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КРАТАК САДРЖАЈ
Раз вој прав не ре гу ла ти ве у до ме ну ду шев ног здра вља на на шим про сто ри ма у ве зи је с на стан ком 
и раз во јем нај ста ри је пси хи ја триј ске бол ни це у Ср би ји. Ско ро у исто вре ме ка да и у нај на пред ни
јим зе мља ма Евро пе уве ден је и у та да ма ле ној Ср би ји прин цип да је ду шев ним бо ле сни ци ма ко ји 
су из вр ши ли кри вич но де ло ме сто у пси хи ја триј ској бол ни ци, а не у за тво ру. Уте ме љи ва чи срп ске 
суд ске пси хи ја три је – др Јо ван Да нић, др Во ји слав Су бо тић мла ђи и др Ду шан Сто ји ми ро вић – по
те кли су из пр ве срп ске пси хи ја триј ске бол ни це, До ма за с ума си шав ше, осно ва не 1861. го ди не 
на Гу бе рев цу, у Бе о гра ду. На њи хов рад се на до ве зу је пре га ла штво проф. др Вла ди ми ра Ф. Ву ји ћа 
и проф. др Ла зе Ста но је ви ћа. По осни ва њу Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, уз сти ца ње но вих 
ис ку ста ва и по зи тив них по ма ка у овом до ме ну, до ла зи, на осно ву оп ште уред бе Уни вер зи те та из 
1931. го ди не, до фор ми ра ња фа кул тет ских са ве та, ко ји као ко лек тив ни ор ган да ју струч на ми шље
ња. Та ко је обра зо ван пр ви суд ско ме ди цин ски од бор Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, ко ји је 
от по чео с ра дом 1936. го ди не, ка да је усво јен По слов ник Суд ско ме ди цин ског од бо ра. По сле Дру гог 
свет ског ра та проф. др Урош Је кић, проф. др Ду шан Јев тић, др Сте ван Јо ва но вић, проф. др Бо ри слав 
Ка па ма џи ја, проф. др Мак сим Штер нић, проф. др Јо сиф Ве сел и проф. др Ди ми три је Ми ло ва но вић 
до при но се да љем раз во ју суд ске пси хи ја три је у Ср би ји.
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УВОД

Ско ро у исто вре ме ка да и у нај на пред ни
јим зе мља ма Евро пе, та ко је и у та да ма ле ној 
Ср би ји уве ден прин цип да је ду шев ним бо
ле сни ци ма ко ји су из вр ши ли кри вич но де ло 
ме сто у пси хи ја триј ској бол ни ци, а не у за
тво ру [1]. Ота да су и код нас суд ски ор га ни 
по зи ва ли по је дин це пси хи ја триј ске стру ке 
да пру же струч ну по моћ у про це њи ва њу 
ум не спо соб но сти по је ди них окри вље них 
ли ца. На ша прав на ре гу ла ти ва ко ја го во ри 
о при је му бо ле сни ка на ле че ње у пси хи ја
триј ску уста но ву по чи ва на аустро у гар ској 
ре гу ла ти ви из 1916. го ди не. У да на шње вре
ме се вр ше ре фор ма и но ве по став ке За ко на 
о мен тал ном здра вљу и пра ви ма ду шев них 
бо ле сни ка [2]. Да нас је фо рен зич ка или 
суд ска пси хи ја три ја област пси хи ја три је 
ко ја се ба ви кри вич но прав ним и гра ђан
ско прав ним аспек ти ма на стан ка, ис по ља
ва ња и ле че ња пси хи ја триј ских по ре ме ћа ја 
у ве зи с ко ји ма суд мо же по зва ти ле ка ра као 
ве шта ка, да му сво јим струч ним зна њем 
по мог не у ре ша ва њу од ре ђе ног прав ног  
спо ра.

