróság elnökének posztján 1947. január 28-án Vladislav 
Beljanski váltotta fel, s ezt a tisztséget 1949. május 14-ig töltötte be. Beljanskit 
ekkor az Újvidéki Körzeti Bíróság elnökévé választották meg, tisztségét eddigi 
helyettese, Halász Jenő bíró vette át. Halászt a Zentai Járásbíróság elnökévé 1949 
májusában nevezték ki, akiről a Tartományi Igazságügyi Bizottság 1949 nyarán 
végzett ellenőrzése alkalmával megállapította, hogy nem rendelkezik a tisztség 
betöltéséhez szükséges tapasztalattal. Beljanski elnök mellett a zentai Járásbíró
ságot 1949-ben elhagyták dr. Andjelko Deveskovi és Dušan Miladinov bírók is, 
helyükre ebben a minőségben Radovan Gerić és Zarko Banatski lépett.

1948 decemberében a Zentai Járásbíróság hat bírája közül öt rendelkezett jogi 
végzettséggel, valamennyien férfiak voltak, a bírósági titkári-jegyzői tisztséget 
egy hölgy -  Svetlana Štajner jogász -  töltötte be. A járásbíróság 15 tagú hivatal
nok-gárdáját hat férfi és kilenc hölgy alkotta, a segédszemélyzet feladatát két férfi 
látta el. A 196 népi ülnök zömét férfiak képezték, szám szerint 178-an voltak, és 
legtöbben -  szám szerint 87-en -  földművesek.



Az 1949-ben meghozott Munkaügyi perrendtartásról szóló törvény (Zakón o 
rešavanju radnih sporova) a járásbíróságok keretében munkaügyi bíróság meg
szervezését irányozta elő: Zentán e testület elnöke Žarko Banatski, helyettese 
Harsány Lajos lett.

A telekkönyvi hivatal hét kataszteri község telekkönyvi betétjeit őrizte és ke
zelte:

Mohol kataszteri községből 
Ada kataszteri községből 
Zenta kataszteri községből 
Magyakanizsa kataszteri községből 
Martonos kataszteri községből 
Horgos kataszteri községből 
Kishorgos (M. Horgol)

9726 telekkönyvi betét,
11 392 telekkönyvi betét, 
20 052 telekkönyvi betét,
12 074 telekkönyvi betét, 

8504 telekkönyvi betét, 
3577 telekkönyvi betét, 
3360 telekkönyvi betét.

A telekkönyvi hivatal munkáját nehezítette, hogy folyamatban volt az újonnan 
alakított népbizottságok: Njeguševo (Istenáldás), Obornjaéa (Nagyvölgy), Kevi, 
Orahovo (Zentagunaras), Orom, Trešnjevac (Oromhegyes), Mala Pijaca (Kispiac) 
és Bački Vinogradi (Királyhalom) területi elhatárolása. Még inkább bonyolította a 
helyzetet, hogy egyesek ezek közül nemcsak a zentaiból, hanem más szomszédos 
járásokból is kaptak területeket.

A Szerb Népköztársaság Igazságügy-minisztériuma még 1946 decemberében 
utasította a bíróságokat, hogy ahol szükséges, megfelelő nyelvtudású állandó bíró
sági tolmácsokat alkalmazzanak. Ennek értelmében a Zentai Járásbíróságon 1949 
szeptemberétől alkalmazták Vladimír Uvalié nyugalmazott tanítót mint magyar 
nyelvű tolmácsot egészen 1959-ben bekövetkezett haláláig. 1951-től Jelisaveta Bajié 
személyében kivételes nyelvtudású tolmácsot kapott a zentai Járásbíróság: Bajié 
asszony angol, francia, magyar, olasz és német tolmács volt egy személyben!

Az 1950-es munkaterv értelmében a Zentai Járásbíróság ügybeosztása a kö
vetkező volt:

Ok- a járásbíróság igazgatási ügyeit a járásbíróság elnöke, Halász Jenő és he
lyettese, Radovan Gerié bíró intézték,

Ok- a büntetőügyeket két tanács tárgyalta, felosztva a büntetőügyi tárgyakat 
fele-fele arányban: az első tanács élén Halász Jenő járásbírósági elnök, a 
másodikén Harsány Lajos bíró állt, mindkét tanács tagjait népi ülnökök 
alkották,

Ok- a polgári-peres ügyeket két tanács tárgyalta, felosztva a polgári-peres 
tárgyakat fele-fele arányban: az első tanács élén Szorcsik Miklós bíró, a 
másodikén pedig Radovan Gerié bíró állt, a tanácsok tagjait népi ülnökök 
képezték,

ok- az első polgári-peres tanács elnöke -  Szorcsik Miklós -  volt a telekköny
vi ügyekben illetékes bíró, míg a második polgári-peres tanács elnöke 
-  Radovan Gerié -  a munkaügyi perek illetékes bírája volt,



Ok> a polgári peren kívüli ügyeket két bíró tárgyalta: Harsány Lajos a hagyatéki 
ügyeket, Radovan Gerić pedig az összes többi peren kívüli ügyet, 
a telekkönyvi hivatalt Farkas Baráti György igazgatta.

Ez a munkaterv csak 1950 márciusáig volt érvényben, mert ekkor Halász Jenőt 
-  aki ellen eljárás indult -  felmentették tisztsége alól: helyette a Járási Népbizottság 
március 8-ai ülésén Čedomir Ćurčićot választotta meg a járásbíróság elnökévé. 
Habár Ćurčić elnök -  aki 1950. január 15-e óta volt a Zentai Járásbíróság bírája -  ok
leveles jogász volt, beiktatását követően azonnal büntetőjogi továbbképzésen kellett 
részt vennie, melyet az Igazságügy-minisztérium Belgrádban szervezett meg.

A feszült nemzetközi helyzet miatt tartott gyakori katonai gyakorlatok alól a 
bírók sem voltak felmentve: 1950 augusztus-szeptemberben Gerié és Harsány 
bírók, 1951 január-februárjában pedig Ćurčić elnök vonultak be hadgyakorlatra. 
A két bíró helyettesítésére a Zombori Járásbíróságtól Sinkovics Péter bíró érkezett, 
azonban a két hónapos kimaradás jelentős lemaradást okozott: 1950 októberének 
végére 530 megoldatlan polgári-peres tárgy szaporodott fel. A lemaradás felszá
molása érdekében a Szabadkai Körzeti Bíróság dr. Baráth Károly bírót delegálta 
kisegítésre. A három bírónak megfeszített munkával -  melyet az esküdtbírák 
kimaradozása nehezített -  egy hónap alatt 178 ügyet sikerült megoldania. Mivel 
azonban november során 92 új polgári-peres tárgy érkezett, a megoldatlan tárgyak 
száma még mindig meghaladta a 400-at. A helyzet orvoslása érdekében szükség 
volt még egy bíró alkalmazására, ezért a Járási Népbizottság 1950. december 16-ai 
ülésén Győri Jánost a Zentai Járásbíróság bírájává választotta.

Az újvidéki székhelyű Igazságügyi Bizottság 1951-ben jelentést kért a vajdasági 
bíróságoktól irattáraik állapotáról. A Zentai Járásbíróság irattára három -  a célnak 
teljes mértékben megfelelő -  helyiségben, valamint az épület pincéjében volt elhe
lyezve. A jelentés szerint a telekkönyvi iratok 1898-tól, a peres, peren kívüli és bünte
tőtárgyak 1917-től, a hagyatéki tárgyak pedig 1915-től kezdődően voltak megőrizve. 
Az iratanyag mennyiségét -  az 1950. évvel bezárólag -  Ćurčić elnök két vagonnyira 
(?!) becsülte, és jelezte az iratanyag tárolásrára szolgáló hely várható hiányát.

Az 50-es évek elején a bírói állomány személycseréje még intenzívebbé vált, 
mint a 40-es évek végén: 1951. április 29-én mentették fel tisztségéből Radovan 
Geriéet, helyette május közepén Danilo Radujkov állt szolgálatba. Tiller Antal 
1952. január 15-én érkezett a bírósághoz, hamarosan -  1952 júniusában -  ő lépett 
Čedomir Ćurčić helyébe, aki a Kulai Járásbíróság elnöki posztjára távozott. A 
Járási Népbizottság mindkét tanácsának -  Járási Tanács (Sresko veée) és a Ter
melők Tanácsa (Veće proizvodjaéa) -  1953. december 28-án megtartott együttes 
ülésén tisztségükből felmentették Győri Jánost és Danilo Radujkovot, helyettük 
bírákká Ljubiša Mihaljdžićot és Borivoj Marinkovot nevezték ki. Harsány Lajos 
bíró 1955. augusztus 31-én hagyta el a zentai bíróságot, helyébe 1955. szeptember 
1-jén Svetlana Štajner lépett, aki már 1946 óta a bíróság munkatársa volt. Milán 
Ludajié 1956. december 1-jén lett a zentai bíróság bírája. A személyi változások 
tükrében 1956 végén a Zentai Járásbíróság személyi állományát -  amely elérte a 
30 főt -  a következő beosztású munkatársak képezték:



ок 6 bíró,
cw 1 jogi végzettségű szakmai munkatárs (stručni saradnik),
Ok. 5 telekkönyvi előadó, 
ok. 7 irodai előadó,
Ok- 7 gépíró (daktilograf),
Ok- 3 kézbesítő (kurir), 
ok. 1 takarító.

A vajdasági törvényalkotó által 1955-ben meghozott döntés értelmében a Zentai 
Járásbíróság illetékességi területe Ada, Magyarkanizsa, Martonos, Mohol, Zenta 
és Horgos községek területét foglalta magába. A Zentai Járásbíróság továbbra is a 
Szabadkai Körzeti Bíróság hatáskörébe tartozott, a Zentai járás cégeinek ügyeiben 
pedig a szabadkai székhelyű Körzeti Gazdasági Bíróság (Okružni privredni sud) 
volt illetékes.

Az 1956-os év a telekkönyvi hivatal munkájának szempontjából is nevezetes 
maradt: köztársasági szinten előírás született az új kataszteri községek kialakításáról. 
A Zentai Járásbíróság telekkönyvi hivatalát a következő kataszteri községek (k. k.) 
létrehozása érintette: k. k. Mali Pesak, k. k. Tornjoš, k. k. Orom I. és Orom II., k. 
k. Senćanski Trešnjevac, k. k. Nadrljan, k. k. Male Pijace I., II. és III., k. k. Velebit, 
k. k. Obornjača I. és II., k. k. Sanad IV., k. k. Novo Orahovo, k. k. Dušanovo, k. k. 
Gunaroš I. és II., k. k. Njeguševo I. és II., k. k. Martonoš II., k. k. Bački Vinogradi 
I. és II. és k. k. Pana. A munkálatok -  amelyek magukban foglalták a kérdéses 
telekkönyvi betétek kiválogatását, átadását az illetékes járásbíróságnak, illetve 
átvételét, betagolását a meglévő betétek közé -  elhúzódtak 1958-ig, sőt k. k. Pana 
esetében 1959-ig is.

1957 júniusában Ljubiša Mihaljdžić bíró hagyta el a bíróságot, miután a Tarto
mányi Népkéviselőház az Óbecsei Körzeti Bíróság bírájává nevezte ki. A szabad 
bírói állást 1957. október 1-től Milán Bogićević töltötte be.

A személyi változások következtében az 1958-as munkatervben az ügybeosztás 
a következő volt:

ov a járásbíróság igazgatási ügyeit a járásbíróság elnöke, Tiller Antal és he
lyettese, Szorcsik Miklós bíró intézték, 

o&> a büntetőügyeket tárgyaló tanács élén Borivoj Marinkov bíró állt, helyettese 
Milán Ludajié volt, a tanács tagjait esküdtek képezték, 

óv a polgári-peres ügyeket négy tanács tárgyalta: az első tanács élén Tiller 
Antal, a másodikén Szorcsik Miklós, a harmadikén Milán Ludajié állt, a 
negyedik tanácsot pedig Svetlana Štajner irányította, a tanácsok tagjait 
esküdtek képezték,

ov a polgári-peren kívüli ügyeket két bíró tárgyalta: Svetlana Štajner és Milán 
Bogiéevié,

óv a telekkönyvi hivatalt Farkas Baráti György igazgatta.



1957 júniusától új bíró lépett szolgálatba Balázs Piri Kálmán személyében, aki 
addig a Topolyai Járásbíróság bírájának tisztségét töltötte be. Balázs Piri Kálmán 
1960 februárjában váltotta fel az elnöki poszton Tiller Antalt.

A Tartományi Képviselőház 1958. november 17-ei döntése értelmében a Zentai 
Járásbíróság illetékességi területét Ada, Magyarkanizsa, Martonos, Zenta és Hor
gos községek képezik -  erre a változtatásra a tartomány alapszabályának (statut) 
módosítása miatt volt szükség.

Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának 1958. december 11 -ei döntése értelmében 
a Zentai Járásbíróságon az elnök mellett hat bíró ítélkezett. Erre nagy szükség is 
volt, hiszen már az 50-es évek közepétől halmozódott a bíróság lemaradása. 1956 
végén a megoldatlan tárgyak száma 4270 volt: különösen kiemelkedő volt a bírói 
szakértelmet legjobban igénylő ügyiratfajták -  polgári-peres ügyek és hagyatékok
-  terén felhalmozódott lemaradás. Mindezt fokozta, hogy 1957 során a bírók ha
vonta átlagosan 76,6 tárgyat oldottak meg, míg az egy bíróra jutó beérkező tárgyak 
száma 119 volt havonta. Ennek következménye az lett, hogy 1959 végén az egy 
bíróra eső befejezetlen tárgyak száma 387-re növekedett! A jelenséget a járásbíró
ság túlméretezett illetékességi területének tudták be, és utaltak rá, hogy megoldást 
egy új -  magyarkanizsai székhelyű -  járásbíróság megalakítása nyújthatna.

1960. január 1-jén a bíróságok munkáját meghatározó új ügyrendi szabályzat 
(Pravilnik o unutrašnjem poslovanju u sreskim, okružnim i okružnim privrednim 
sudovima -  Sudski poslovnik) lépett életbe. Sor került a vajdasági bírósági hálózat 
átszervezésére és ésszerűsítésére is új járásbíróságok alakításával, amivel a járás- 
bíróságok száma a Vajdaság területén 36-ra emelkedett. Ezekben ekkor összesen 
190 bíró volt alkalmazásban.

A változás jelentékenyen érintette a Zentai Járásbíróság működését is, hiszen
1960. március 1-jén két bíróval megkezdte munkáját a Magyarkanizsai Járásbí
róság, amelynek illetékességi területét -  eddig a Zentai Járásbírósághoz tartozó
-  Magyarkanizsa község területe képezte. Az átszervezés azt jelentette, hogy 
Zentán -  a munka mennyiségének csökkenésével arányosan -  csak öt bírói helyet 
rendszeresítettek. A változásoknak köszönhetően valamivel csökkent a bíróság le
terheltsége: 1960 első félévében az egy bíróra átlagosan havonta eső tárgyak száma 
70,6, míg az egy bíró által havonta átlagosan megoldott tárgyak száma 99,6 volt
-  a fennálló lemaradás ledolgozása azonban még így is két hónapot tett ki. Ezért 
a bíróság „nem naprakész” (neažuran) minősítést kapott az illetékes szervektől.

Személyi változás ekkor is történt: Milán Ludajić bírót 1960. november 30- 
án felmentették tisztségéből, helyére 1960. december 19-én Petar Gvozdenović 
lépett.

Az öt bíró közül három, a 24 hivatalnokból 13 volt magyar nemzetiségű. Mivel 
a másik két bíró és a tisztviselők jelentős része is beszélt magyarul, ezért a meg
hallgatások és a tárgyalások -  ha mindkét fél magyar nemzetiségű volt -  magyar 
nyelven folytak, de a jegyzőkönyveket és végzéseket szerbül írták.

Az ügyrendi szabályzat értelmében különböző szakterületekről -  építészet, 
mezőgazdaság, közlekedés -  12 szakértőt neveztek ki, akik egyes ügyekben felkérés 
alapján szakértelmükkel segítették a járásbíróság munkáját.



Ebben az időben Zenta és Ada község területén összesen 15 ügyvéd és ügy
védgyakornok működött.

1961 májusában a járásbíróság költözködni kényszerült, elhagyta a Városházát, 
és birtokba vette a korábban megszűnt Járási Népbizottság épületének egy részét. 
Itt található ma is: a zentaiak által csak „Eugen”-nak nevezett egykori szálloda 
épületében.

1961. május 1-jével megkezdte munkáját az Adai Járásbíróság, melynek illeté
kességi területe Ada község területét foglalja magába. Ezzel a Zentai Járásbíróság 
illetékességi területe Zenta községre korlátozódott. Az öt bírói státus megmaradt, 
amelyeket Balázs Piri Kálmán -  aki egyben a bíróság elnöke is volt - , Szorcsik 
Miklós, Svetlana Štajner, Petar Gvozdenović és Borivoj Marinkov töltöttek be. 
Rajtuk kívül a tisztviselői gárdát a korabeli minősítés szerint egy II. osztályú, 
hét III. osztályú és hat IV. osztályú hivatalnok alkotta, a segédszemélyzetet pedig 
3 segédhivatalnok és 1 takarítónő képezte. A bírósághoz kinevezett mind a 70 
esküdt zentai volt: 55 férfi és 15 nő, nemzetiségük szerint 9 szerb és 61 magyar. 
Ez az arány megfelelt a lakosság nemzetiségi összetételének, mivel a 60-as évek 
elején a lakosság 80%-át magyarok, 18%-át szerbek alkották, egyéb nemzetiségűek 
a község lakosságának 2%-át tették ki.