РАЗВОЈ СУДСКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ И 
ОСНИВАЊЕ СУДСКИХ ОДБОРА У 
СРБИЈИ

Раз вој прав не ре гу ла ти ве на на шим про сто
ри ма у ве зи је с на стан ком и раз во јем нај
ста ри је пси хи ја триј ске бол ни це у Ср би ји и 
на Бал ка ну. Бол ни ца је при ма ла „су ма шед
ша ли ца“, ка ко су се та да на зи ва ли ду шев
ни бо ле сни ци. Бол ни ца је би ла сме ште на на 
Гу бе рев цу, кра ју Бе о гра да ко ји је у то вре ме 
био да ле ка пе ри фе ри ја, а да нас је то ши ри 
цен тар гра да. Из раз „су ма ше де ши“ доц ни је 
је про ме њен у „с ума си шав ши“, а уста но ва 
је на зва на „Дом за с ума си шав ше“. По сле 
из ве сног вре ме на до би ла је нов на зив – 
„Бол ни ца за ду шев не бо ле сти“ [3].

По да ци о раз во ју суд ске пси хи ја три је „у 
кне же ви ни и кра ље ви ни Ср би ји“ са бра ни 
су у из ван ред ном ра ду др Во ји сла ва Су
бо ти ћа, та да ле ка ра Бол ни це за ду шев не 
бо ле сти, ко ји је на ову те му ре фе ри сао на 
Пр вом кон гре су срп ских ле ка ра и при род
ња ка 1904. го ди не. У том свом ре фе ра ту он 
до слов но ка же: ...Из ак та по пе чи тељ ства 
пра во су ди ја од 08. VIII 1861. г. No 5920 ви ди 
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се да су се, у том вре ме ну, у ка за ма ти ма на ла зи ла ду
шев но бо ле сна ли ца! ...Тим ак том на ре ђе но је упра ва ма 
ка за ма та „да сва су ма шед ша ли ца, ко ја би у ап су има
ла“ по ша љу у но во о сно ва ни Дом за с ума си шав ше. То 
је пр ви по че так ка бо љит ку! Из ка за ма та у Ћу при ји 
бу де до ве де на Ка та Ђер ма но вић из Шап ца са из ве шћем 
упра ве да бо лу је од епи леп си је и епи леп тич ког лу ди ла. 
То је пр ва бо ле сни ца и пр ви суд ски слу чај у исто до ба! 
По пе чи тељ ство пра во су ди ја на ре ди ло је су ду да Ка ту 
про гла си за су ма ну ту, у сми слу устрој ства до ма за с 
ума си шав ше. Услед то га бу де при ба вље но ми шље ње 
ка ко ле ка ра ћу приј ског ка за ма та, та ко и дра Фло ри
ја на Бир га, он да шњег упра ви те ља до ма за с ума си шав
ше, и са ак то ви ма ње них кри ви ца по сла та су ду. ...Из 
ак то ва упра ве ка за ма та ви де ло се да је Ка та те шка 
епи леп ти чар ка, и опа сна ка ко за дру ге та ко и за се бе. 
У свом лу ди лу она је по ку ша ла са мо у би ство, као што 
то по све до ча ва јед на грд не ве ли чи не за се че на ра на на 
тр бу ху ис под ла жи чи це ње не, ко ју је она у бо ле сти фе
дер ме се ром учи ни ла. Из за бе ле жа ка др Бир га ја сно се 
ви ди да је Ка та би ла те шко ду шев но бо ле сна же на. Па 
ипак суд ни је мо гао про гла си ти за су ма шед шу, и по слао 
је умо бол ну же ну на ро би ју! Не са мо што је суд по гре
шио 1861. го ди не, не го је по гре шио 1859. и 1860. го ди не 
ка да је због кра ђе Ка ту, као епи леп ти чар ку, осу дио на 
5 го ди на ро би је но без гво жђа (због ње не бо ле сти), ма да 
је суд знао, и сам у ак то ви ма за пи сао: „Она је по гре шно 
при бо ле сти ње ној од фра са оба две ко шу ље у фу ру ну 
ба ци ла и из го ре ле су и та ко је са да го ла!“ Ка та је и 
ра ни је 1856. го ди не осу ђи ва на за по ку шај уби ства и 
кра ђу на 6 го ди на ро би је у те шком око ву, ко ју је пре су ду 
Апе ла ци ја пре и на чи ла на 50 кам џи ја ко је су јој и уда
ре не! Она је још та да би ла па ме ћу по ме ри ла и има ла 
те жак об лик па да ју ће бо ле сти. Као што се ви ди: ре дак 
и по у чан при мер у сва ком по гле ду! ...Ни је ово је ди ни 
слу чај у ко ме је суд по гре шио. Ја не мо гу на ово ме ме сту 
на бро ја ти све те по гре шке ко је су до ла зи ле из не по
зна ва ња ду шев них бо ле сти, јер је по да на шњем за ко ну 
суд ре ша вао „ко је су ма нут“! Но вим са нит. за ко ном од 
1881. го ди не уки ну то је ово, и про пи са но је, да је чи сто 
ле кар ски по сао да ва ти ми шље ње о ду шев ном ста њу. У 
пр во вре ме, 1861. до 1881. го ди не, спро во ђе ни су у бол
ни цу слу ча је ви ве ћи ном већ пре су ђе ни: „про гла ше ни за 
су ма ну те“, чи ја је кри ви ца тим са мим би ла окон ча на. 
У до бу од 1881. до са да, нај ве ћи број кри ва ца спро во
ђен је на по сма тра ње пре пре су ђе ња, у то ку су ђе ња, с 
на ме ром да се до ђе до ма те ри јал не исти не: у ка квом 
је ду шев ном ста њу би ло окри вље но ли це у вре ме из вр
ше ња зло чи не рад ње. Не зна тан број упу ћи ван је по сле 
пр ве пре су де, по на ред би ви ших су до ва. [1]