Az 1961-es munkatervben az ügybeosztás a következő volt:

ov a járásbíróság igazgatási ügyeit a járásbíróság elnöke, Tiller Antal és he
lyettese, Szorcsik Miklós bíró intézték,
a büntetőügyek tárgyalását két tanács folytatta: az elsőnek az élén Borivoj 
Marinkov bíró, a második élén Petar Gvozdenović állt, a tanács tagjait 
esküdtek képezték,
a polgári-peres ügyeket két tanács tárgyalta: az első tanács élén Balázs Piri 
Kálmán, a másodikén Szorcsik Miklós állt, a tanácsok tagjait esküdtek 
képezték,

Ok- a polgári-peren kívüli ügyeket két bíró tárgyalta: Svetlana Štajner és Szor
csik Miklós,
a telekkönyvi hivatalt Farkas Baráti György igazgatta.

A telekkönyvi hivatalnak az 1961-ben A mértékekről és mértékegységekről 
szóló törvény (Zakón o mernim jedinicama i merilima) értelmében 1962 során 
-  az általa vezetett nyilvántartásokban és a kiadott dokumentumokban -  át kellett 
térni az addig használatos „négyszögöl -  katasztrális hold” -  rendszerről az új 
rendszerre, melynek alapegysége a négyzetméter.

A jogi végzettségű szakelőadó tisztségét 1962. szeptember 15-e és október 31 -e 
között Branislav Ognjenovié látta el, majd 1962. október 8-tól Mirjana Pajić lépett 
erre a tisztségre.

A szakelőadók és a bírók egyike hetente egy alkalommal jogi tanácsokat nyújtott 
a rászoruló polgároknak: közmegelégedésre havonta 120-150-en vették igénybe 
ezt a szolgáltatást, és éltek az ingyenes jogsegélyszolgálat lehetőségével. A bíróság 
illetékességi területének csökkenésével csökkent az esküdtek-ülnökök száma is:



1962-ben 80 esküdtet neveztek ki, akik valamennyien zentai illetőségűek voltak 
-  ezzel megszűntek-csökkentek az esküdtek utaztatásával járó gondok is.

1962/63 során a bíróság két tapasztalt bíróval lett szegényebb: 1962 júniusában 
Borivoj Marinkov, 1963 februárjában pedig Szorcsik Miklós bíró vonult nyug
állományba. Pótlásul 1962. augusztus 1-jén Djordje Živković állt munkába, aki 
korábban a Magyarkanizsai Járásbíróság bírája volt.

Miután a járás -  mint közigazgatási egység -  megszűnt, a Zentai Járásbí
róság keretéből kivált, és önálló járásbíróságként működött a magyarkanizsai majd 
az adai bíróság is (amelyek csak saját községeik területén voltak illetékesek, illetve 
a zentai bíróság is csak a zentai község területére), a járásbíróságok létjogosultsága 
megszűnt. A bírósági hálózatban szükséges szervezeti és szerkezeti változások 
1960 és 1962 között lezajlottak. A járásbíróságok helyébe 1963-tól lépő községi 
bíróságok gyakorlatilag csupán névváltozást jelentettek a bíróságok életében, hi
szen a községi bíróságok a járásbíróságok szerepkörét összes felhatalmazásukkal 
és feladataikkal együtt vették át.

A Zentai Járásbíróság 1945-1963 közötti időszakából megőrzött levéltári anyagot 
a zentai Történelmi Levéltár az F. 127-es jelzet alatt vette nyilvántartásba, a fond 
összesen 159,30 ifm anyagot -  könyveket és iratokat -  tartalmaz.



A Z  IG A Z SÁ G Ü G Y I R E N D S Z E R  1963 É S 1974 K Ö Z Ö T T

1963. április 7-én hirdette ki a Szövetségi Népképviselőház a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság (JSzSzK -  SFRJ) Alkotmányát, mely a névváltoztatáson 
túl jelentős újításokat hozott: ez elsősorban az önigazgatás széleskörű társadalmi 
bevezetését és alkalmazását jelentette.

Az alkotmány 1. szakasza kimondja, hogy a JSzSzK önként egyesült és egyen
jogú népek szövetségi állama, a dolgozó nép hatalmára és az önigazgatásra épült szo
cialista demokratikus közösség”. A 2. szakasz értelmében a JSzSzK területe egységes, 
melyet a hat szocialista köztársaság -  Bosznia-Hercegovina SzK, Crna Gora SzK, a 
Horvát SzK, a Macedón SzK, a Szerb SzK és a Szlovén Szk -  területe alkot.

A bíróságokkal és a közvádlósággal az alkotmány 132-144. szakasza foglalkozik, 
jelentősebb rendelkezései:

Ok- a bírósági funkciók egységes bírósági rendszerben valósulnak meg,
Ok- a bírósági rendszert általános hatáskörű bíróságok és a bírósági illetékes

séghez tartozó különleges bíróságok alkotják, 
ow általános hatáskörű bíróságok: községi bíróságok, kerületi bíróságok, a 

köztársasági legfelsőbb bíróságok és Jugoszlávia Legfelsőbb Bírósága, 
ow gazdasági perekben és más gazdasági érdekű jogi ügyekben a gazdasági 

bíróságok járnak el,
Ok- katonai személyek bűnügyeiben a katonai bíróságok illetékesek,
Ok- a bíróságok illetékességét csak törvénnyel lehet megállapítani és módosí

tani,
Ok- a bíróságok függetlenek a bírósági funkciók végzésében -  az alkotmány, 

valamint a törvények alapján ítélkeznek,
Ok- az ítélkezésben bírák és bírósági ülnökök vesznek részt, akiket a megfelelő 

társadalmi-politikai közösség közgyűlése választ meg,
Ok- a bírók és a bírósági ülnökök nem vonhatók felelősségre a bírósági funkció 

ellátása során kifejtett véleményük miatt,
Ok- a bírói kötelesség teljesítésében elkövetett bűncselekményekért bírót és 

bírósági ülnököt az illetékes közgyűlés jóváhagyása nélkül letartóztatni 
nem lehet,

Ok- első fokon a községi vagy a kerületi bíróságok hoznak ítéletet,
Ok- a bírósági döntések elleni fellebbezésről és más jogorvoslati eszközökről 

az illetékes bíróság határoz -  bírósági döntést csak illetékes bíróság mó
dosíthat, semmisíthet meg vagy függeszthet fel, 

ok- a bíróság tanácsként ítélkezik, de törvénnyel elrendelhető, hogy egyes bíró 
ítélkezzen,

Ok- a bírósági tárgyalás nyilvános,
Ok- a közvádlóság önálló szerv, mely bűnügyekben nyomoz.

A szövetségi alkotmány alapján föderációs szinten 1965-ben hozták meg az ál
talános illetékességű bíróságokról szóló kerettörvényt (Osnovni zakón o sudovima



opšte nadležnosti, SÍ. üst SFRJ 7/65). Ezen törvény alapján pedig a Szerb SzK 
Képviselőháza 1966-ban megalkotta -  az egész köztársaság területére, így Vajda
ságra is érvényes -  általános illetékességű bíróságok megszervezéséről és területi 
illetékességéről szóló törvényt (Zakón o organizaciji i teritorijalnoj nadležnosti 
sudova opšte nadležnosti u SRS, SÍ. glasnik SRS 25/66).

1963 decemberében alakult meg a JSzSzK Alkotmánybírósága (Ustavni sud 
Federacije), 1964 januárjában pedig a Szerb SzK Alkotmánybírósága (Ustavni 
sud Srbije).

Az érvényes előírások értelmében az Újvidéken székelő Legfelsőbb Vajdasági 
Bíróság a Szerbiai Legfelsőbb Bíróság tagozataként (Odeljenje Vrhovnog suda 
Srbije u Novom Sadu) működött.

Szövetségi szinten 1965-ben hozták meg a Közjogvédőségről szóló alaptörvényt 
(Osnovni zakón ojavnom pravobranilaštvu, SÍ. list SFRJ 5/65), amivel olyan szervet 
hoztak létre, amely a társadalmi-politikai közösségeket, valamint a közfeladatokat 
ellátó, költségvetésből pénzelt intézményeket képviselte jogi kérdésekben.

A 60-as évek végén és a 70-es évek elején számos olyan törvény született, amelyek 
jelentős hatással voltak a bíróságok munkájára. Ezek közül a legjelentősebbek:

ov A büntetőjogi eljárásról szóló törvénykönyv (Zakonik o krivicnom 
postupku, SÍ. list SFRJ 12/65), 

o»> A munkaviszonyokról szóló kerettörvény (Osnovni zakón o radnim 
odnosima, SÍ. list SFRJ 17/65), 

ok Az igazságügyi szakvizsgáról szóló kerettörvény (Osnovni zakón o 
pravosudnom ispitu SÍ. list SFRJ 15/67), 

ok> A büntetőtörvénykönyv kiegészítéséről és pótlásáról szóló törvény (Zakón 
o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika SÍ. list SFRJ 15/67), 

o *  A büntetőügyi eljárásról szóló törvény kiegészítéséről és pótlásáról szóló 
törvény (Zakón o izmenama i dopunama Zakonika o krivicnom postupku 
SÍ. list SFRJ 23/67),

ok A békéltető tanácsokról szóló kerettörvény (Osnovni zakón o mirovnim 
veéima, SÍ. list SFRJ 23/67),
A peres eljárásról szóló törvény kiegészítéséről és módosításáról szóló 
törvény (Zakón o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, 
SÍ. list 1/1971).

A Vajdaságban 1963 augusztusában 39 községi bíróság működött összesen 186 
bíróval. A bírók száma fokozatosan növekedett: 1965-ben már 2 1 1 ,1966-ban 225, 
1968-ban pedig 266 bíró ítélkezett a 40 községi bíróságon. A hat kerületi bíróság
nak ekkor 116 bírája volt, míg a Szerbiai Legfelsőbb Bíróság Újvidéki Tagozatán 
28 bíró volt munkaviszonyban. Az öt kerületi gazdasági bíróságnak 30 bírája, míg 
a Legfelsőbb Gazdasági Bíróságnak (Viši privredni sud) 12 bírája volt.

A bírók számának növelésére szükség is volt, hiszen a 60-as évek elején létrejött 
„naprakészség” a 60-as évek közepére -  a beérkezett nagyszámú, összetettebb, 
megoldásra váró tárgy következtében -  fokozatosan romlani kezdett. Az egy bíróra



eső átlagos lemaradás -  1962 és 1964 között -  113 tárgy volt évente. 1966-ban a 
községi bíróságoknál a legnagyobb lemaradások a peres és a büntetőügyi tárgyaknál 
jelentkeztek, habár 1965-höz viszonyítva 14 bíróval többen voltak, és a beérkezett 
tárgyak száma is csökkent.

A vajdasági bíróságok 1969, ill. 1971-es személyi állományát az alábbi táblázat 
szemlélteti (1969/1971):
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bíró 260/277 118/130 30/30 32/36 12/12

szakmunkatárs 5/3 8/9 11/11 2/3 2/2

bíró-gyakornok 69/64 28/22 - 11/11 -

tisztviselők 918/756 172/183 23/22 104/115 13/13

egyéb 272/179 58/58 2/2 11/14 1/2

összesen 1524/1281 384/402 66/65 160179 28/29

A ZENTAI K Ö ZSÉG I BÍRÓ SÁ G  1963 ÉS 1974 K Ö ZÖ TT

A Zentai Községi Bíróság -  mint az előtte működő járásbíróság jogutódja -  1963. 
április 9-én kezdte meg munkáját négy bíróval, az elnöki tisztséget továbbra is 
Balázs Piri Kálmán töltötte be. A községi bíróságok pénzelése a községek költség- 
vetését terhelte.

A Zentai Járásbíróság egykori területén a zentai mellett működött még az Adai 
és a Magyarkanizsai Községi Bíróság három-három bíróval.

A bíróságok ilyen irányú átszervezése, a községi bíróságok megalakulása jelen
tősen javított a bíróságoknál az 1950-es évek végére kialakult súlyos helyzeten, ami 
elsősorban a felhalmozódott megoldatlan tárgyak formájában jelentkezett.

Zenta esetében a bírósághoz 1963-ban összesen 3158 megoldásra váró tárgy 
érkezett, közülük az év végéig 3146-ot megoldottak. Ennek folytán a Zentai Községi 
Bíróság már 1962-ben „naprakész” minősítést kapott, s azt 1963-ban és 1964-ben 
is megtartotta. Hasonló volt a helyzet a szomszédos -  adai és magyarkanizsai 
-  községi bíróságokon is.

Ügyiratfajtánként Zentán 1963-ban a következő volt a helyzet:
Büntetőügyek:

a *  1962-ből áthozva: 23 tárgy, 
o *  1963-ban érkezett: 303 tárgy,

összesen munkában 1963 során: 326 tárgy,



w  megoldva 1963-ban: 308 tárgy,
megoldatlan maradt 1963 végén: 18 tárgy.

Polgári-peres ügyek:
1962-ből áthozva: 85 tárgy,

Ok> 1963-ban érkezett: 544 tárgy,
összesen munkában 1963 során: 630 tárgy, 

o*> megoldva 1963-ban: 532 tárgy,
<*> megoldatlan maradt 1963 végén: 98 tárgy, ami hozzávetőlegesen két hó

napos lemaradást jelentett.

Végrehajtási ügyek:
1962 végén megoldatlan: 119 tárgy,

Ok> 1963 végén megoldatlan: 120 tárgy.

Hagyatéki ügyek: 
tv  1962-ből áthozva: 36 tárgy, 
o *  1963-ban érkezett: 358 tárgy, 
o *  összesen munkában 1963 során: 394 tárgy, 

megoldva 1963-ban: 373 tárgy, 
o *  megoldatlan maradt 1963 végén: 21 tárgy.

Peren kívüli ügyek:
o *  megoldatlan maradt 1963 végén: 19 tárgy.

Telekkönyvi ügyiratok:
1962-ből áthozva: 48 tárgy,
1963-ban érkezett: 1508 tárgy,

ok összesen munkában 1963 során: 1556 tárgy,
Ok> megoldva 1963-ban: 1528 tárgy, 
ok megoldatlan maradt 1963 végén: 28 tárgy.

A Zentai Községi Bíróság elhelyezését már működésének kezdetekor kifogásol
ták, nem találták megfelelőnek az illetékes szervek. 1964-ben felmerült az ötlet, 
hogy szükség lenne egy új, az igazságügyi szerveknek -  bíróság, ügyészség -  otthont 
adó épület emelésére. Ezt az elképzelést még a 70-es évek elején is fontolgatták, de 
építkezésre -  pénz hiányában -  nem került sor. Egy 1966-ból származó jelentés 
szerint a Zentai Községi Bíróság a Fő téri épületben 22 ügyviteli helyiséget használt, 
melyek alapterülete összesen 463 m2-t tett ki.

A 60-as évek közepén a bíróságok műszaki felszereltsége is igen szegényes volt: 
Zentán 1963-ban a biróság tulajdonában mindössze 11 -  javarészt régebbi típusú 
-  írógép volt. Újdonságként csupán egy (!) magnetofon megvásárlásáról számol
hattak be, melyet a kihallgatások során használtak.



A bírósági ülnököket 1963. december 30-án nevezték ki: 60 személyt választottak 
erre a tisztségre. Az esküdteket évente átlagosan 4-5-ször hívták be szolgálatra, de 
akadtak olyanok is, akiket 10-12-szer is. Az ülnökök számát a zentai bíróságon 
1968-ban 50-re csökkentették.

A község által 1964. június 30-án meghozott döntés szabályozta, hogy a községi 
közigazgatás és a község által pénzelt intézmények dolgozóinak, tisztségviselőinek 
milyen iskolai végzettséggel kell rendelkezniük: a községi bíróság bíráinak eseté
ben alapkövetelménynek számított a jogi egyetemi végzettség és az igazságügyi 
szakvizsga.

1964. július 16-tól Milán Đurović a zentai bíróság bírája, aki már 1963 júliusától 
a bíróságra volt delegálva mint a tagosítási bizottság (Komisija za komasaciju) 
elnöke. A zentai bíróság bírájaként 1964 végéig vezette a tagosítást, de 1964. de
cember 31-én felmentették. 1965. január 4-én Đorđe Živković bíró vette át ezt a 
megbízatást, de az év közepén lemondott -  helyette Balázs Piri Kálmán irányította 
tovább a tagosítást.

1965-ben a községi bíróságnak összesen 20 alkalmazottja volt: 4 bíró, 2 bíró
gyakornok, 2 telekkönyvi előadó, 4 gépíró, 6 tisztviselő, 1 segédtisztviselő és 1 
takarító.

Az 1965-ös munkatervben az ügybeosztás a következő volt:

on a községi bíróság igazgatási ügyeit a községi bíróság elnöke, Balázs Piri 
Kálmán és helyettese, Petar Gvozdenovié bíró intézték, 

oh a büntetőügyeket egy tanács tárgyalta, melynek élén Petar Gvozdenovié 
bíró állt, a tanács tagjait esküdtek alkották, 

o h  a polgári-peres ügyeket egy tanács tárgyalta, melynek élén Svetlana Štajner 
bíró állt, a tanács tagjait esküdtek képezték, 

o h  a polgári-peren kívüli ügyeket két bíró tárgyalta: Balázs Piri Kálmán és 
Đorđe Živković, 

oh a telekkönyvi hivatalt Kuruc Ferenc igazgatta.

A büntetőügyek száma 1964 és 1966 között növekvő irányzatot mutatott, 1965- 
ben a büntetőügyek terén a következő volt a helyzet:

o h  1964-ből áthozva: 41 tárgy,
o h  1965-ben érkezett: 324 tárgy,
oh összesen munkában volt 1965 során: 365 tárgy,
o h  megoldva 1965-ben: 308 tárgy,
o h  megoldatlan maradt 1965 végén: 57 tárgy.

Büntetőügyben 1965 során eljárás indult összesen 424 személy, ebből 323 férfi 
és 101 nő ellen. A 308 megoldott tárgyból ítélettel zárult 144 ügy:

o h  56 esetben letöltendő börtönbüntetést, 
o h  18 esetben pénzbüntetést,



ок 46 esetben feltételes börtönbüntetést,
o k  13 esetben felmentő ítéletet és
o k  1 1  esetben elutasító ítéletet mondtak ki a zentai bírók.

1965-ben a zentai bírók 26 helyszínelést eszközöltek: 16 közlekedési baleset, 
2 üzemi baleset, 3 öngyilkosság és 5 egyéb haláleset ügyében. Ebben az évben 
egyébként a község területén 21 (?) közúti baleset történt, amelyekben összesen 
16 személy sérült meg. Az anyagi kár meghaladta a 3,2 millió dinárt.

Az egész jugoszláv társadalomra kiterjedő önigazgatás 1965-ben érte el a Zen
tai Községi Bíróságot: májusban önigazgatási szervként megalakult az öttagú 
munkaközösségi tanács (Savét radne zajednice), melynek 2 évre válsztott tagjai 
Jovanka Nikolić, Mirjana Pánié és Svetlana Štajner, 1 évre válsztott tagjai Verner 
Margit, valamint Pece Ágoston voltak. Az önigazgatási szerv a munkaközösséggel 
karöltve -  a törvényes keretek között és a községi szinten elfogadott elvek alapján
-  1966 és 1967 során több szabályzatot hozott, melyek az intézmény munkáját 
voltak hivatottak segíteni, ezek:

o k  A munkaviszonyokról szóló szabályzat (Pravilnik o radnim odnosima), 
ok A belső szervezésről, a munkahelyek rendszeresítéséről és az igazgatási szer

vekről szóló szabályzat (Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji 
radnih mesta i organima upravljanja), amely a 20 rendszeresített munka
helyből -  az elnökkel együtt -  négy bírói státust irányozott elő, valamint 

ok A községi bíróság munkájához szükséges pénzeszközök megállapítására 
és elosztására vonatkozó szabályzatot (Pravilnik o utvrdivanju i raspodeli 
sredstava za rád), amely egyben a dolgozók fizetését is rendezte. 

o k  1967-ben született meg Az építési kölcsönöket és a lakáskiutalást rendező 
szabályzat (Pravilnik o davanju zajmova za stambenu izgradnju i o dodeli 
stanova na korišćenje radnicima).

1966-ban átmenetileg eggyel növekedett a bírók száma: március 1-jén munkába 
állt Rudics Imre bíró, aki 1968 márciusáig dolgozott a községi bíróságon. Ekkor 5 
bíró, 2 bíró-gyakornok, 8 tisztviselő, 5 gépíró és 2 segédtisztviselő -  összesen 22 fő
-  képezte a zentai bíróság munkaközösségét. Mivel azonban Balázs Piri Kálmán a 
Községi Tagosítási Bizottság elnöki tisztségét is betöltötte, a bíróság munkájából 
alig tudott részt vállalni. 1966 decemberében Petar Gvozdenovié bírót a Szabad
kai Körzeti Bíróság bírájává választották, zentai tisztségéből 1967. január 31-ével 
mentették fel. Helyére 1967. február 1-jén Radmila Nikolié bíró lépett.

Mindebből kifolyólag ismét nehézségek jelentkeztek a zentai bíróság munkájá
ban, 1966 szeptemberében a lemaradás 50%-kal volt nagyobb, mint az év elején.

Az 1961 -1965 közötti időszakban a zentai bíróság évente átlagosan 2651 tárgyat 
tárgyalt a következő megoszlás szerint:



о н  3 8 0  büntetőügy, 
o h  6 4 6  peres ügy, 
o h  3 6 5  hagyatéki ügy, 
o h  4 2 4  peren kívüli ügy, 
o h  7 6 8  végrehajtási ügy, 
o h  68 vizsgálati ügy.

1967. március 1-jén kerültek a bíróságra Hanák László és Sugár István mint 
bíró-gyakornokok. Hanák László 1968. november 1-től mint bíró dolgozott, 1973. 
július 1-től pedig ő lett a községi bíróság elnöke.

Ügyiratfajtánként a zentai bíróságnál 1967-ben a következőképpen állt a helyzet:

Büntetőügyek:
1966-ból áthozva: 79 tárgy, 

oh 1967-ben érkezett: 306 tárgy, 
o h  összesen munkában 1967 során: 385 tárgy, 
o h  megoldva 1967-ben: 340 tárgy, 
o h  megoldatlan maradt 1967 végén: 45 tárgy.

Kiskorúak büntetőügyei:
o h  1966-ból áthozva: 15 tárgy,
o h  1967-ben érkezett: 80 tárgy,
o h  összesen munkában 1967 során: 95 tárgy,
o h  megoldva 1967-ben: 81 tárgy,
o h  megoldatlan maradt 1 9 6 7  végén: 1 4  tárgy.

Polgári-peres ügyek:
o h  1966-ból áthozva: 170 tárgy,
o h  1967-ben érkezett: 567 tárgy,
o h  összesen munkában 1967 során: 737 tárgy,
o h  megoldva 1967-ben: 601 tárgy,
o h  megoldatlan maradt 1967 végén: 136 tárgy.

Peren kívüli ügyek:
o h  1966-ból áthozva: 15 tárgy,
oh 1967-ben érkezett: 322 tárgy,
o h  összesen munkában 1967 során: 337 tárgy,
o h  megoldva 1967-ben: 301 tárgy,
o h  megoldatlan maradt 1967 végén: 36 tárgy.

Végrehajtási ügyek: 
o h  1966-ból áthozva: 186 tárgy, 
o h  1967-ben érkezett: 895 tárgy,



ok összesen munkában 1967 során: 1081 tárgy, 
ok megoldva 1967-ben: 776 tárgy, 
ok megoldatlan maradt 1967 végén: 305 tárgy.

Hagyatéki ügyek: 
o k  1966-ból áthozva: 23 tárgy,

1967-ben érkezett: 236 tárgy, 
o k  összesen munkában 1967 során: 259 tárgy, 
o k  megoldva 1967-ben: 173 tárgy, 
ok megoldatlan maradt 1967 végén: 86 tárgy.

Telekkönyvi ügyek:
ok 1966-ból áthozva: 29 tárgy,
o k  1967-ben érkezett: 767 tárgy,
o k  összesen munkában 1967 során: 796 tárgy,
o k  megoldva 1967-ben: 778 tárgy,
o k  megoldatlan maradt 1967 végén: 18 tárgy.

Az 1968-as munkatervben az ügybeosztás a következő volt:

o k  a községi bíróság igazgatási ügyeit a községi bíróság elnöke, Balázs Piri 
Kálmán és helyettese, Rudics Imre bíró intézték, 

o k  a büntetőügyeket egy tanács tárgyalta, melynek élén Rudics Imre bíró állt, 
a tanács tagjait esküdtek alkották, 

ok a polgári-peres ügyeket két tanács tárgyalta: az első élén Svetlana Štajner 
bíró, a másodikén pedig Radmila Nikolié bíró álltak - a tanács tagjait es
küdtek képezték,

o k  a polgári-peren kívüli ügyeket Balázs Piri Kálmán elnök tárgyalta, 
o k  a telekkönyvi hivatal munkáját Balázs Piri Kálmán elnök felügyelete alatt 

Kuruc Ferenc igazgatta.

1968. március 13-ától Sőregi Zoltán oki. jogász töltötte be az állandó bírósági 
magyar nyelvű tolmács tisztségét, amely Jelisaveta Bajié 1964 decemberében bekö
vetkezett nyugdíjba vonulása óta megüresedett. 1968 során a zentai bíróságon négy 
bíró-gyakornok is igyekezett elsajátítani a bírói „szakma” fortélyait, és készült az 
igazságügyi szakvizsgára: Hanák László mellett Žarko Živkov, Đurica Branovački 
és Miroslav Bajié. 1968 szeptember-októberében Berci Péter, a Magyarkanizsai 
Községi Bíróság bírája két hónapon át segítette a zentai bíróság munkáját.

1969 végére a Tartományi Igazságügyi Titkárság értékelése szerint a bíróság 
„naprakészsége” (ažurnost) kritikus szintre esett. Az 1968 végén megmaradt 
1160 tárgyhoz 1969 során újabb 8162 csatlakozott. A munkába vett 9322 tárgyból 
7347-et megoldottak, de 1969 végére még így is 1975 megoldatlan tárgy maradt. 
Különösen sok volt -  szám szerint 1250 -  a megoldatlan végrehajtási tárgy. Ez a 
helyzet 1970 során némileg javult, ami Sugár István bíró 1970. március 1-jei szol



gálatba állásának is köszönhető: 1970 végén a megoldatlan végrehajtási tárgyak 
száma 816-ra csökkent.

Az 1960-70-es években a hat hónapnál rövidebb időtartamú szabadságvesztésre 
jogerősen elítéltek a Vajdaság területén létesített 11 börtönben tölthették le bünte
tésüket: Zenta, Ada és Magyarkanizsa területéről a szabadkai börtönbe vonultak 
be az elítéltek. 1969-ben a szabadkai börtönben minden egyes elítélt egynapi 
fogvatartása 20,85 dinárral terhelte a társadalmat.

A hat hónapnál hosszabb szabadságvesztésre jogerősen elítélteket az illetékes 
büntetés-végrehajtási intézetekbe utalták

1971. február 1-jén állt szolgálatba Mihók János bíró. 1971. január 1 -jén a zentai 
bíróságon 1287 megoldatlan tárgy volt, amihez 1971 során újabb 4267 érkezett. 
Ez azt jelentette, hogy egy bíróra 1971-ben átlagosan 236 „összetettebb” és 1161 
„egyszerűbb” megoldásra váró tárgy jutott. 1971 során összesen 4498 tárgyat ol
dottak meg, ami azt jelentette, hogy 1971 végén 1056 megoldatlan tárgy maradt 
-  vagyis egy bíróra átlag 211.

1972 novemberében módosították a munkahelyeket rendszeresítő szabályzatot: 
a bíróság dolgozóinak száma 21-re növekedett, de a bírói státusok száma változat
lan maradt. 1972. november 1-jén Ollai László, 1973. január 1-jén Dušan Nikolié 
kezdte meg gyakornokságát a zentai bíróságon.

Az 1973-as munkatervben az ügybeosztás a következő volt:

ov a községi bíróság igazgatási ügyeit a községi bíróság elnöke, Balázs Piri 
Kálmán és helyettese, Svetlana Štajner bíró intézték, 
a büntetőügyeket két tanács tárgyalta: az első élén Balázs Piri Kálmán, 
a másodikén pedig Mihók János bíró állt - a tanácsok tagjait esküdtek 
alkották,
a polgári-peres ügyeket két tanács tárgyalta: az első élén Sugár István bíró, 
a másodikén pedig Radmila Nikolié bíró állt - a tanács tagjait esküdtek 
képezték,
a polgári-peren kívüli ügyeket három bíró: Balázs Piri Kálmán, Mihók 
János és Svetlana Štajner tárgyalták,
a telekkönyvi hivatal munkáját Balázs Piri Kálmán elnök felügyelete alatt 
Kuruc Ferenc igazgatta.

A munkarend azonban hamarosan változott, mivel Mihók János 1973. május 
9-én elhagyta a bíróságot. A Zentai Községi Képviselő-testület 1973. június 20-ai 
ülésén meghozott határozatával a Községi Bíróság bíráinak számát hatra emelte: 
ennek értelmében 1973. július 1 -tői Bálint Antalt nevezték ki bíróvá, majd december 
1-től Divéki József bíró is szolgálatba állt. 1973. június 30-án Balázs Piri Kálmán 
elnök nyugállományba vonult, az elnöki tisztséget Hanák László bíró vette át.

Ennek következtében a munkabeosztás a következőképpen módosult:

Ói. a községi bíróság igazgatási ügyeit a községi bíróság elnöke, Hanák László 
és helyettese, Svetlana Štajner bíró intézték,



o *  a büntetőügyeket két tanács tárgyalta: az első élén Hanák László, a m áso
dikén pedig Bálint Antal bíró állt - a tanácsok tagjait esküdtek alkották, 

ok a vizsgálati ügyeket Radmila Nikolić bíró és helyettese, Sugár István bíró 
intézték,

ív  a polgári-peres ügyeket két tanács tárgyalta: az első élén Sugár István bíró, 
a másodikén pedig Radmila Nikolić bíró állt - a tanács tagjait esküdtek 
képezték,

o *  a polgári-peren kívüli ügyeket három bíró: Hanák László, Sugár István és 
Svetlana Stajner tárgyalta,
a telekkönyvi hivatal munkáját Hanák László elnök felügyelete alatt Kuruc 
Ferenc igazgatta.

1974-ben a Zentai Községi Bíróságnak már 23 munkatársa volt: az elnök mellett 
öt bíró ítélkezett. A foglalkoztatottak nemzetiségi megoszlása: 15 magyar, 7 délszláv 
és egy zsidó. A 60-as évek végétől, de különösen a 70-es évek elején rendkívül nagy 
súlyt fektettek arra, hogy a nemzetiségek arányosan legyenek képviselve a bírói 
testületben, valamint a bírósági tisztviselők körében is. Ez különösen vonatkozott 
a nemzetiségek nyelvének használatára a bíróságok munkájában. A Zentai Községi 
Bíróságon a tárgyalások -  ha az ügyfelek azt igényelték -  magyar nyelven folytak, 
és a jegyzőkönyveket is magyarul írták. Ezekben az esetekben a meghozott ítéletek, 
végzések már magyar nyelven is napvilágot láttak.



A  JU G O S Z L Á V  É S A  V A JD A SÁ G I IG A Z S Á G Ü G Y I R E N D S Z E R  
M Ű K Ö D É S E  1975 É S 1990 K Ö Z Ö T T

A Szövetségi Képviselőház 1974. február 21-én megtartott ülésén határozatot 
hozott a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság alkotmányának kihirdeté
séről (JSzSzK Hivatalos Lapja 9/1974 sz.). Ez az alkotmány a föderációt alkotó 
hat szocialista köztársasággal egyenrangú alkotóelemként említi a két szocialista 
autonóm tartományt: Koszovó Szocialista Autonóm Tartományt és Vajdaság Szo
cialista Autonóm Tartományt (VSZAT -  SAPV). Az 1974-es szövetségi alkotmány 
legfőbb célja az önigazgatás teljes társadalmi érvényesítése, a társadalmi tulajdon 
létjogosultságának igazolása, valamint a nemzetek és nemzetiségek közötti testvé
riség-egység megerősítése volt: a 245. szakasz értelmében a nemzetek és nemze
tiségek egyenjogúak. A bíróságokkal és az ügyészségekkel az alkotmány 217-236. 
szakasza foglalkozik, ezen szakaszok néhány fontosabb rendelkezése:

Ok- a bírósági hatalmat a rendes bíróságok és az önigazgatási bíróságok gya
korolják (217. szakasz),

Ok- a bíróságok védik a polgárok szabadságjogait és jogait, valamint a dolgo
zók és az önigazgatási szervezetek és közösségek önigazgatási helyzetét, 
biztosítják az alkotmányosságot és a törvényességet (218. szakasz),

Ok- a bíróságok a bírósági tevékenység megvalósításában függetlenek, az alkot
mány, a törvények és az önigazgatási megállapodások alapján ítélkeznek 
(219. szakasz),

Ok- a rendes bíróságokat törvénnyel létesítik, hatáskörüket, illetékességüket, 
összetételüket, szervezetüket és az előttük folytatott eljárást törvény állapítja 
meg (220. szakasz),

Ok- a rendes bíróságok döntenek az alapvető személyi viszonyokkal, a polgárok 
jogaival és kötelezettségeivel, a társadalmi-politikai közösségek jogaival és 
kötelezettségeivel kapcsolatos jogvitákban; büntetéseket és más intézke
déseket szabnak ki a bűncselekmények elkövetőivel szemben, döntenek a 
vagyoni és munkaviszonyokkal kapcsolatos jogvitákban (221. szakasz), 

Ok- az önigazgatási bíróságokat önigazgatási megegyezéssel vagy a felek megál
lapodásával, az alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban létesítik, fajtái: 
a társult munka bíróságai, döntőbíróságok, békéltető tanácsok, választott 
bíróságok (223. és 225. szakasz),

Ok- a bíróságok tárgyalásai nyilvánosak, törvény rendeli el, hogy milyen esetben 
zárható ki a nyilvánosság (227. szakasz), 

ok- a bíróságok tanácsként ítélkeznek, de a törvény szabályozza, hogy mely 
esetekben ítélkezhet egyesbíró (228. szakasz),

Ok- az ítélkezésben bírák és polgárok -  mint bírósági ülnökök -  vesznek részt, 
törvény írja elő, mely esetekben ítélkeznek csak bírák (229. szakasz),

Ok- a rendes bíróságok ítélkezésében részt vevő bírákat és polgárokat a meg
felelő társadalmi-politikai közösség képviseleti testületé választja meg és 
menti fel. A megválasztott bíráknak rendelkezniük kell a bírói tennivalók



végzéséhez szükséges szakmai képzettséggel és erkölcsi-politikai alkalmas
sággal. A bírákat és a bírósági ülnököket meghatározott időszakra választják 
újraválaszthatóság lehetőségével (230. szakasz), 

ow az ítélkezésben résztvevők közül senki sem vonható felelősségre a bíróság 
határozatának meghozatalakor kifejtett véleménye miatt (231. szakasz), 

Ok- a bíró nem végezhet olyan szolgálatot vagy tevékenységet, amely a bírói 
tisztséggel összeférhetetlen (232. szakasz),

Ok- a bírósági határozat elleni fellebbezés vagy más jogorvoslati eszköz tárgyá
ban csak az illetékes bíróság dönthet (233. szakasz),

Ok- a bíróságok határozatai a JSZSZK egész területén érvényesek és végrehaj- 
tandók (235. szakasz).