То ком вре ме на су се сти ца ла и но ва ис ку ства и по
зи тив ни по ма ци у обла сти суд ске пси хи ја три је. Та ко је 
за све ком пли ко ва ни је суд ске пред ме те и у слу ча је ви
ма пред ви ђе ним по себ ним за ко ни ма у Ср би ји и уред
бом Уни вер зи те та од 1931. го ди не пред ви ђе но да фа
кул тет ски са ве ти, као ко лек тив ни ор ган, да ју струч на 
ми шље ња. Та ко је обра зо ван пр ви суд ско ме ди цин ски 
од бор Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, ко ји је от
по чео с ра дом 1936. го ди не, ка да је усво јен По слов ник  

Суд ско ме ди цин ског од бо ра. Тек та да је ова сло же на 
суд ско ме ди цин ска ве шта че ња тзв. su per ar bi tra ri um 
me di cofo ren sis пре у зео Са вет Ме ди цин ског фа кул
те та. Ини ци ја тор овог по ду хва та и аутор по ме ну тог 
По слов ни ка био је Ми ло ван Ми ло ва но вић, про фе сор 
суд ске ме ди ци не. У до ба оку па ци је (1941–1945) суд
ско ме ди цин ска ве шта че ња под ру ко вод ством проф. 
Ми ло ва но ви ћа оба вљао је Суд ско ме ди цин ски од сек 
Глав ног са ни тет ског са ве та. По осло бо ђе њу 19. де
цем бра 1945. го ди не, проф. Ми ло ва но вић је упу тио 
акт Ми ни стар ству на род ног здра вља Ср би је у ко јем 
их оба ве шта ва да по чла ну 192. Кри вич ног по ступ ка 
су до ви мо гу тра жи ти суд ско ме ди цин ска ве шта че ња 
или од глав ног са ни тет ског са ве та или од Ме ди цин
ског фа кул те та у Бе о гра ду. Исто вре ме но оба ве шта ва 
да при Ме ди цин ском фа кул те ту за ту свр ху по сто ји 
стал ни Суд ско ме ди цин ски од бор. Школ ске 1949/50. 
го ди не ме ди цин ска Ве ли ка шко ла об ја вљу је рас по ред 
пре да ва ња на Ме ди цин ском, Фар ма це ут ском и Сто ма
то ло шком фа кул те ту, где на ста ву из пси хи ја три је, па 
и суд ске пси хи ја три је, др же проф. др Ла за Ста но је вић 
и проф. др Вла ди мир Ву јић. Исте го ди не Суд ско ме ди
цин ски од бор се при зна је као по себ на ко ми си ја Ме
ди цин ског фа кул те та, ко ја је ре ша ва ла све пред ме те 
из обла сти со мат ске ме ди ци не и чи сте пси хи ја три је. 
Проф. Вла ди мир Ву јић, као пр ви про де кан Ме ди цин
ског фа кул те та од 1945. го ди не, био је пред сед ник, а 
чла но ви Од бо ра би ли су: Или ја Ди ми три је вић, про
фе сор фар ма ко ло ги је, Урош Је кић, про фе сор пси хи ја
три је, и Ју ли ја на Бо ги ће вић, до цент суд ске ме ди ци не. 
Проф. Ву јић је био пред сед ник Од бо ра до сво је смр ти 
1953. го ди не, ка да га је на тој ду жно сти на сле дио проф. 
Је кић. Као чла но ви Од бо ра иза бра ни су: проф. др Си
ни ша Бог да но вић, проф. др Аћим Мар ко вић, проф. др 
Све ти слав Сто ја но вић, проф. др Ми лић Гру јић, проф. 
др Јо ван Ри стић и проф. др Ју ли ја на Бо ги ће вић [4]. 
Го ди не 1966, на пред лог проф. др Ју ли ја не Бо ги ће вић, 
фор ми ра се по себ на суд скоп си хи ја триј ска ко ми си ја 
у окви ру Суд ско ме ди цин ског од бо ра Ме ди цин ског 
фа кул те та, са проф. др Јо ва ном Ри сти ћем на ме сту 
пред сед ни ка. Го ди не 1978. Скуп шти на Ме ди цин ског 
фа кул те та би ра суд ско ме ди цин ски од бор и пред сед
ни ка проф. др До бри во ја Јо ка но ви ћа, у чи јем са ста
ву је пси хи ја триј ска ко ми си ја са проф. др Мак си мом 
Штер ни ћем на че лу.