A szövetségi alkotmány alapján 1974. február 25-én a Szerb Szocialista Köztár
saság alkotmányát (Szerb SZK Hivatalos Közlönye 8/1974 sz.), majd február 28-án 
Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány alkotmányát is kihirdették (Vajdaság 
SZAT Hivatalos Lapja 4/1974 sz.). A vajdasági alkotmány 240-262. szakasza 
foglakozik a bíróságok és az ügyészség helyzetével, rendelkezései egybevágóak a 
szövetségi alkotmányéval.

Az 1974-es alkotmány értelmében Vajdaság SZAT is törvényhozási hatalmat 
kapott, aminek alapján 1975. június 30-án megszületett A vajdasági rendes bí
róságokról szóló törvény (Zakón o redovnim sudovima, VSZAT Hivatalos Lapja 
15/1975 sz.). A törvény értelmében Vajdaság SZAT területén 40 községi bíróság, 
6 kerületi bíróság és 6 kerületi gazdasági bíróság működött. Vajdaság Legfelsőbb 
Bíróságának és a Vajdasági Gazdasági Bíróságnak Újvidéken volt a székhelye. A 
Zentai Községi Bíróság területe -  Zenta község -  a Szabadkai Kerületi Bíróság, 
illetve a Szabadkai Kerületi Gazdasági Bíróság hatáskörébe tartozott.

Az 1975-ben meghozott törvény 1977/78-ban változtatásokon, m ódosításo
kon esett át -  az 1978-as kiegészítés (Zakón o izmenama i dopunama Zakona o 
redovnim sudovima, VSZAT Hivatalos Lapja 13/1978 sz.) értelmében a kerületi 
bíróságok 1978. május 1-től a felsőbb bíróság (viši sud) nevet vették fel. A bírósá
gokról szóló törvény 1979-es, letisztázott változatának fontosabb rendelkezései:

Ok- a rendes bíróságok mint az államhatalom szervei a bírósági hatalmat gya
korolják az egységes hatalmi rendszerben (1. szakasz),

Ok- a bíróságok jogsegélyt nyújtanak a polgároknak (6. szakasz),
Ok- az általános illetékességű bíróságok a községi és a felsőbb bíróságok, 

valamint Vajdaság Legfelsőbb Bírósága (Vrhovni sud Vojvodine) (8. sza
kasz),

Ok- a községi bíróságok elsőfokú bíróságokként ítélkeznek büntetőügyi és pol
gári-peres ügyekben, melyeket a törvény nem helyezett a felsőbb bíróságok 
hatáskörébe, valamint peren kívüli, hagyatéki, végrehajtási és telekkönyvi 
ügyekben, vizsgálatot folyatnak bizonyos bűncselekmények esetében, dön
tenek a vizsgálóbíró által meghozott végzések ellen benyújtott fellebbezések 
ügyében (18. szakasz),



Ok> a felsőbb bíróságok (viši sud) első fokon ítélkeznek azokban a súlyosabb 
bűncselekményekben, melyek előirányzott büntetése meghaladja a 10 év 
szabadságvesztést, vagy melyre halálbüntetés van előirányozva, továbbá 
első fokon az apaságmegállapítási és házasságbontó perekben, másodfokon 
pedig a községi bíróságok ítéletei ellen benyújtott fellebbezések ügyeiben 
ítélkeznek (19. szakasz).

Az 1978-as törvény megszüntette a körzeti gazdasági (okružni privredni 
sud) és a Vajdasági Gazdasági Bíróság (Privredni sud Vojvodine) működését. A 
kerületi gazdasági bíróságok egyes hatáskörei -  fizetési meghagyások kiadása, 
csekélyebb értékű gazdasági perek, végrehajtások gazdasági ügyekben -  a községi 
bíróságokra szálltak át. A gazdasági jogi személyek nyilvántartása, regisztrációja 
a társultmunka-alapbíróságok (osnovni sud udruženog rada) hatáskörébe került, 
míg a gazdasági bíróságok többi feladatát a felsőbb bíróságok vették át.

1989-ben a vajdasági törvényalkotó a rendes bíróságokról szóló újabb törvényt 
hozott meg (VSZAT Hivatalos Lapja 32/1989, 33/1989 és 37/1989 sz.). Ez a tör
vény az egész Szerb Köztársaság területére 1991-ben meghozott, a bíróságokról 
szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 46/1991 sz.) 1991 júliusától 
történő életbelépéséig volt hatályban.

Az 1970-es években az igazságügyet tartományi szinten a Tartományi Igazság
ügyi és Közigazgatási Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za pravosudje i opštu 
upravu) koordinálta.

1975-ben Vajdaság SzAT területén 44 község állt fenn, amelyek összesen 
450 lakott települést foglaltak magukban. A bírósági hálózatban 40 községi 
bíróság működött: Csókának, Kishegyesnek (Mali Iđoš), Ópávának (Opovo) 
és Bégaszentgyörgynek (Žitište) nem volt saját községi bírósága. A hat kerületi 
-  1978-tól felsőbb -  bíróság területi illetékessége a következő volt:

KERÜLETI -
FELSŐBB-
BÍRÓSÁG K

öz
sé

ge
k

sz
ám

a

K
öz

sé
gi

bí
ró

sá
go

k
sz

ám
a

T
el

ep
ül

és
ek

sz
ám

a

La
ko

ss
ág

sz
ám

a
(f

ő)

T
er

ül
et

T
er

ül
et

(k
m

2)

Újvidék 11 11 75 473100 3766

Zombor 4 4 39 221900 2404

Szabadka 6 5 57 293600 2707

Nagybecskerek 8 6 82 336100 4650

Pancsova 8 7 94 333100 4236

Mitrovica 7 7 103 286900 3488

Összesen 44 40 450 1921700 21248
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1974 végén maradt 44 325 7 998 1 768

1975 során érkezett 308 767 26 859 7 186

1975 során megoldva 312 543 28 072 7 968

1975 végén megoldatlan 40 549 6 785 983

1976-ban a községi bíróságok száma 38-ra csökkent. A tartomány községi 
bíróságain a dolgozók nemzetiségi aránya 1976-ban a következő volt:
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szerb 25 182 7 50 708 972

horvát - 13 - - 70 83

montenegrói 2 12 - 4 22 40

magyar 4 29 - 14 170 217

szlovák 3 9 - 4 37 53

román 2 9 - - 20 31

ruszin - 3 - 2 12 17

egyéb 1 7 - 1 29 38

összesen 37 264 7 75 1068 1451



1980-ban a vajdasági bíróságoknál a következő volt a rendszeresített-betöltött 
munkahelyek száma:
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Községi bíróságok
-  rendszer. 385 17 96 531 422 208 1659

- betöltve 354 10 56 506 408 194 1528

Felsőbb bíróságok
- rendszer. 156 19 42 104 142 59 522

- betöltve 138 15 41 96 135 56 481

Legfelsőbb Bíróság
- rendszer. 42 15 - 27 15 2 101

- betöltve 37 15 - 24 14 2 92

Az 1980-as éveket vajdasági szinten a bíróságokhoz beérkezett ügyiratok szá
mának növekedése jellemezte, ez különösen a községi bíróságoknál volt számot
tevő. Egyre több bírót alkalmaztak, így ennek folytán nőtt a sikeresen megoldott 
ügyiratok száma is, míg a megoldatlan tárgyak számát évről évre sikerült szinten 
tartani.

A beérkezett tárgyak száma a vajdasági bíróságoknál 1980 és 1984 között:

Év

K
Ö

Z
SÉ

G
I 

B
ÍR

Ó
SÁ

G
O

K
H

O
Z

 
É

R
K

E
Z

E
T

T
(T

Á
R

G
Y

)

FE
LS

Ő
B

B
 

B
ÍR

Ó
SÁ

G
O

K
H

O
Z

 
ÉR

K
EZ

ET
T 

(T
Á

R
G

Y
)

LE
G

FE
LS

Ő
B

B
 

B
ÍR

Ó
SÁ

G
H

O
Z

 
ÉR

K
EZ

ET
T 

(T
Á

R
G

Y
)

1980 475 750 25 570 7053

1981 491 667 27160 6757

1982 507 694 31 646 6477

1983 502 787 31 218 6150

1984 579 988 33 835 6344
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1980 472 273 25 444 7369

1981 493 447 26 718 7163

1982 499 417 29 826 6714

1983 507 805 31 712 6590

1984 573 619 33 244 5994

Megoldatlan tárgyak száma a vajdasági bíróságoknál 1980 és 1984 között:

Év

K
öz

sé
gi

bí
ró

sá
go

kn
ál

m
eg

ol
da

tl
an

(t
ár

gy
)

Fe
ls

őb
b

bí
ró

sá
go

kn
ál

m
eg

ol
da

tl
an

(t
ár

gy
)

Le
gf

el
ső

bb
B

ír
ós

ág
ná

l
m

eg
ol

da
tl

an
(t

ár
gy

)

1980 40 409 3153 2008

1981 38 629 3595 1602

1982 46 906 5413 1365

1983 41888 4919 925

1984 48 257 5510 1275

1986-ban a vajdasági bíróságoknál a következő volt a rendszeresített-betöltött 
munkahelyek aránya:
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Községi bíróságok
- rendszer. 410 25 92 386 454 236 1603
- betöltve 390 19 66 386 454 196 1511

Felsőbb bíróságok
- rendszer. 158 19 42 102 142 63 526
- betöltve 151 17 31 87 135 56 477

Legfelsőbb Bíróság
- rendszer. 42 16 - 25 14 2 99
- betöltve 39 15 - 22 12 2 90

1989 során a felgyorsuló pénzromlás okozott gondot a bíróságoknak: a bírók 
és a munkatársak személyi jövedelme meglehetősen alacsony szinten alakult.

1990. január 1-től a vajdasági bíróságok pénzelését a tartományi költségvetés 
vette át, ezzel egyidejűleg -  az 1989-es törvény értelmében -  a bírók kinevezése 
is a Tartományi Képviselőház hatáskörébe került.

Az 1980-as évek közepétől 1990-re a vajdasági bíróságoknál a következőképpen 
módosult a munkahelyek rendszeresített-betöltött aránya:
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Községi bíróságok 
- rendszer. 438 40 91 1269 1838
- betöltve 411 19 64 1209 1703
Kerületi bíróságok 
- rendszer. 168 20 38 322 548
- betöltve 165 19 37 301 522
Legfelsőbb Bíróság 
- rendszer. 42 15 43 100
- betöltve 38 15 - 42 95



A Szerb Szocialista Köztársaság XVII. alkotmányfüggelékének (Amandman 
XVII Ustava SR Srbije) értelmében a Szerb SzK-ban a szerb-horvát nyelv és annak 
írásmódjai -  a cirill és a latin -  vannnak hivatalos és közhasználatban. Ennek a 
függeléknek a szó szerinti alkalmazása egyes esetekben gondot okozott: példa erre 
a mitrovicai börtön vezetőségének a bíróságok részére megküldött tájékoztatója, 
miszerint fordítószolgálat hiányában nem tudják értelmezni a nemzetiségek 
nyelvén írt ítéleteket.

A ZENTAI K Ö ZSÉG I BÍR Ó SÁ G  1975 ÉS 1990 K Ö ZÖ TT

1975 májusában a bíróságok fennállásának 30. (?!) évfordulóját ünnepelték 
országszerte. Nem vették figyelembe, hogy a bírósági hálózat már 1945-öt megelő
zően is sikeresen működött... A Zentai Községi Bíróság is méltóképpen emlékezett 
meg e jeles eseményről: a Városházán díszfogadást tartottak, ahol az arra érdemes 
-  az igazságügyben legalább 15 éve munkálkodó -  dolgozókat díszplakettal jutal
mazták. Mindezt a Grill csárdában elköltött ebéd követte.

Az 1970-es évek közepén a zentai bíróságon 6 bírói állás volt rendszeresítve. 
Az 1975-ös évet a bírói állomány jelentős fluktuációja jellemezte: Radmila Nikolié 
munkaviszonya január 31-én szűnt meg, Sugár István március 31-én hagyta el a 
bírói pályát, Svetlana Štajner június 2-án nyugállományba vonult. Helyükre június 
1-jén Ollai László, majd július 1-jén Ágoston Károly lépett. Ollai még ugyanazon 
év decemberében katonai szolgálatra vonult be, majd 1977 júliusában végleg 
elhagyta a bíróságot, és a községi közigazgatásban állt munkába.

A zentai bíróságon 1975-ben összesen 21-en dolgoztak, ebből 15-en voltak 
magyar nemzetiségűek. A bíróság dolgozói közül ebben az időben hatan voltak 
tagjai a JKSZ-nek.

1975 során a bíróság a következő tennivalókat látta el: az 1974-ből áthozott 385 
tágy mellett az 1975 során érkezett 6166 tárggyal együtt összesen 6551 tárgyat 
vett munkába. Ebből megoldottak 6189-et, az év végére 358 megoldatlan tárgy 
maradt.

1976 április végén Hanák László elnök az ügyészségre távozott, az elnöki tiszt
séget ideiglenesen Divéki József vette át.

1976. május 1-től Dušan Nikolié, július 2-tól pedig Klimó Ildikó bíró állt mun
kába. A KKT 1977. február 28-ával Bálint Antalt, április 30-ával pedig Ágoston 
Károly bírót mentette fel tisztsége alól. Milán Đurović -  a Törökkanizsai Községi 
Bíróság addigi bírája -  1977. június 1-jén vette át a Zentai Községi Bíróság elnöki 
tisztségét, ugyanazon a napon állt ismét munkába Sugár István bíró is. Ennek 
értelmében a munkabeosztás a következőképpen alakult:

Ok- az elnöki tisztséget Milán Đurović töltötte be,
ov Divéki József bíró töltötte be az elnökhelyettesi tisztséget, a büntetőügyeket 

tárgyalta, és a telekkönyvi bizonylatok kiadását felügyelte,
Ok- Sugár István bíró a peres ügyeket tárgyalta,
Ok- Klimó Ildikó bíró a büntetőügyeket tárgyalta,



Dušan Nikolić bíró tárgyalta a hagyatéki, peren kívüli és végrehajtási 
ügyeket.

Pintér Ferenc bíró 1977. július 1-jén kezdte meg tevékenységét a zentai bí
róságon.

Az 1960-as évek közepétől a bírósági ülnökök száma fokozatosan csökkent. 
1975. április 1-jén a Községi Képviselő-testület 55 bírósági ülnököt választott 
meg, akik a következő esküt voltak kötelesek letenni: „Kijelentem, hogy munkám
ban az alkotmányhoz és a törvényekhez tartom magam, hogy a bírói tisztséget 
lekiismeretesen, részrehajlás nélkül fogom teljesíteni, óvni fogom a Jugoszláv Szo
cialista Szövetségi Köztársaság államrendjét.” (Izjavljujem, da ću se u svom radu 
pridržavati Ustava i zakona, da ću dužnost sudije vršiti savesno i nepristrasno i 
da ću štititi poredak Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije). 1979-ben a 
megválasztott ülnökök száma 50-re csökkent: 44 férfi és csupán hat nő -  azonban 
39-en voltak JKSZ-tagok. Ez annak tudható be, hogy a Párt igyekezett nagyobb 
befolyást szerezni a társadalmi élet valamennyi területén.

A bíróság által használt épület -  az 1905-ben épült egykori Eugén Szálló -  az 1970- 
es évek közepén már messzemenően nem tett eleget feladatának: sem az irodák, sem 
a tárgyalótermek nem feleltek meg. Különösen kritikus volt az a folyosó, amelyen az 
ügyfelek várakoztak: szűk, sötét és nehezen fűthető volt, az itt folytatott beszélgetések 
pedig behallatszottak az irodákba és a tárgyalóterembe, ezzel zavarták az ott folyó 
munkát. 1975 őszén a község munkacsoportot alakított, amelyben a bíróságot Hanák 
László elnök képviselte. A munkacsoport feladata az „Eugén” épületén végzendő 
karbantartási munkálatok koordinálása lett volna, de ekkor -  anyagiak hiányában 
-  jelentősebb beruházásra nem kerülhetett sor. A tartománytól és a községtől kapott 
pénzből 1977 őszén végeztek kisebb átalakítást az épületen.