Пре ма чла ну 345. Ста ту та Ме ди цин ског фа кул те та 
из 1987. го ди не, Са вет Ме ди цин ског фа кул те та обра
зо вао је но ви суд ско ме ди цин ски од бор ко ји је у свом 
са ста ву имао 15 чла но ва. Овај од бор имао је суд ско ме
ди цин ску и суд скоп си хи ја триј ску ко ми си ју. Суд скоп
си хи ја триј ска ко ми си ја има ла је пет чла но ва: три пси
хи ја тра, суд ског ме ди ци на ра и не у ро хи рур га. У ис тој 
ко ми си ји стал ни чла но ви би ли су: проф. др Ди ми три је 
Ми ло ва но вић, проф. др Јо сиф Ве сел, проф. др Пре
драг Ка ли ча нин, проф. др Ни ко ла Се ку ло вић и проф. 
др Вла ди слав До жић. Њи хо ве сед ни це су се ре дов но 
одр жа ва ле у Ин сти ту ту за пси хи ја три ју. Прак са ко ју је 
уве ла ова ко ми си ја на ста ви ла се и по сле 1994. го ди не, 
а пре ма њој се из ре да мла ђих пси хи ја та ра ан га жу ју  
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из ве сти о ци за по је ди не пред ме те. Од 1994. го ди не, 
од ла ском проф. Ми ло ва но ви ћа у пен зи ју, Суд скоп си
хи ја триј ском ко ми си јом Суд ско ме ди цин ског од бо ра 
ру ко во де нај пре проф. др Јо ван Ма рић, а по том проф. 
др Вла ди мир Па у но вић и проф. Ми ро сла ва Ја шо вић
Га шић. При су ство ва ње сед ни ца ма ове ко ми си је омо гу
ћи ло је за ин те ре со ва ним пси хи ја три ма и кли нич ким 
пси хо ло зи ма до дат ну еду ка ци ју из ове обла сти. Пре
ма но вом пра вил ни ку о ра ду, од лу ком од 1. ју на 2009. 
го ди не, Суд скоп си хи ја триј ска ко ми си ја пре ра сла је у 
Суд скоп си хи ја триј ски од бор Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду. Са да шњи пред сед ник овог од бо ра је проф. 
др Алек сан дар Јо ва но вић.

УТЕМЕЉИВАЧИ СУДСКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ У 
СРБИЈИ

Др Јован Данић (1847–1924)

Јо ван Да нић по ста вљен је за управ ни ка Ду шев не бол
ни це на Гу бе рев цу 1887. го ди не. Овај ве ли кан на ше 
ме ди ци не пр ви је срп ски пси хи ја тар, спе ци ја ли ста и 
уте ме љи вач суд ско ме ди цин ске и пси хи ја триј ске ли те
ра ту ре са ви ше од 200 об ја вље них чла на ка. Ма ту ри
рао је у Бе о гра ду 1869. го ди не, Ме ди цин ски фа кул тет 
за вр шио у Ци ри ху и Вирц бур гу, а ле кар ски рад по чео 
као при ват ни ле кар у Бе о гра ду. Кра јем 1889. го ди не 
иза бран је за фи зи ку са Ћу приј ског окру га, да би 1894. 
био по но во по ста вљен за управ ни ка Ду шев не бол
ни це, где је остао до 1911. го ди не. Као се кре тар Са
ни тет ског оде ље ња Ми ни стар ства уну тра шњих де ла 
по ма гао је у са ста вља њу са ни тет ских за ко на [5, 6]. Под 
упра вом др Јо ва на Да ни ћа Ду шев на бол ни ца је има ла 
де вет оде ље ња са укуп но 180 по сте ља. Исто ри је бо ле
сти су до би ле нов об лик, а но зо ло шки ен ти те ти су се 
нај ве ћим де лом по ду да ра ли с тер ми но ло ги јом ко јом 
се слу жи ла европ ска пси хи ја три ја [6].

Др Војислав Суботић млађи (1866–1922)

Ме ди ци ну је сту ди рао у Бе чу и 1892. го ди не про мо ви
сан је у док то ра це ло куп ног ле кар ства. Још као ме ди
ци нар по ка зи вао је из ра зи ту на кло ност за суд ску пси
хи ја три ју, те је 1891. го ди не с не мач ког је зи ке пре вео и, 
уз одо бре ње ауто ра, од штам пао књи гу „Хип но ти зам“ 
проф. др Хајн ри ха Обер штај не ра, с по себ ним освр том 
на кли нич ки и суд ско ме ди цин ски зна чај. Пси хи ја три
ју је спе ци ја ли зи рао код во де ћих струч ња ка тог до ба 
– КрафтЕбин га у Бе чу и Жа на Шар коа у Па ри зу. По 
по врат ку у Ср би ју рас по ре ђен је на ме сто се кун дар
ног ле ка ра у Ду шев ној бол ни ци, где је ра дио на ред них 
29 го ди на (од 1911. до кра ја жи во та био је на ме сту 
управ ни ка). Аутор је број них на уч них и струч них ра
до ва пу бли ко ва них у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма 
(Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство, Me di zi nische 
Kli nik, Ja hrbücher für Psychi a trie und Ne u ro lo gie, Ја вор, 
Де ло, Бра нич, Ре ви ја по ли циј ски гла сник), ме ђу ко ји ма  

се из два ја ју ра до ви „О уби ству и си ло ва њу“ (1866), 
„Лу ди ло и си му ла ци ја“ (1897), „Емо ци је, лу ди ло и зло
чин“ (1898), „Die Ru sa lien im Königreiche Ser bien“ („Ру са
ље у Кра ље ви ни Ср би ји“, 1902) и „Уби ство у лу ди лу са 
пред у ми шља јем“ (1912). Као иза сла ник срп ске др жа ве 
под но сио је за па же не ре фе ра те на ско ро свим одр жа
ним пси хи ја триј ским кон гре си ма у то вре ме. Ипак то
ком чи та вог рад ног ве ка нај бли жа му је би ла суд ска 
пси хи ја три ја. Бе ле жио је и об ја вљи вао раз не суд ске 
слу ча је ве и суд скоп си хи ја триј ска ми шље ња Глав ног 
са ни тет ског са ве та, чи ји је био члан. Пре да вао је на 
Бо го сло ви ји, а го ди на ма је др жао бес плат на пре да ва ња 
из обла сти суд ске пси хи ја три је прав ни ци ма и ле ка
ри ма. Ру ко пис ње го ве књи ге „Гра ђа за суд ску срп ску 
пси хи ја три ју“ ни је угле дао све тлост да на јер је не по
врат но из гу бљен [7].