Az önigazgatás terén a munkaközösség részéről 1977 és 1980 között fontos 
dokumentumok meghozatalára és elfogadására került sor, melyek a bíróság mű
ködését, a dolgozók jogait és kötelezettségeit, jövedelmét szabályozták:

A bíróság belső szervezéséről, a munkahelyek rendszeresítéséről és leírá
sáról szóló önigazgatási megegyezést 1977. december 12-én (Samoupravni 
sporazum o unutrašnjoj organizaciji, o utvrdenju i opisu poslova i sistema- 
tizaciji radnih mesta), 

ov A személyi jövedelmekről és a közös fogyasztási eszközök alapjairól, mércé
iről és szétosztásáról szóló önigazgatási megegyezést 1977. december 28-án 
(Samoupravni sporazum o osnovama, merilima i o raspodeli sredstava za 
lične dohotke i sredstva zajedničke potrošnje Opštinskog suda u Senti), 

ov A munkaviszonyokról szóló szabályzatot 1979. május 2-án (Pravilnik o 
radnim odnosima),
A könyvelésről szóló szabályzatot 1980. április 17-én (Pravilnik o knjigo- 
vodstvu),

o *  a leltárról szóló szabályzatot 1980. április 17-én (Pravilnik o popisu i inven- 
tarisanju),



Ok- A munkaközösség munkájához szükséges eszközök biztosításáról szóló 
önigazgatási megegyezést (Samoupravni sporazum o obezbeđenju sredstava 
za rád radne zajednice) hozták meg.

1978-tól a dolgozók gyűlésének elnöki tisztségét Dušan Nikolić töltötte be, 
majd ezt a megbízatást 1979. december 12-től Kuruc Ferenc vette át.

1978-ban a szolgálatban lévő hat bíró közül négy magyar, egy szerb, egy pe
dig montenegrói nemzetiségű volt. Az év során a zentai bíróság jól teljesített, 
év végére szinte teljes „naprakészséget” valósított meg, mivel a lemaradás egyik 
ügyiratfajtánál sem haladta meg a kéthavi átlgosan beérkező tárgyak számát. Az 
egyes ügyfajtákban a következő volt a helyzet:

Ok- büntetőügyek: megoldva 258, év végén megoldatlan 49 tárgy, 
ok- vizsgálati ügyek: megoldva 50, év végén megoldatlan 14 tárgy,
Ok- peres ügyek: megoldva 372, év végén megoldatlan 48 tárgy, 
ok- peren kívüli ügyek: megoldva 596, év végén megoldatlan 33 tárgy,
Ok- végrehajtási ügyek: megoldva 645, év végén megoldatlan 105 tárgy.

1978 során 8 ezer új telekkönyvi betét készült el, de a becslések szerint még 
10 ezret kellett felújítani. Az év folyamán a bírók 83 helyszínelést ejtettek meg: 
leggyakrabban közlekedési baleseteknél, melyek során 17-en meghaltak és 50-en 
szenvedtek súlyosabb-könnyebb sérülést.

1980-ban Dušan Nikolić bírót a Szocialista Szövetség községi szervezetének 
elnöki tisztségére választották meg egyéves megbízatással, ezért a zentai bíró
ságon érdemben csak öt bíró dolgozott. Szeptember 1-jén Pintér Ferenc bírót 
felmentették tisztségéből, helyére december 1-jén Szél-Csonka Ilona érkezett. A 
munkában lévő bírók lelkiismeretes munkájának köszönhetően a zentai Községi 
Bíróság megtartotta naprakészségét.

1980 során a zentai bírók 71 személyt utaltak jogerősen szabadságvesztés- 
letöltésre, amiből az év végén 21 eset maradt végrehajtatlan. Leggyakrabban 
betegség miatt történhetett halasztás, de egyes esetekben az elítéltek külföldön 
való tartózkodása miatt hiúsult meg a büntetés-végrehajtás.

Az 1981-es munkabeosztás értelmében:

óm Milán Đurović elnök hatáskörébe tartoztak a telekkönyvi bizonylatok, a 
fizetési meghagyások és a végrehajtások egy része, 

ok- Divéki József bíró a büntetőügyeket tárgyalta,
Ok- Sugár István és Dušan Nikolić bírók a peres ügyekkel foglalkoztak,
Ok- Klimó Ildikó bíró a büntetőügyeket tárgyalta, ő volt megbízva a kiskorúak 

büntetőügyeivel is,
Ok- Szél-Csonka Ilona bíró a hagyatékokkal és a peren kívüli ügyekkel foglal

kozott.



Az évvégén Divéki József bíró hagyta el a zentai bíróságot, helyére 1982. január 
1-jén Zapletán Zsuzsanna érkezett.

A büntetőügyekből 1982 során munkába vettek összesen 350 tárgyat. Ebből 
239-et sikeresen megoldottak, de év végére megoldatlan maradt 111 tárgy. Ezt az 
időszakot a gazdasági bűnözés növekedése jellemezte, hiszen az összes büntetőügy 
közül 58 volt ilyen jellegű.

Növekedett a vizsgálati ügyek száma is, a megkezdett 73 ügyből 1982 végére 
csupán 36-ot sikerült lezárni.

A peres ügyekben is növekedés mutatkozott, ami annak volt betudható, hogy 
egyes polgárok nem fizették rendszeresen a közüzemi díjakat (házbér, villanyáram, 
kommunális szolgáltatások, tv-előfizetés).

1983. augusztus 31-én Sugár Istvánt mentették fel a bírói tisztség alól, majd 1984. 
április 30-ával Klimó Ildikót is, akit az Adai Községi Bíróság bírájává választottak. 
Ezt követően a zentai bíróság bírói állománya jelentősen csökkent: különböző okok 
miatt 1984 során csupán az elnök és két bíró végezte feladatát. 1983-1984 során 
valamennyi ügyiratfajta beérkezése növekvőben volt. 1983-ról 655 megoldatlan 
tárgyat hoztak át, amihez 1984 során újabb 8489 érkezett.

A kialakult áldatlan helyzeten javított, hogy 1985. január 1-jén munkába állt 
Gere Tibor, majd július 1-jén Korponai Gerta bíró is. Közben május 31-én nyug
állományba vonult Milán Đurović, az elnöki tisztséget 1985. június 1-től Dušan 
Nikolié töltötte be.

Nikolié elnök a Zentai Községi Bíróság 1985-ös jelentésében meglehetősen 
siralmas képet festett az intézményről:

Ok- a bíróság épülete rossz állapotban volt -  megállapítása szerint nem alkalmas 
a bíróság céljaira,

Ok- a felszerelés java része elhasználódott, elöregedett -  még a minimális kö
vetelményeknek sem felelt meg,

Ok- a bíróság együttműködése más szervekkel, valamint a társadalmi-politikai 
közösségekkel nem kielégítő -  szorgalmazta, hogy az együttműködés ne 
csak „ad hoc” és formális legyen, hanem intézményesített és lényegi,

Ok- a zentai bíróság eredményesség tekintetében vajdasági szinten az utolsó 
előtti helyen kullogott.

A bíróságra érkezett összesen 8859 tárgyból 1985 végére 7444-et sikerült meg
oldani, megoldatlan maradt 1412.

1986. január 1-jén állt munkába Momir Lázié bíró, január 15-én pedig Basch 
Ágnes és Aleksandar Đorđević bíró-gyakornokok.

Az új bíróknak köszönhetően 1986-ban jelentősen csökkent az 1984/85-ös 
időszakban felhalmozódott lemaradás. 1987 januárjában a Zentai Községi Bíróság 
javaslatot nyújtott be Zenta Község Végrahajtó Tanácsához, melyben kezdemé
nyezte, hogy az 1973-ban rendszeresített hat bírói állást (elnök és öt bíró) nyolcra 
növeljék (elnök és hét bíró). Indokolásként felhozták, hogy a szomszédos községek



bíróságain -  amelyeken jóval kevesebb ügyirat vár megoldásra -  több bíró van 
szolgálatban: Adán öt, Magyarkanizsán hat, Törökkanizsán pedig hét bíró.

A zentai bíróság hatáskörébe az 1980-as évek közepén három kataszteri község 
tartozott, összesen 34 949 parcellával, 29 349 ha 50 ár 79 m2 területen. A terület 
eloszlása a következő volt:

Ok- a tornyosi kataszteri község (k. o. Tornjoš), melynek 9440 parcellája 13 268 
ha 37 ár 81 m2 területet foglalt magába,

Ok- a zentai kataszteri község (k. o. Senta), amelynek 24 861 parcellája 15 748 
ha 77 ár 65 m2 területet ölelt fel, és

Ok- a bátkai kataszteri község (k. o. Batka), amelynek 648 parcellája 332 ha 35 
ár 33 m2-re terjedt ki.

A jelzett területen 1987-ben 11 040 épület és lakás állt, ebből 771 épület és 2260 
lakás képezett társadalmi tulajdont.

1987 során kerülhetett sor a bíróság épületének régen halogatott átalakítására - 
felújítására. A szükséges pénzösszeget -  170 millió dinárt -  a község és a tartomány 
fele-fele arányban biztosították. A munkálatok ideje alatt -  melyek kivitelelezője 
a zentai Bačka munkaszervezet Zanat társultmunka-alapszervezete (RO „Backa” 
OOUR „Zanat” Senta) volt -  a bíróságot kiköltöztették az épületből.

A felújított és a bíróság céljainak megfelelően átalakított épületet -  amelybe 
a távfűtést is bevezették -  1987 szeptember végén vehette ismét birtokába az in
tézmény. A költözködés során az egykori járásbíróság iratanyagának legnagyobb 
részét a zentai Történelmi Levéltár vette át további őrzésre.

1987. április 1-jén állt munkába Fényszárosi Zoltán bíró.
A zentai bírók 1987 során összesen 10 086 tárgyat vettek munkába, amelyből 

az év végéig 8419-et megoldottak, megoldatlan maradt 1667 tárgy.
1988-ban a munkahelyek betöltöttségének aránya a következő volt:
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Hogy szükséges volt a bírók számának növelése, azt az is bizonyítja, hogy 
1988-ban -  amikor nyolc bíró ítélkezett -  egy bíróra 239,75 összetett és 1012,37 
egyszerű tárgy jutott. Ezzel a vajdasági rokon intézmények között megterheltség 
szempontjából a középmezőnyben foglaltak helyet. Az összetett tárgy (složen 
predmet) fogalma a bírói szakértelmet igénylő, csak bírók által megoldható tárgyat 
jelent, míg az egyszerű tárgyak (jednostavan predmet) a bírók felügyelete alatt a



tisztviselők által megoldható ügyiratok. 1988-ban a nyolc bíró összesen 10 976 
tárgyat oldott meg, azaz egy bíró átlag 315,25 összetett és 1056,75 egyszerű tágyat 
-  ezzel vajdasági szinten az előkelő 4. helyre kerültek. Az év végére megoldatlan 
maradt bírónként átlagosan 84,5 tárgy.

1988 júniusában a zentai bíróság és a községi közigazgatás küldöttsége -  Dušan 
Nikolić, Momir Lázié és Obren Avdalovié -  részt vettek Szlovénia igazságügyi 
dolgozóinak Kranjban megtartott találkozóján.

Dušan Nikolić miután kitöltötte elnöki mandátumát, 1989. június 1 -jén elhagyta 
a bíróságot. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a bíróság épületének felújításával, 
valamint azzal, hogy elnöksége négyéves időtartamának végére a zentai bíróság 
eredményesség és naprakészség szempontjából a sereghajtók közül az élmezőny
be került a vajdasági közégi bíróságok között. Az elnöki tisztségre Momir Lázié 
bírót nevezték ki. 1989 októberében Gere Tibor bíró is távozott a bíróságról, és 
az ügyészségen folytatta pályafutását.

1989 során a hét bíró mindegyikére átlagosan 303,15 összetett és 3716,13 egyszerű 
tárgy jutott -  az egyszerű tárgyak száma vajdasági szinten itt volt a legnagyobb. A 
munkába vett 28 135 tárgyból az év végéig sikeresen megoldottak 27 965-öt.

A bírói szakkollégium a rendes bíróságokról szóló 1989-es vajdasági törvény 
alapján 1990 áprilisában javaslatot hozott, amely a munkahelyek és a munkafel
adatok rendszeresítését látta elő (Predlog za utvrdivanje sistematizacije poslova i 
zadataka sudija i ostalih radnika u Opštinskom sudu u Senti). Ennek értelmében 
a rendszeresített, betöltött és javasolt munkahelyek a Zentai Községi Bíróságon a 
következőképpen alakultak:
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-  elnök 1 1 1

- bíró 7 5 7

- gépíró 7 6 7

- ügyviteli-pénzügyi dolgozó 4 4 6,5

-  telekkönywezető 3 3 3

- végrehajtó 1 1
0,5

-  bíró-gyakornok 3 3 2

- szakmunkatárs - - 1

- takarító 1 1 1

Összesen 27 24 29



A Vajdasági Képviselőház 1990-es döntése értelmében a Zentai Községi Bírósá
gon az elnök mellett hét bíró működhetett, akiknek munkáját egy szakmunkatárs 
és 42 ülnök segítette. A bíróság a költségvetés terhére egyidejűleg két bíró-gya
kornokot alkalmazhatott.

A bírók 1990. évi munkabeosztása a következőképpen alakult:

Ok» Momir Lázié látta el az elnöki teendőket, emellett a büntetőügyek egy 
részét, a fizetési meghagyásokat és a telekkönyvi végzéseket is intézte, 

ov Fényszárosi Zoltán bíró a peres ügyeket tárgyalta, 
ok- Aleksandar Đorđević bíró a peres ügyek egy részével és a végrehajtási 

ügyekkel foglalkozott,
Ok> Zapletán Zsuzsanna a peres ügyeket tárgyalta,
ok> Szél-Csonka Ilona bíróra a hagyatékok és a peren kívüli ügyek tárgyalása 

tartozott,
ok> Korponai Gerta bíró a büntetőügyeket, köztük a kiskorúak büntetőügyeit 

is tárgyalta.

A Zentai Községi Bíróság 1990-ben Zenta község Októberi Díjában részesült.



JU G O SZ L Á V IA  F E L B O M L Á S Á T Ó L  A  F Ü G G E T L E N  
SZ E R B IÁ IG  (1 9 9 1 -2 0 0 6 )

1991 tavaszán a délszláv államban kialakult súlyos politikai válság világossá tette: 
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság napjai meg vannak számlálva. Az 
ország szétesésének első tényleges lépéseként Szlovénia és Horvátország 1991. 
június 25-én kikiáltotta függetlenségét.

A Jugoszláv Néphadsereg (JNH) szlovéniai fegyveres beavatkozása csúfos 
kudarccal végződött: július 7-én a szövetségi hadsereg kénytelen volt kivonulni 
Szlovéniából, ami a tíznapos háború végét jelentette, és ezzel a köztársaság -  amely 
ma már EU-tag -  elnyerte függetlenségét.

Horvátországban más volt a helyzet: a köztársaság elszakadását ellenző, az egy
kori katonai határőrvidéken élő őshonos szerbek Knin székhellyel önálló államot 
kiáltottak ki. A Krajinai Szerb Köztársaságot (Republika Srpska Krajina) azonban 
csupán a maradék, ún. Kis-Jugoszlávia ismerte el. Ezzel közel öt évig tartó súlyos 
fegyveres konfliktus alakult ki, melynek során a két szembenálló fél nem kímélte a 
fegyvertelen polgári lakosságot. Szlovénia és Horvátország nemzetközi elismerése 
1992. január 15-ig váratott magára.

Macedónia 1991. szeptember 17-én vált függetlenné: a Görögországgal folyta
tott nézeteltérést követően az ország neve ENSZ-határozattal 1993-ban Mace
dónia Volt Jugoszláv Köztársaságra (Bivša jugoslovenska republika Makedonija) 
módosult.

Bosznia-Hercegovina 1992. április 5-én bejelentette függetlenségét, amire 
válaszul a boszniai szerbek kikiáltották a Boszniai Szerb Köztársaságot Pale 
székhellyel. Ez négy évig tartó pusztító polgárháborút eredményezett, melynek 
során valamennyi szembenálló fél részéről súlyos -  Európában a II. világháború 
befejezése óta példátlan -  háborús bűncselekményekre került sor.

1992. április 28-án alakult meg a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, melyet 
Szerbia és Montenegró alkotott.

A horvát fegyveres erők 1995 májusában és augusztusában lefolytatott nagy
szabású katonai akciói -  Villám (Bljesak) és Vihar (Oluja) -  megtörték a szakadár 
szerbek ellenállását, és a köztársaság egész területén visszaállt a horvát állam 
fennhatósága. Horvátországból több mint 250 ezer szerb nemzetiségű menekült 
érkezett Szerbiába.

A délszláv válság első felvonásának az 1995 novemberében Daytonban (USA) 
megkötött egyezmény vetett véget.