Струч ност, про фе си о нал ни ен ту зи ја зам и лич ни 
ан га жман на ши ре њу зна ња обез бе ди ли су др Су бо
ти ћу мла ђем ис так ну то ме сто у исто ри ји на ше пси хи
ја три је. С пра вом се мо же ре ћи да је др Су бо тић био 
ви зи о нар, про све ти тељ и чо век ко ји је до кра ја слу жио 
ле кар ској про фе си ји и сво ме на ро ду. Бу ду ћи да је био 
пси хи ја тар и че сто ве штак пред су до ви ма, др Су бо тић 
је не ком при ли ком имао за да так да по мо ћу хип но зе 
от кри је пре ћу та не чи ње ни це код оп ту же них у јед ном 
ве ли ком др жав ном суд ском про це су [7]. У ре фе ра ту 
„О уби ству и си ло ва њу“ опи сао је слу чај си ло ва ња ко је 
је над сво јом же ном Стој ном из вр шио ре зер ви ста Ла
зар Ра до ји чић из Гор њих Гр би ца. Ре фе рат је са оп штен 
на сед ни ци Срп ског ле кар ског дру штва 1895. го ди не, 
ка да је др Су бо тић на убе дљив и стру чан на чин већ 
та да раз ре шио ди ле му: да ли и под ко јим окол но сти ма 
су пруг мо же да из вр ши кри вич но де ло си ло ва ња над 
сво јом за ко ни том же ном. У тад ва же ћем Кри вич ном 
за ко ну де ци ди ра но се на во ди да је кри вич но де ло си
ло ва ња са мо оно „ко при ну ди на об љу бу жен ско ли
це са ко јим не жи ви у брач ној за јед ни ци, упо тре бом 
си ле или прет ње“. За др Су бо ти ћа се сло бод но мо же 
ре ћи да је у срп ску суд ску пси хи ја три ју пр ви увео по
тре бу со ци јал ног ан ке ти ра ња. У об ја вље ном ре фе ра ту 
„Лу ди ло и зло чин“ из 1898. го ди не ука зао је на зна чај 
при ку пља ња по да та ка на те ре ну – из сре ди не где ис
пи та ник жи ви и од ње го ве по ро ди це – за све о бу хват но 
са гле да ва ње окол но сти под ко ји ма је из вр ше но кри
вич но де ло. Кре ћу ћи се че сто по бес пу ћи ма ру рал не 
Ср би је, мар љи во је при ку пљао раз не по дат ке зна чај не 
за са чи ња ва ње ко нач ног суд ског ми шље ња. Та мо се 
на во ди: ...Ма да смо и на осно ву ово га ов де, мо гли да ти 
сво је ми шље ње, ми смо ипак хте ли да при ба ви мо још 
бо ље до ка зе и си гур ни је по дат ке и да тек он да да мо 
од суд но ми шље ње. У тој на ме ри пу то вао је је дан од 
до ле пот пи са них (др В. М. Су бо тић) у се ло Г. где је В. 
из вр шио по ку шај уби ства, и се ло С. где је В. ро ђен и где 
са да стал но жи ви. ...Ње му је пре ис пи ти ва ња се ља на 
и род би не, а на ро чи то мај ке В.ове био од по мо ћи на
чел ник сре за..., чи ме је др Су бо ти ћу по сао био ве о ма 
олак шан...

Број ни ра до ви из обла сти суд ске пси хи ја три је др 
Су бо ти ћа објављени су у ра зним струч ним ча со пи си ма  
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оно га вре ме на. Ка да се ови ра до ви да нас про чи та
ју, уоча ва се ауто ро во ви зи о нар ско са гле да ва ње ове 
на уч не ди сци пли не, по себ но у Ср би ји, што се мо же 
осе ти ти и из њи хо вих ре чи: ...Из све га ов де из ло же
ног ја сно се ви ди, да је суд ска пси хи ја три ја, као на у ка 
има ла ве ли ку и ва жну при ме ну у Ср би ји, и да су ле ка ри 
и су до ви има ли пу не ру ке по сла око рас пра ве ова ко те
шких и ком пли ко ва них слу ча је ва. У мо ме де лу, ко је ће 
доц ни је из да ти Ми ни стар ство уну тра шњих де ла, и 
у ко ме ће сви ови слу ча је ви би ти де таљ но раз ра ђе ни, 
би ће из не шен рад сви ју чи ни ла ца, па ће се ви де ти шта 
је ва ља ло, а шта је би ло по гре шно, шта и ка ко тре ба 
ис пра ви ти, те да се у све му ис пу не зах те ви на у ке и 
прав де! Сем то га ви ди се да ову гра ну на у ке тре ба у 
нас озбиљ но не го ва ти. Ван сво јих уско струч них ак тив
но сти, др Су бо тић је био и по зна ти јав ни рад ник [6, 
7, 8]. У са рад њи с Пси хи ја триј ском сек ци јом Срп ског 
ле кар ског дру штва, Ин сти тут за пси хи ја три ју Кли
нич ког цен тра Ср би је по све тио је ју на 1992. го ди не 
свој 22. Еду ка тив ни се ми нар из суд ске пси хи ја три је 
др Во ји сла ву Су бо ти ћу мла ђем, пр вом срп ском суд
ском пси хи ја тру.

Др Душан Стојимировић (1870–1955)

Ро ђен је у Сме де ре ву; ин тер ни ста и пси хи ја тар, беч ки 
ђак. Био је де сет го ди на управ ник Ду шев не бол ни це у 
Бе о гра ду, од 1922. до 1932. го ди не, ка да је ме ди ци на у 
Ср би ји би ла на за вид ном ни воу. Ре дов но су пра ће не 
ак ту ел не те ме и но ва до стиг ну ћа, о ко ји ма се пи са ло у 
нај по зна ти јим ме ди цин ским ча со пи си ма, из ме ђу оста
лог и због здра ве кон ку рен ци је ко ја је вла да ла ме ђу 
на шим ле ка ри ма ру ске, па ри ске или беч ке шко ле, те је 
сва ко на сто јао да не за о ста је у зна њу. Та да шњи мла ди 
бе о град ски Ме ди цин ски фа кул тет је за то до био вр ло 
ви со ки ранг. Др Сто ји ми ро вић је и сам мо гао да бу де 
на став ник на овом фа кул те ту, али је сма трао да мо же 
ви ше учи ни ти ле че ћи бо ле сни ке не го под у ча ва ју ћи 
сту ден те, иако је над гле дао ве жбе из пси хи ја три је ко је 
су одр жа ва не у Ду шев ној бол ни ци.

Кра јем 1904. го ди не о свом тро шку од ла зи по но во у 
Беч, овај пут на спе ци ја ли за ци ју из ин тер не ме ди ци не 
код чу ве ног про фе со ра Нај се ра (Ne is ser). Го ди ну да на 
ка сни је, ве о ма за до во љан по стиг ну тим успе хом и про
ши ре ним зна њем, вра ћа се у Ср би ју и до би ја слу жбу у 
Гроц кој, где се за др жао до 1908. го ди не, ка да се ја вља 
на кон курс отво рен за ин тер ни сту у Ду шев ној бол ни
ци у Бе о гра ду. На ред не 24 го ди не, до свог пен зи о ни са
ња, оста је ту, нај пре као се кун да ри јус, за тим при ма ри
јус, а на кра ју као управ ник, по став ши кроз те го ди не 
и спе ци ја ли ста за ду шев не бо ле сти. У „Ка зи ва њи ма“, 
ко ја је дао исто ри ча ру и би о гра фу др Вла ди Ста но је
ви ћу Трн ском, Сто ји ми ро вић сли ко ви то опи су је ка ко 
се ве шта чи ла по слов на и те сте мен тар на спо соб ност у 
то вре ме: Че сто сам мо рао да се ба вим екс пер ти за ма 
из суд ске ме ди ци не, да кле пи та њи ма ни ма ло обич не ни 
ла ке „пси хо ло ги је“. Де ша ва ло се да се у ду шев ном сло му 
не ке лич но сти га си ла чи та ва јед на по ро ди ца, па сам 