Eközben Koszovóban is pattanásig feszült az 1980-as évek kezdetétől kiélező
dő helyzet, ami 1998-ban háborúvá eszkalálódott az elszakadásért küzdő albán 
Koszovói Felszabadítási Hadsereg és Szerbia fegyveres erői között. A küzdelembe 
1999. március 24-én fegyveresen az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 
is beavatkozott: 78 napos bombázással sújtotta Jugoszláviát. A bombázások 1999. 
június 10-én értek véget; a kumanovói (Macedónia) egyezmény értelmében a szerb 
haderő elhagyta Koszovót, ahová a NATO szárazföldi csapatai vonultak be. Ezzel 
egyidejűleg több ezer koszovói szerb és egyéb nem albán nemzetiségű polgár volt



kénytelen elmenekülni a tartományból, amely ezt követően ENSZ igazgatás alá 
került -  státusa napjainkban fog eldőlni.

2000 őszén a Szerbiában megtartott választásokon az uralmon lévő Szerb Szo
cialista Párt vereséget szenvedett: 2000. október 5-én Belgrádban megdöntötték 
Slobodan Milošević rezsimjét. Miloševićet 2001 júniusában kiadták a Hágai 
Nemzetközi Bíróságnak, és ott -  2006-ban bekövetkezett haláláig -  eljárás folyt 
ellene a volt Jugoszlávia területén 1991 és 1999 között elkövetett háborús bűn- 
cselekményekkel és népirtással kapcsolatosan.

2003. március 12-én merénylet áldozata lett Szerbia miniszterelnöke, dr. Zorán 
Đinđić.

2003 és 2006 között állt fenn Szerbia és Montenegró államközössége. Miután 
2006 májusában Montenegró kikiáltotta függetlenségét, megszűnt az államszö
vetség, és Szerbia is függetlenné vált.

AZ IG A ZSÁ G Ü G Y SZERBIÁ BA N  1991 ÉS 2007 K Ö ZÖ TT

1990. szeptember 28-án hirdették ki a Szerb Köztársaság alkotmányát (Ustav 
Republike Srbije, SÍ. glasnik RS 1/1990). Az alkotmány 73. szakaszának értelmé
ben a bírókat és a bíróságok elnökeit a Köztársasági Képviselőház nevezheti ki és 
válthatja le, a bíróságokra vonatkozó egyéb rendelkezéseket az alkotmány 95-102. 
szakaszai tartalmazzák.

Az új alkotmány alapján a Köztársasági Képviselőház 1991. július 11-én és 29- 
én megtartott ülésén elfogadta a bíróságokról szóló törvényt (Zakón o sudovima, 
SÍ. glasnik RS 46/1991), melynek fontosabb szakaszai:

o k  a Szerb Köztársaságban a polgári bíróságok két fajtája működik: az általános 
jellegű és a gazdasági bíróságok, 

o k  általános jellegű bíróságok: 138 községi és 30 körzeti bíróság, valamint a 
belgrádi székhelyű Szerbia Legfelsőbb Bírósága (Vrhovni sud Srbije), 

o k  gazdasági bíróságok: 16 gazdasági bíróság és a belgrádi székhelyű Felsőbb 
Gazdasági Bíróság (Viši privredni sud), 

o k  a bíróságok felügyeletét az Igazságügy-minisztérium, illetve a Legfelsőbb 
Bíróság látja el,

ok a bíróságok működését a bírósági ügyrend (sudski poslovnik) szabályozza, 
ok a községi bíróságok hatáskörébe tartoznak azok az első fokú büntetőügyek, 

melyek esetében a maximálisan kiróható szabadságvesztés 10 év, a községi 
bíróságokhoz tartozó vizsgálati ügyek, a vizsgálóbíró döntései ellen hozott 
fellebbezések ügyei, első fokon a vagyonjogi perek, a házasságfelbontó 
perek, az apaság megállapításában folytatott perek, munkaügyi és egyéb 
perek, peren kívüli, végrehajtási és telekkönyvi ügyek, a kül- és belföldi 
jogsegélyszolgálat,

o k  a körzeti bíróságok hatáskörébe tartoznak első fokon a súlyosabb bünte
tőügyek, melyek esetében 10 éven túl terjedő börtönbüntetés róható ki, 
szerzői jogok esetében felmerülő perek, a sajtóperek, a külföldi bírósági



ítéletek elismerése és végrehajtása, a gyanúsítottak és az elítéltek kiadatása, 
a körzeti bíróság felügyelete alá tartozó községi bíróságok illetékességének 
elbírálása,
a Legfelsőbb Bíróság legfontosabb feladata jogorvoslat nyújtása a bíróságok 
ítéleteire és a fellebbezések elbírálása.

A törvény alapján Szerbiában 2386 bírói állást rendszeresítettek a következő 
elosztásban:

Ok- Szerbia Legfelsőbb Bírósága: 77 bíró,
Ok- körzeti bíróságok: 474 bíró,
ok- községi bíróságok: 1835 bíró.

A bíróságok munkája során keletkező iratokat a következő kategóriákba so
rolták:

I. szervezési ügyek (organizacioni poslovi),
II. általános utasítások és körlevelek (opšta uputstva i raspisi),

III. kimutatások és jelentések (statistike i izveštaji),
IV. pénzügyi és dologi ügyek (finansijsko i materijalno poslovanje),
V. személyzeti ügyek (kadrovski i personalni poslovi),

VI. panaszok (pritužbe),
VII. kivételezések (izuzeéa),

VIII. egyéb (razno),
IX. bizalmas (poverljivo).

1991-ben született meg a föld-visszaszármaztatásról szóló törvény (Zakón o 
načinu i uslovima priznanja prava i vraćanja zemljišta kője je prešlo u društvenu 
svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog 
neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, SÍ. glasnik 
RS 18/1991), amely az 1946 és 1953 között állami -  később társadalmi -  tulaj
donba került termőföld egy részének visszaszármaztatását biztosította jogos 
tulajdonosainak, illetve azok örököseinek. A törvény értelmében községenként 
megalakultak a föld-visszaszármaztató bizottságok, melyek elnökei kizárólag a 
községi bíróságok bírái lehettek.

1992. január 1-jén megszűntek a társultmunka-bíróságok (sudovi udruženog 
rada), feladataik egy részét a községi és körzeti bíróságok vették át. A vállalatok 
nyilvántartása és a vállalatok közötti tulajdonjogi perek a gazdasági bíróságok 
hatáskörébe kerültek.

Az 1990-es években a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő községi 
bíróságokon a szerb nyelv mellett -  a törvénnyel összhangban -  használatban 
voltak az egyes községek alapszabályaiban meghatározott egyéb nyelvek is, az 
illető község területén élő nemzeti kisebbségek nyelvei.



Az 1990-es évek elején az egész társadalmat sújtó nehéz anyagi helyzet következ
tében -  ami elsősorban a dolgozók csekély személyi jövedelmében csúcsosodott ki 
-  számos bíró és jogász hagyta el az igazságügyi szerveket. A képzett szakemberek 
hiánya jelentősen megnehezítette a munkát, rontotta különösen annak minőségét. 
Égetően szükséges volt a bíróságok szakmai tekintélyének mielőbbi visszaállítá
sa és a felhalmozódott lemaradások pótlása. A bíróhiányt 1997 végére sikerült 
felszámolni, betöltetlen bírói állások csak Koszovóban maradtak. A felfiatalított 
bírói állomány azonban -  tapasztalat hiányában -  ekkor még nem volt teljesen 
felkészülve az összetett feladatok megoldására.

Hála az Igazságügy-minisztériumnak, a 90-es évek közepére javult a bíróságok 
műszaki felszereltsége, de ekkor még korántsem érte el a kívánt szintet. Ugyanez 
vonatkozott az igazságügyben dolgozók fizetésére is, amely ekkor még nem érte 
el azt a szintet, amit a végzett munka fontossága indokolt volna.

1996-ban és 1997-ben az Igazságügy-minisztérium és a Legfelsőbb Bíróság 
által összeállított terv alapján a Koszovóban működő bíróságok szakmai segítséget 
kaptak a köztársaság más területein székelő bíróságoktól.

A 90-es évek közepére a körzeti bíróságok zöme „naprakésszé” vált, de ez csak 
a községi bíróságok egy részére volt jellemző.

Az 1999. március 24-e és június 10-e között tartó háborús állapot során a szö
vetségi kormány számos olyan rendeletet hozott, melyek a bíróságok munkájára 
vonatkoztak. Ezek érvényessége 1999. június 26-án szűnt meg. A kumanovói 
egyezményt követően a koszovói bíróságokat áthelyezték a köztársaság más 
területeire:

ok a prištinai Körzeti Bíróság és a hozzá tartozó községi bíróságok Nišbe, 
ok a peći Körzeti Bíróság és a hozzá tartozó községi bíróságok Leskovacra, 
o k  a prizreni Körzeti Bíróság és a hozzá tartozó községi bíróságok Poža- 

revacra,
o k  a gnjilanei Körzeti Bíróság és a hozzá tartozó községi bíróságok Vranjeba, 
o k  a Kosovska Mitrovica-i Körzeti Bíróság és a hozzá tartozó községi bíróságok 

Kraljevóra kerültek.

Szerbiában 1999-ben összesen 2687 bírói állás volt rendszeresítve, melyeknek 
97%-a volt betöltve:

o k  községi bíróságok: 1884 bíró, 
o k  körzeti bíróságok: 464 bíró, 
o k  Legfelsőbb Bíróság: 77 bíró, 
o k  gazdasági bíróságok: 233 bíró, 
o k  Felsőbb Gazdasági Bíróság: 29 bíró.

A 2000-ben bekövetkezett változást követően a szerbiai igazságügy is a demok
ratizálódás útjára léphetett, ami a bíróságok feltétlen függetlenségét, az alkotmány 
és a törvények teljes körű betartását és alkalmazását jelenti.



A ZENTAI KÖ ZSÉG I BÍR Ó SÁ G  1991 ÉS 2007 K Ö ZÖ TT

Az 1990-es években a volt Jugoszlávia térségében dúló polgárháború, valamint a 
súlyos társadalmi-politikai válság rányomták bélyegüket a Zentai Községi Bíróság 
munkájára is. Az 1991 őszén a városban lejátszódott sajnálatos eseményeket -  a 
mozgósított tartalékosok ellenszegülése a harctérre vezénylés ellen, a polgárok 
háborúellenes tüntetése, a polgári ellenállás kezdeményezőinek letartóztatása 
-  követően a község szabálysértési bíró nélkül maradt, így 1991 novemberében és 
decemberében ezt a tisztséget is Momir Lázié, a Községi Bíróság elnöke látta el.

Az év végére a bíróságon rendszeresített 37 munkahelyből csupán 24 volt 
betöltve: az intézmény személyi állományát az elnök mellett négy bíró, egy szak
munkatárs, két bírógyakornok és 16 hivatalnok képezte. A helyzet 1992-ben is 
változatlan maradt: a rendszeresített nyolc bírói állásból -  elnök és hét bíró -  csu
pán az elnöki tisztség -  Momir Lázié -  és négy bírói állás -  Fényszárosi Zoltán, 
Szél-Csonka Ilona, Zapletán Zsuzsanna és Korponai Gerta -  volt betöltve.

Zenta községnek ebben az időszakban -  az 1991-es népszámlálási adatok 
alapján -  28 767 lakosa volt: 81,61%-a magyarnak, 9,00%-a szerbnek, 5,18%-a 
jugoszlávnak, 0,57%-a montenegróinak, 0,41%-a horvátnak és 3,22%-a egyéb 
nemzetiségűnek vallotta magát.

A bíróság munkájában a szerb nyelvet használták, de az ügyfelek igénye szerint 
magyarul is tárgyaltak. A bíróság 24 dolgozója közül 10-en szerb, 14-en pedig 
magyar nemzetiségűek voltak.

A községi föld-visszaszármaztató bizottság (Komisija za vraćanje zemljišta) 
elnöki tisztségét a Községi Bíróság elnöke töltötte be. A bizottság 1991-ben 425 
végzéssel 1200 ha-t, 1992-ben pedig 513 végzéssel összesen 1500 ha szántóföldet 
juttatott vissza jogos tulajdonosainak, illetve azok örököseinek.

A Zentai Községi Bíróság 1992 során a következő tevékenységet látta el:
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Vizsgálati tárgy (Ki) 37 96 133 122 11

Biintetőtárgy (K) 31 207 238 224 14

Peres tárgy (P) 94 1180 1274 1103 171

Végrehajtási tárgy (I) 108 1387 1495 1112 383

Hagyatéki tárgy (O) 23 238 261 252 9

Peren kívüli tárgy (R) 16 210 226 221 5

Telekkönyvi tárgy (Dn) 4 1898 1902 1897 5

Összesen 313 5216 5529 4931 598



A betöltetlen bírói állások egy részét 1992 végére sikerült betölteni: október 
29-én a Szerb Köztársaság Képviselőháza három új bírót (Kocsis Szürke-Makk 
Anna, Đorđević Zsuzsanna és Hrečuk-Mihaljev Ljiljana) nevezett ki, akik 1993 
elején álltak szolgálatba. Ennek eredményeként az 1993-as munkabeosztás a 
következőképpen alakult:

a bíróság igazgatási ügyeit Momir Lázié elnök intézte,
Ok- a büntetőügyeket Momir Lázié elnök és Korponai Gerta, valamint Kocsis 

Szürke-Makk Anna bírók tárgyalták -  Kocsis Szürke bírónő tárgyalta a 
kiskorúak büntetőügyeit is,
a polgári peres ügyeket Momir Lázié elnök, valamint Zapletán Zsuzsanna, 
Fényszárosi Zoltán, Dordevié Zsuzsanna és Ljiljana Hreéuk-Mihaljev bírók 
tárgyalták,

ow a peren kívüli ügyeket Szél Csonka Ilona, Korponai Gerta, Kocsis Szürke-Makk 
Anna, Dordevié Zsuzsanna és Ljiljana Hreéuk-Mihaljev bírók intézték,

Ok- a telekkönyvi hivatalt Kuruc Ferenc irányította.

A Köztársasági Képviselőház 1992 novemberében 40 bírósági ülnököt nevezett 
ki a zentai bíróságra: 35 férfit és öt nőt -  az ülnökök zöme nyugdíjas volt.

Korponai Gerta 1993 novemberében elhagyta a bíróságot, és ügyvédi pályára 
lépett. A szakmunkatársi állást 1993. december 1 -tői Szarvák-Baráti Erika töltötte 
be. A bíróság munkáját lassította, hogy mindössze nyolc gépírót tudtak alkalmazni, 
noha többre lett volna igény.

A bíróság anyagi kiadásaira és a személyi jövedelmekre a köztársasági költségvetés 
folyósította a pénzt, de a bírók és a hivatalnokok motiváltságát nagyban csökkentette 
a vágtázó infláció következtében elértéktelenedő javadalmazás. Az átutalások késése 
miatt az intézmény csak késve tudta törleszteni a közüzemi számlákat.

1993-ban csökkent a bírósághoz beérkező peres, végrehajtási és telekkönyvi 
ügyek száma, de nőtt a büntetőügyeké:
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Vizsgálati tárgy (Ki) 209 185 24

Bfintetőtárgy (K) 255 177 78

Peres tárgy (P) 976 842 134

Végrehajtási tárgy (I) 821 739 82

Hagyatéki tárgy (O) 285 278 7

Peren kívüli tárgy (R) 277 267 10

Telekkönyvi tárgy (Dn) 1397 1394 3

Összesen 4220 3882 338



A hatályos nyelvhasználati törvénnyel (Zakón o službenoj upotrebi jezika i 
pisma, SÍ. glasnik RS 45/1991) összhangban 1993-ban lecserélték a bíróság bejá
ratánál lévő névtáblát és a bírósági pecséteket is.

Fényszárosi Zoltán bíró 1994. március 5-én elhagyta a bíróságot, a Köztársa
sági Képviselőház 1994 júliusában Svetlana Radonjićot és Szarvák-Baráti Erikát 
nevezte ki a zentai Községi Bíróság bíráivá. Az új bírók kinevezésével jelentősen 
javultak a bíróság munkaeredményei: 1992-ben e tekintetben a 8. helyre zárkózott 
fel a szerbiai községi bíróságok mezőnyében, 1993 végére pedig sikerült feltörni a 
második helyre. A jó eredményhez Momir Lázié elnök személyes példamutatással 
járult hozzá: 1991-ben 228%-ban, 1992-ben pedig 437%-ban (!) teljesítette az 
éves bírói normát.

A törvényi előírások lehetővé tették a társadalmi tulajdonú lakások megvásárlá
sát a lakójoggal rendelkező polgárok számára. Ezeket az adásvételi szerződéseket 
a bíróságok voltak hivatottak hitelesíteni: 1991-ben 504 ,1992-ben 5 5 5 ,1993-ban 
pedig 354 ilyen szerződést hitelesített a zentai bíróság.

Az 1994-es év során a zentai bíróság a következő tevékenységet látta el:
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Vizsgálati 24 220 244 204 40

Büntetőügy 78 294 372 289 83

Kiskorúak büntetőügyei - 75 75 75 -

Peres ügy 134 519 653 546 107

Végrehajtási ügy 82 236 318 235 83

Hagyatéki ügy 7 232 239 232 7

Peren kívüli ügy 10 3682 3692 3686 6

Összesen 335 5258 5593 5267 326

Ezzel a munkaeredménnyel 1994-ben a Zentai Községi Bíróság a szerbiai községi 
bíróságok mezőnyében az első helyen végzett!

A bíróságnak 1994-ben nem voltak pénzügyi gondjai. A befizetett bírósági 
illetékek 30%-át saját céljaira, a felszerelés megújítására fordíthatta: elektronikus, 
memóriás írógépeket, diktafonokat, személyi hívókat szerzett be. Az Igazság
ügy-minisztérium segítségével a bíróság udvarában 60 m2 alapterületű épületet 
emeltek, amely raktárként és irattárként szolgált. 1995-ben felújították a bíróság 
épületének fűtési rendszerét, 1996-ban pedig a tetőburkolatot cserélték ki -  ezek 
a beruházások szintén minisztériumi támogatással valósulhattak meg.

A munkahelyek rendszeresítéséről szóló új szabályzat (Pravilnik o sistematizaciji 
radnih mesta u Opštinskom sudu Senta) kidolgozására 1995. január 19-én került



sor. A szabályzat értelmében a bíróság keretén belül a következő ügyosztályok és 
szolgálatok működnek:

bírósági igazgatás (sudska uprava), 
o *  iktató (pisarnica), 
ok- gépírói iroda (daktilo-biro),
Ok- büntetőügyi osztály (krivično odeljenje),
Ok- polgári peres és peren kívüli osztály (parnično i vanparnično odeljenje),
Ok- végrehajtási osztály (izvršno odeljenje),
ok- telekkönyvi hivatal (zemljo-knjižno odeljenje).

Az 1995-ös munkabeosztás a következőképpen alakult:

Ok- a büntetőügyeket Momir Lázié elnök és Kocsis Szürke-Makk Anna, 
Szarvák-Baráti Erika, Zapletán Zsuzsanna és Svetlana Radonjié bírók 
tárgyalták,

Ok- a polgári peres ügyeket Momir Lázié elnök és Zapletán Zsuzsanna, Ljiljana 
Hreéuk-Mihaljev, Dordevié Zsuzsanna, valamint Szél-Csonka Ilona bírók 
tárgyalták,

ok- a peren kívüli ügyeket Szél-Csonka Ilona, Svetlana Radonjié, Ljiljana 
Hreéuk-Mihaljev és Dordevié Zsuzsanna bírók intézték,

Ok- a telekkönyvi hivatal munkáját Momir Lázié elnök felügyelte.

Jelentős újításnak számított, hogy 1995-től az ügyeletes zentai vizsgálóbíró 
személyi hívón keresztül kapcsolatban állt a rendőrállomással, ami jelentősen 
megkönnyítette a kölcsönös kapcsolattartást.

A zentai bíróságnak 1995 első félévében is sikerült megtartani a „legnapraké
szebb községi bíróság” címet Szerbiában! A zentai bírók ebben az évben tény
legesen összesen 1742 munkanapot dolgoztak, az 1995-ben beérkezett tárgyak 
mennyisége 11,5%-kal volt több az 1994. évihez viszonyítva.

A zentai bíróság alkalmazottai -  Tamara Miljkovié, Jovan Vujadinovié és Váradi 
Béla -  1995-ben letették a munkahelyük betöltéséhez szükséges szakvizsgát.

Az 1990-es évek közepére a Koszovó területén működő bíróságokon jelentős 
lemaradások halmozódtak fel büntető- és peres ügyekből. A lemaradás -  amely 
évről évre tovább gyülemlett, és a tartományban kialakult súlyos gazdasági-politi
kai helyzet következménye volt -  ellehetetlenítette a bíróságok további munkáját. 
Az előállt helyzet megoldására az Igazságügy-minisztérium programot dolgozott 
ki, melynek a lényege az volt, hogy a köztársaság más területein működő bíró
ságok szakmai segítséget nyújtanak a koszovói bíróságoknak a felhalmozódott 
lemaradások pótlásában. Ebben a programban a Zentai Községi Bíróság először 
az Istoki Községi Bíróságot kapta partnerül. A bíróság munkatársai Lázié elnökkel 
az élen 1996 februárjában Istókban jártak, ahol tájékozódtak az ottani bíróságon 
kialakult helyzetről, és átvették a megoldásra váró tárgyak egy részét. Áprilisban 
a zentai bírók Istókban megtartották az első tárgyalásokat, és az év végére sikerült



számos ügyet lezárni: megoldottak 450 büntető- és 365 peres ügyet. A szakmai 
segítségnyújtás a zentai bíróság részéről 1997-ben is folytatódott: ebben az évben 
a zentai bírók Suva Rékában és Orahovacon tárgyaltak. A segítségnyújtás másik 
formája a tapasztalatcsere volt, melynek során az említett bíróságok bírái Zentán 
jártak, és tájékozódtak a bíróság munkájáról.

A Szerb Köztársaság Képviselőháza 1996. május 27-én megtartott ülésén a Zen
tai Községi Bíróság bírájává nevezte ki Híres Ivánt, aki ezt megelőzően a községi 
közigazgatásban tevékenykedett. Híres bíró 1996. július 22-én vette át tisztségét, 
ezzel a zentai bíróságon rendszeresített valamennyi bírói tisztséget betöltötték.

Az 1996 novemberében megtartott választások jelentősen növelték a bíróság 
munkáját: a választói névjegyzékek nem voltak naprakészek, ezért a bíróság 
peren kívüli eljárásokban hozott végzéseket, amivel a polgárok bekerülhettek a 
névjegyzékbe.

Az 1996. évi tevékenység:
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Vizsgálati ügy 24 160 184 159 25

Büntetőügy 69 304 373 315 58

Peres ügy 111 635 746 629 117

Végrehajtási ügy 87 529 616 562 54

Hagyatéki ügy 12 319 331 315 16

Peren kívüli ügy 6 1239 1245 1233 12

Telekkönyvi ügy - 1358 1358 1358 -

Összesen 309 4544 4853 4571 282

Lázié Momir 335%-ban, Szél-Csonka Ilona pedig 179%-ban teljesítette az éves 
bírói normát.

Az Igazságügy-minisztérium segítségével a bíróságnak 1996 végén sikerült 
beszereznie egy Jugo Florida típusú személygépkocsit, ezzel jelentősen növekedett 
a bírósági alkalmazottak -  vizsgálóbíró, végrehajtó -  mobilitása.

A bíróság nagy súlyt fektetett a kiskorúak büntetőügyeinek gyors és szakszerű 
megoldására. Ezen a téren 1993 és 1996 között a következő tevékenységet látta el:
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Tárgyak száma 31 23 10 14

Kiskorú személyek száma, akik ellen eljárás folyt (fő) 46 29 13 18

Büntetés:
-  fokozott szülői felügyelet (fő) 13 2 5 5
- fokozott felügyelet a gondnoki intézmény részéről (fő) 26 12 6 7
- javítóintézet (fő) - 4 - -
-  megrovás-figyelmeztetés (fő) 6 8 1 4

A bírósági szakmunkatárs feladatait 1997. április 27-től Tatjana Savié okleveles 
jogász látta el.

A bíróság épülete 1997-ben 1024 m2 alapterületet foglalt magában. Az 1905-ben 
épült egykori Eugen I. emeletén négy tárgyalóterem, iktató, telekkönyvi hivatal 
és irattár volt kialakítva, míg a II. emeleten az elnök és a bírók irodái, hivatali 
helyiségek és tanácsterem helyezkedett el.

Az 1998-as munkabeosztás a következőképpen alakult:

ov a bíróság igazgatási ügyeit Momir Lázié elnök és helyettese, Szél-Csonka 
Ilona bíró intézték,
a büntetőügyeket Momir Lázié elnök, valamint Kocsis Szürke-Makk Anna, 
Híres Iván, Svetlana Radonjié és Szél-Csonka Ilona bírók tárgyalták,

óm a peres ügyeket Momir Lázié elnök, valamint Ljiljana Hreéuk-Mihaljev, 
Đorđević Zsuzsanna, Zapletán Zsuzsanna és Szél-Csonka Ilona bírók 
tárgyalták,
a peren kívüli ügyeket Momir Lázié elnök, valamint Ljiljana Hreéuk- 
Mihaljev, Đorđević Zsuzsanna, Zapletán Zsuzsanna és Szél-Csonka Ilona 
bírók intézték,
a telekkönyvi hivatal munkáját Momir Lázié elnök felügyelte.

1998 januárjában a bíróság gépkocsiállománya 100%-kal növekedett: az Igaz
ságügy-minisztériumnak szánt keretből egy Zastava 101 Skálát a Zentai Községi 
Bíróság kapott, és immáron két járművel rendelkezett.

Az elnöki poszton 1998. július 1-jén történt változás: Momir Lázié helyére 
Szarvák-Baráti Erikát nevezték ki a bíróság elnökévé. Momir Lázié hamarosan 
elhagyta a bíróságot, és köztiszteletben álló ügyvédként működött 2007-ben be
következett tragikus haláláig.

A zentai bíróság munkatársai 1998. június 30-a és július 5-e között részt vettek 
a Soko Bánján megtartott sportjátékokon, melyet az államigazgatás dolgozóinak 
szakszervezete (Sindikat radnika državne uprave) szervezett.

Az 1998 májusában kinevezett 33 bírósági ülnök 54,5%-a magyar, 30,3%-a szerb 
és 15,2%-a egyéb nemzetiségűnek vallotta magát -  átlagéletkoruk meghaladta a 
60 évet, zömük nyugdíjas volt.



A Szabadkai Körzeti Bíróság elnökének utasítása alapján 1999. január 1-jén 
Svetlana Radonjié bírót a Magyarkanizsai Községi Bíróságra rendelték kisegítésre, 
s ott 20001 júliusáig maradt. Kocsis Szürke-Makk Annát 1999. szeptember 1-től 
a Topolyai Községi Bírósághoz rendelték.

Balanek Zsuzsanna bíró 1999. december 1-jén hagyta el a zentai bíróságot, 
miután a Szabadkai Körzeti Bíróság bírájává nevezték ki.

A 2000. évet a Zentai Községi Bíróság hét bírói szakvizsgát tett jogásszal (elnök 
és hat bíró), 2 bíró-gyakornokkal és 19 hivatali tisztviselővel kezdte meg. A bírók 
munkabeosztása a következő volt:

ow a büntetőügyeket Szarvák-Baráti Erika elnök, valamint Kocsis Szürke-Makk 
Anna és Híres Iván bírók tárgyalták,

ov a peres ügyeket Ljiljana Hreéuk-Mihaljev, Dordevié Zsuzsanna és Szél- 
Csonka Ilona bírók tárgyalták,
a peren kívüli ügyeket Szél-Csonka Ilona, Ljiljana Hreéuk-Mihaljev és 
Dordevié Zsuzsanna bírók intézték.

Mivel csak hat bíró dolgozott, a megoldatlan tárgyak száma növekedett -  ami 
különösen a végrehajtások területén volt számottevő. Ehhez hozzájárult az is, 
hogy a bíróságnak egy ideig nem volt végrehajtója: a rendszeresített munkahelyek 
betöltöttségi aránya ekkor csupán 72% volt.

A Zentai Községi Bírósághoz 1998 és 2000 között beérkezett tárgyak száma a 
fontosabb ügyfajták szerint a következő volt:
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Vizsgálat 153 128 180

Büntetőügy 231 178 181

Kiskorúak ellen folytatott előzetes eljárás 12 6 14

Kiskorúak büntetőügyei 7 8 7

Peres ügyek 430 371 481

Hagyaték 330 271 361

Peren kívüli ügyek 90 113 251

Végrehajtás 639 603 572

Telekkkönyvi ügyek 1540 1266 2056

Összesen 3432 2944 4103

A 2000-ben az éves bírói normát Szarvák-Baráti Erika 175,88%-ban, Szél- 
Csonka Ilona 155,88%-ban, Kocsis Szürke-Makk Anna 95,53%-ban, Híres Iván 
106,15%-ban, Ljiljana Hreéuk-Mihaljev 145,06%-ban, Dordevié Zsuzsanna pedig 
133,78%-ban teljesítette.



Híres Iván 2001. június 12-én váltotta a községi bíróság elnöki székében 
Szarvák-Barát Erikát.

2001 során a Zentai Községi Bíróság összesen 12 356 különböző tárgyat kezelt, 
ebből 6269 hitelesítés, valamint 2570 telekkönyvi tárgy volt. Az évvégére 12 209-et 
sikeresen megoldottak, a következő évre csupán 323 tárgyat vittek át.

2001-ben az éves bírói normát Híres Iván 184,30%-ban, Kocsis Szürke-Makk 
Anna 80,25%-ban, Szarvák-Baráti Erika 114,01%-ban, Svetlana Radonjié 92,71%- 
ban, Ljiljana Hreéuk-Mihaljev 95,02%-ban, Szél-Csonka Ilona 148,71%-ban, 
Đorđević Zsuzsanna pedig 74,27%-ban teljesítette.

A 2002-es évet a bíróság hét bírói szakvizsgát tett jogásszal (elnök és hat bíró) 
kezdte. A szomszédos községi bíróságok ismét segítségre szorultak, ezért 2002. 
október 15-től 2003. április 15-ig Svetlana Radonjié ismét Magyarkanizsán, 
Szarvák-Baráti Erika pedig 2003. október 15-ig Topolyán ítélkezett.

A bírósághoz érkezett összesen 13 135 tárgy legnagyobb hányadát -  szám 
szerint 13 271-et -  így is sikerült az év végéig lezárni. A fontosabb ügyiratfajták 
terén 2002-ben a következő munka folyt:
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Vizsgálat 107 107 -

Büntetőügy 194 179 15

Kiskorúak vizsgálati ügyei 17 17 -

Kiskorúak büntetőügyei 9 9 -

Peres ügyek 600 499 101

Munkaügyi perek 40 36 4

Végrehajtás 553 492 61

Hagyaték 363 362 1

Peren kivüli ügyek 343 339 4

Telekkönyvi ügyek 3940 3940 -

Összesen 6166 5980 186

A 2002-ben az éves bírói normát Híres Iván 141%-ban, Ljiljana Hreéuk-Mi- 
haljev 165%-ban, Kocsis Szürke-Makk Anna 82,62%-ban, Szarvák-Baráti Erika 
74,46%-ban, Szél-Csonka Ilona 126%-ban, Svetlana Radonjié 100,32%-ban, 
Dordevié Zsuzsanna pedig 106,20%-ban teljesítette.

2002-ben a bíróság pénzügyi helyzete némileg javult: a közüzemi adósságok 
nagy részét sikerült törleszteni, az Igazságügy-minisztérium pedig a 2002/03-as 
fűtési idény költségeit előre átutalta, amire ezt megelőzően nem volt példa.



2003-ra a bíróságon rendszeresített 28 munkahely többségét sikerült betölte
ni. Jelentős újítás volt, hogy a bíróságnak sikerült öt -  nem túl korszerű, de az 
igényeknek egy időre megfelelő -  számítógépet beszereznie. A régen dédelgetett 
terv valóra váltásával a Zentai Községi Bíróság jelezte: immár a XXI. század 
elvárásainak is megpróbál eleget tenni! Az év végén egy másik régebbi terv is 
megvalósulhatott: az épület bejáratánál új felvételi iroda létesült, ami a bíróság 
„ügyfélbarát” mivoltát volt hivatott szemléltetni.

A 2005. évi munkabeosztás értelmében a zentai bíróság bírái a következő 
feladatokat végezték:

Híres Iván elnök büntetőügyekben ítélkezett, emellett a telekkönyvi ügyeket, 
a bíróság igazgatási ügyeit és a büntetésvégrehajtás ügyeit intézte -  az éves 
bírói normát 162,35%-ban teljesítette,

Ok- Ljiljana Hreéuk-Mihaljev bíró, aki a bíróság elnökhelyettesi tisztségét is 
betöltötte, peres és peren kívüli ügyekben ítélkezett -  az éves bírói normát 
129,92%-ban teljesítette,

Ok. Kocsis Szürke-Makk Anna bíró állt a büntetőügyi osztály élén -  az éves 
bírói normát 109,12%-ban teljesítette,

Ok- Szél-Csonka Ilona bíró peres és peren kívüli ügyekben ítélkezett -  az éves 
bírói normát 129,97%-ban teljesítette,

Ok- Đorđević Zsuzsanna bíró állt a peres és peren kívüli ügyosztály élén -  az 
éves bírói normát 94,18%-ban teljesítette,

Ok- Szarvák-Baráti Erika bíró büntetőügyekben ítélkezett -  az éves bírói normát 
122,7%-ban teljesítette,

Ok- Svetlana Radonjié bíró büntetőügyekben ítélkezett, emellett peren kívüli 
ügyeket és hagyatékokat is tárgyalt -  az éves bírói normát 106%-ban telje
sítette.

A 2002-ben kinevezett 40 bírósági ülnökből a bíróság 2005-ben csupán kilencet 
tudott alakalmazni -  többen nem vállalták a megbízatást, egyeseket egészségi 
állapotuk folytán, másokat törvényes okokból nem tudták alkalmazni -  viszont 
a kilenc ülnöknek is sikerült teljesíteni valamennyi kitűzött feladatot.

2005-ben a bírósághoz összesen 14 480 különböző ügyirat érkezett, amihez 
csatolták az előző évből áthozott 361 tárgyat -  ezzel az év során összesen 14 841 
tárgyat vettek munkába. Év végéig sikeresen megoldottak 14 465-öt, megoldatlan 
376 tárgy maradt.

A 2005-ben munkába vett tárgyak legnagyobb hányadát a hitelesítések (5614 
ügyirat) és a telekkönyvi ügyiratok (5096 tárgy) tették ki, a fontosabb ügyiratfajták 
esetében a következő munka folyt:

Ofc- vizsgálat: munkába vettek 178 esetet, amiből sikeresen lezártak 167-et. Az 
esetek legnagyobb hányada -  37,14%-a -  vagyon ellen elkövetett bűncse
lekményekre vonatkozott, a testi épség ellen elkövetett 28 bűncselekmény 
esetében lefolytatott vizsgálat az összes vizsgálatok 16%-át képezte.



kiskorúak ügyeiben folytatott vizsgálatok: az év során 23 vizsgálatot foly
tattak le. Az esetek 69,55%-a vagyon ellen elkövetett bűncselekményekre 
vonatkozott.
kiskorúak büntetőügyei: a munkába vett 30 tárgyat lezárták. Az esetek 
79,31%-a vagyon ellen elkövetett bűncselekményekre vonatkozott, 

o *  büntetőügyek: a 290 munkába vett tárgyból 236-ot sikeresen megoldottak, 
54 büntetőügy megoldatlan maradt. Az esetek 24,49%-a vagyon ellen elkö
vetett bűncselekményekre vonatkozott. 136 elmarasztaló ítélettel összesen 
155 személyt ítéltek el: az esetek 50%-ában pénzbüntetést szabtak ki, az 
ítéletek 40,44%-ában feltételes büntetést kaptak az elítéltek, 
peres ügyek: a 499 munkába vett tárgyból 417-et sikeresen megoldottak, 
megoldatlan maradt 82 peres tárgy. A esetek legnagyobb része (17,86%) há
zasságfelbontásra, valamint adósság megtérítésre (17,3%) vonatkozott. 

â > munkaügyi perek: a 119 munkába vett tárgyból 105-öt sikeresen megol
dottak.

Ofc- végrehajtási ügyek: a 750 munkába vett tárgyból 544-et sikeresen megol
dottak, megoldatlan maradt 206 végrehajtás.
hagyatékok: a munkába vett 487 tárgyból 480-at sikeresen megoldottak, 
lezáratlan maradt 7 hagyaték.
peren kívüli ügyek: a munkába vett 191 ügyből 190-et sikeresen lezártak.

A bíróság 2006 júniusában új, a szervezésre és a munkahelyek rendszeresítésére 
vonatkozó szabályzatot (Pravilnik o unutrasnjem uredenju i sistematizaciji radnih 
mesta) kapott, ami 20 munkakörre összesen 33 munkavállalói helyet irányozott 
elő -  ebből 2006 során 24 volt betöltve.

A Felső Igazságügyi Tanács (Visoki savét pravosuđa) döntésével 15 új bírósági 
ülnököt neveztek ki, akik letették a hivatali esküt, és szolgálatba álltak.

2006-ban a bírósághoz összesen 17 043 különféle ügyirat érkezett, amihez 
csatolták az előző évből áthozott 376 tárgyat -  ezzel az év során összesen 17 419 
tárgyat vettek munkába. Az év végéig sikeresen megoldottak 16 937 tárgyat, 
megoldatlan 482 tárgy maradt.

A 2006-ban munkába vett tárgyak legnagyobb hányadát is a hitelesítések (9054 
ügyirat) és a telekkönyvi ügyiratok (4230 tárgy) tették ki, a fontosabb ügyiratfajták 
esetében a következő munka folyt:

o *  vizsgálat: munkába vettek 227 esetet, közülük sikeresen lezártak 217-et, 
befejezetlen maradt 10 vizsgálat, 

ow büntetőügyek: a 320 munkába vett tárgyból 248-at sikeresen megoldottak, 
72 büntetőügy megoldatlan maradt, 

rw peres ügyek: az 528 munkába vett tárgyból 461-et sikeresen megoldottak, 
megoldatlan maradt 67 peres tárgy, 

ow munkaügyi perek: a 84 munkába vett tárgyból 70-et sikeresen megoldottak, 
megoldatlan maradt 14 munkaügyi per,



o&- végrehajtási ügyek: a 743 munkába vett tárgyból 476-ot sikeresen megol
dottak, 267 végrehajtás lezáratlan maradt,
hagyatékok: a munkába vett 418 tárgyból 414-et sikeresen megoldottak, 
megoldatlan maradt 4 eset,
peren kívüli ügyek: a munkába vett 344 ügyből 338-at sikeresen lezártak.

A bírók közül 2006 során Híres Iván 150,3%-ban, Ljiljana Hreéuk-Mihaljev 
155,13%-ban, Kocsis Szürke-Makk Anna 119,21%-ban, Szél-Csonka Ilona 
104,31%-ban, Đorđević Zsuzsanna 105,78%-ban, Szarvák-Baráti Erika 114,47%- 
ban, Svetlana Radonjié pedig 109,14 %-ban teljesítette az éves bírói normát.

2006-ban a bíróság épületén -  az Igazságügy-minisztérium segítségével -  végre
hajtották a szükséges karbantartási munkálatokat (festés, mázolás, padlóburkolás, 
légkondicionáló beszerelése) négymillió dinár értékben. A bíróság informatikai 
felszereltsége sokat javult: valamennyi irodába és tárgyalóterembe került számí
tógép -  a bíróság technikai felszereltsége kielégítőnek minősült.

A 2007-es -  a zentai bíróságok működésének 135. jubiláris évében -  a zentai 
Községi Bíróság bíráinak munkabeosztását a következőképpen alakították ki:

ov a bíróság igazgatási ügyeit Híres Iván elnök látja el, helyettese Ljiljana 
Hreéuk-Mihaljev bíró, 

o*> a büntetőügyi osztály elnöke Kocsis Szürke-Makk Anna bíró, 
a polgári osztály elnöke Dordevié Zsuzsanna bíró, 
a bírói gyakorlat alakulását Szarvák-Baráti Erika bíró kiséri figyelemmel, 

o *  a bíróság munkáját hét tanácsban szervezték meg, a tanácsok elnökei: I. 
tanács -  Híres Iván, II. tanács -  Kocsis Szürke-Makk Anna, III. tanács 
-  Szarvák-Baráti Erika, IV. tanács -  Svetlana Radonjié, V. tanács -  Szél- 
Csonka Ilona, VI. tanács -  Dordevié Zsuzsanna, VII. tanács -  Ljiljana 
Hreéuk-Mihaljev.





Ö S S Z E F O G L A L Ó : A  Z E N T A I B ÍR Ó SÁ G  135 É V E

Az Osztrák-Magyar Monarchiában 1869-ben történt meg a közigazgatás és az 
igazságszolgáltatás szétválasztása. Ezt követően -  az újonnan létrehozott bírósági 
hálózat elemeként -  1872-ben kezdhette meg munkáját a Zentai Királyi Járásbí
róság, melynek illetékességi területe Zentán kívül felölelte Ókanizsát, Martonost, 
Adát és Moholt, valamint a hozzájuk tartozó tanyavilágot is. Felismerve a bíróság 
jelentőségét, a helyi közigazgatás 1895/96-ban új épületet emeltetett a járásbíróság 
részére, melyben az egészen 1961-ig székelt.

A XIX. század végén és a XX. század elején létrehozott igazságügyi rendszer 
kisebb módosításokkal -  amelyekre az 1918-as, majd az 1941-es impériumváltások 
adtak okot -  egészen a II. világháború befejezéséig fennmaradt. Jellemző, hogy 
a jelentős társadalmi-politikai változások -  amelyek vidékünkön a XX. század
ban országhatár-módosításban, államberendezés-változásban mutatkoztak meg 
-  nagy hatással voltak a bíróságok működésére. Ezen változások során -  1918 
őszén, 1941 tavaszán és 1944/45-ben -  a polgári bíróságok működését hatályon 
kívül helyezték, helyettük a katonai közigazgatás keretében katonai rögtönítélő 
bíróságok ítélkeztek. A polgári bíróságok csak a polgári közigazgatás helyreállí
tását követően tudták folytatni tevékenységüket, amit minden esetben a hatalmi 
szervek befolyásától deklaráltan függetlenül láttak el.

1945 májusától kezdte meg működését a Zentai Járási Népbíróság, amely a 
többi jugoszláviai bírósághoz hasonlóan államosítási - konfiskációs ítéleteivel 
hozzájárult az állami vagyon megteremtéséhez. Az államosított vagyon egy részét 
1991-et követően visszaszolgáltatták jogos tulajdonosaiknak.

1960-tól Magyarkanizsán, majd 1961-től Adán is járásbíróság működött, ami a 
Zentai Járásbíróság illetékességi területét csupán Zenta községre szűkítette. Ennek 
következtében 1963-tól napjainkig a zentai bíróság községi bíróságként működik. 
A 60-as évek közepétől 1990-ig a községi bíróságok bíráit és elnökeit a községi 
képviselő-testületek választhatták meg. A 70-es évektől a vajdasági bíróságokon 
meghozott ítéletek a nemzetiségek nyelvén is napvilágot láttak.

Az 1974-ben meghozott jugoszláv alkotmány törvényhozási joggal ruházta 
fel a tartományokat, aminek következtében a tartományi igazságügy is függet
lenebbé vált.

A 80-as évek végén került sor a Zentai Községi Bíróságnak otthont adó épület 
nagyszabású felújítására, aminek következtében -  és az azóta elvégzett karban
tartások eredményeként -  alkalmassá vált, hogy napjainkban is sikeresen ellássa 
a neki szánt feladatot.

1990-et követően a bíróságok bíráit a Szerb Köztársaság Képviselőháza nevezi ki, 
a bíróságok felügyeletét pedig a köztársasági Igazságügy-minisztérium látja el.

A 90-es évek közepén a zentai Községi Bíróságnak munkaeredményei alapján 
sikerült felküzdenie magát Szerbia legeredményesebb községi bíróságainak sorá
ba, mely pozícióját napjainkban is sikeresen őrzi. Ez annak is köszönhető, hogy



„haladnak a korral”, folyamatosan javítják a műszaki felszereltséget, és igyekeznek 
„ügyfélbarát” környezetet kialakítani.

A zentai bíróság bírái felelős hozzáállásukkal és szakszerű munkájukkal -  a 
múltban és napjainkban is -  kivívták városunk lakosságának elismerését és meg
becsülését.

Zenta, 2007. augusztus 28.



SY N O P SIS : 135 Y E A R S O F T H E  C O U R T  O F JU S T IC E  
O F  SE N T A

The civil service and the jurisdictional system were separated in Austro-Hungari- 
can Monarchy in 1869. After that as the part of the new court of justice system 
the ROYAL COUNTY COURT of Senta began to work in 1872. Ókanizsa, Mar- 
tonos, Ada, Mohol and their world of isolated farms belonged to it alsó. As the 
importance of the court had been recognized, the local civil service made a new 
building fór the C. C. It was their residence till 1961.

The system of judicature -  which was formed at the end of the XIXth and the 
beginning of the XXth century, remained the same till the end of world war the 
IInd. The changes in the empire system in 1918 and 1941 caused their modify- 
ing. The socio-political changes that appeared by us in the XXth century had a 
great influence fór the work of law courts. These changes were the modifying 
of the state bordér and the changes in the construction of the government. As 
the result of that the civil Services had been overruled in autumn of 1918 and in 
spring of 1941 and 1945. Instead of them the military civil service formed the 
military martial law, who judged. The civil courts could continue their activity 
only after the rehabilitation of the civil service. They did it independently from 
the influence o f the sphere of power.

May 1945 was the beginning of the functioning of the County Court of Senta. 
The Court participated to the building up of the State property, as the other Yu- 
goslav courts succeeded it with nationalization and confiscating verdicts. Part of 
the nationalized property had been returned to the legal owners after 1991.

From 1960 the court (Country Court) worked in Magyarkanizsa, from 1961 in 
Ada, therefore the competence of the County Court of Senta had been restricted 
only fór the territory of Senta. As a result, the law court o f Senta has been work- 
ing as County Court from 1963. The members of the county Corporation could 
elect the judges and presidents of the Country Court from the middle of the 60’s 
to 1990. From 1970 the judgments were published in minority-languages too, on 
the law courts of Vajadaság. The Yugoslav State Constitution gave the right of 
legalization fór provinces in 1974 - because of that the provinciái jurisdictional 
system became more independent.

The building of the County Court of Senta was renewed at the end of the 80’s. 
The permanent repairs made the building serviceable to provide the everyday 
duties of the court.

From 1990 the Serbian Republic Court has the right to choose the judges of 
the courts. The control o f the courts belongs to the Ministry of Justice.

The County Court of Senta has become one of the most successful county courts 
of Serbia. The C. C. reached this position in the middle of the 90 s and has been 
keeping it successfully nowadays too. It’s due to the progression, just as taking 
care of the technical supply and working hard to be “client-friendly”.

With their responsibility and professionalism the judges of the County Court 
of Senta are acknowledged and valued by the citizens.



Z U S A M M E N F A S S U N G : 135 JA H R E  D E S G E R IC H T E S  
IN  SE N T A

lm Jahre 1869 wurde in dér Österreich-Ungarischen Monarchie die Verwaltung 
und die Justiz getrennt. Danach konnte das Königliche Kreisgericht von Senta -  als 
Element des neugeformten Netzes -  seine Arbeit im Jahre 1872 beginnen, dessen 
Kompetenzgebiet ausser Senta auch die Stádte Ókanizsa, Martonos, Ada und Mo
hol umfasste, sowie das hierher gehörige Einzelhofsystem. Da die Bedeutung des 
Gerichtes früh erkannt wurde, baute die örtliche Verwaltung in Jahren 1895/96 
ein neues Gebáude für das Bezirksgericht, wo es bis 1961 seinen Sitz hatte.

Das Justizsystem, das am Ende des XIX. und am Anfang des XX. Jahrhunderts 
zustande gebracht wurde, -  mit mehr oder wenigeren Ánderungen im Jahre 1918 
und 1941 wegen dér Imperiumánderungen -  bestand bis zum Ende des II. Welt- 
krieges. Es ist karakteristisch, die bestehenden gesellschaftspolitischen Ánderun
gen -  die sich bei uns im XX. Jahrhundert mit dér Abánderung dér Landesgrenze 
und dér Staatseinrichtung zeigten -  hatten einen grófién Einfluss auf die Arbeit 
dér Gerichte. Wáhrend dieser Ánderungen wurde die Arbeit dér bürgerlichen 
Gerichte im Herbst 1918 und im Frühling 1941 sowie in Jahren 1944/45 ausser 
Wirksamkeit gesetz. Stattdessen urteilten innerhalb dér Militárverwaltung die 
Militárschnellgerichte. Die bürgerlichen Gerichte konnten ihre Arbeit nur nach 
dér Wiederherstellung dér bürgerlichen Verwaltung forsetzen, die sie in allén 
Falién ohne den Einfluss dér Machtorgane deklariert unabhángig vollführten.

Das Bezirks-Volksgericht in Senta begann seine Tátigkeit im Frühling 1945, 
das áhnlich wie die anderen jugoslawischen Gerichte mit Konfiskations- und 
Nationalisierungsurteilen zu dér Erschaffung des staatlichen Vermögens mitwirkt. 
Ein Teil des nationalisierten Vermögens wurde nach 1991 zu den rechtmássigen 
Eigentümern zurückerstattet.

Von 1960 in Magyarkanizsa und von 1961 auch in Ada wirkten Kreisgerichte, 
die die Kompetenz des Kreisgerichtes in Senta nur für diese Stadt engten. Dadurch 
wirkt es von 1963 bis heute als Gemeindegericht.

Die Richter und die Vorsitzenden des Gemeindegerichtes konnten von dér 
Mitte des Jahres 1963 bis 1990 von den Gemeindevertretungskörpen gewáhlt 
werden. Die Urteile dér Gerichte in Vojvodina (Woiwodschaft) werden von den 
70er Jahren auch auf den Sprachen dér Nationalitáten publiziert.

Das jugoslawische Staatsgrundgesetz (1974) stattete die Bereiche mit Macht 
aus, so wurde die provinziale Justiz unabhángiger.

Am Ende dér 80er Jahre wurde das Gebáude des Gemeindegerichtes in Senta 
völlig erneut, deswegen und als Erfolg grofier Instandhaltungsreparaturen kann 
es auch noch heute seine Tátigkeit mit Erfolg versorgen.

Nach 1990 weren die Richter dér Gerichte von dem Abgeordnetenhaus 
(Skupština) dér Serbischen Republik ernannt, und die Aufsicht über die Gerichte 
führt das Republische Justizministerium durch.



Mitte dér 90er Jahre wurde das Gemeindegericht von Senta durch seine Ar- 
beitserfolge eines dér erfolgreichsten Gerichte in Serbien und diese Position hat 
es auch noch bis unseren Tagén bewahrt. Das heifit, das es „dér Zeit folgt", die 
technischen Apparate werden stánig verbessert und es versucht, eine klienten- 
freundige Umwelt zu schaffen.

Die Richter des Gerichtes in Senta habén mit ihrer fachmássigen und ver- 
antwortlichen Arbeit -  in dér Vergangenheit und auch in dér Gegenwart -  die 
Anerkennung dér Bewohner in dér Stadt errungen.
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