мо рао да сто јим из ме ђу мај ке и лу де кће ри или си на, 
од но сно из ме ђу не срећ не де це и њи хо вих ро ди те ља ра
зо ре ног ума, што ни је би ло ла ко ни ти ве се ло. Људ ски 
об зи ри, чу ва ње ле кар ске тај не, ме ди цин ски про бле
ми, све је то до ла зи ло да са мо оте жа мој по ло жај ако 
су и па ци јент и по ро ди ца вре ђа ли ле ка ре, бол ни ча ре 
итд. Али би ло је нај те же би ти са ве стан и по штен 
екс перт из ме ђу обо ле лог, род би не и су да ка да је ва ља
ло утвр ди ти не чи ју спо соб ност или не спо соб ност за 
прав не рад ње, па и за пи са ње те ста мен та. Смем да 
ка жем да се ту ни ка да ни сам огре шио о са вест и да 
сам од луч но се као по прав ди и исти ни, кон ста ту ју ћи 
чи ње ни це, без об зи ра што су не ка да би ли ми ли о ни у 
пи та њу и што је чо век мо гао до бро да на пла ти услу ге 
овој или оној стра ни. Ме ђу тим, ста ре ће се су ди је се
ти ти, да ни ка да ни јед на мо ја ди јаг но за, ни је би ла на 
су ду ни оспо ре на, а ка мо ли обо ре на. Шта ви ше, ја сам 
сле ду ју ћи Да ни ће ву тра ди ци ју, имао и ве ли ке бор бе са 
не са ве сним ко ле га ма, ко ји су за па ре лу де про гла ша ва ли 
за па мет не – а да би ови да ли из ја ву у ко рист из ве
сних на след ни ка – а па мет не за лу де, да би не срет ни 
чо век био ин тер ни ран, до био ста ра о ца има ња и био 
опљач кан од да љих и бли жих срод ни ка. Под вла чим да 
су ти ата ци би ли до ста рет ки, да те пљач ке ни кад 
ни су би ле ла ке и да ни су оста ле не ка жње не, ни ти у 
ва жно сти, али на по ми њем да не ма де ли кат ни је ду
жно сти за пси хи ја тра од оце њи ва ња прав не спо соб но
сти не ког чо ве ка. Мо жда са мо они ко ји као су ди је во де 
бра ко ра звод не спо ро ве има ју та ко суп тил ну и те шку 
ду жност, па сто га и мо гућ ност ко руп ци је и свих ње них 
по сле ди ца. Ја сам сре ћан, што мо гу да ис так нем, да ни 
мо ји прет ход ни ци, а ни мо ји уче ни ци, као нпр. про фе
сор Ву јић, ни су у том по гле ду би ли ма ње ин те грал но 
че сти ти не го ја. Ко ме смо ми у Ср би ји да ли та пи ју од 
гла ве, он је за и ста на њу имао пра во, а ко ме смо је од
у зе ли, он за и ста ни је имао пра во да рас по ла же сво јом 
во љом. А по но во тре ба да ис так нем да ниг де и ни кад 
ле кар ска са вест ни је би ла по треб ни ја, не го баш у овој 
обла сти, ко ја за се ца у нај лич ни ја пра ва чо ве ка и гра
ђа ни на, ко ме се до пу шта или ус кра ћу је мо гућ ност да 
упра вља сво јом по ро ди цом и вас пи та њем сво је де це, да 
рас по ла же сво јом имо ви ном и сво јом сло бо дом. На кра
ју сво је ле кар ске ка ри је ре, ја се по ма ло по но сим, што 
сам и у тој обла сти остао на ви си ни и што се ни кад 
ни сам огре шио од го ва ра ју ћи су ду на пи та ње да ли је 
не ко луд или па ме тан кад пи ше те ста мент или кад је 
из вр шио кра ђу, уби ство итд. Шта ви ше, ја сам јед ном 
при ли ком и јед ном ми ни струко руп ци о на шу ре као, да 
би, да ни је ми ни стар, већ одав но био под мо јим ста ра
тељ ством, јер сам знао, да је он ко руп ци о наш по јед
ном клеп то ман ском на го ну, ко ји сам на зи рао код ње га, 
а што ни је мо гло да се от ме мом пси хи ја триј ском оку. 
На рав но, ови ста во ви по ште ног пси хи ја тра ни су увек 
ла ка ствар у жи во ту, јер се че сто мо же да де си, да 
адво кат, па чак и са ми ле ка ри ком ба ти ра ју пси хи ја
тро во објек тив но ми шље ње. За то ни је увек би ло ла ко 
убе ди ти ни суд, ни јав но мње ње, јер се де ша ва ло, да се 
и штам па уме ша у не ку „ма сну“ или „ин те ре сант ну“ 
пар ни цу... 
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Још као сре ски ле кар сам мо рао да се ба вим суд ском 
ме ди ци ном, од ла зе ћи у из ви ђа је на ме сто зло чи на, вр
ше ћи сек ци је итд. У Бе о гра ду сам као пси хи ја тар имао 
мно го де ли кат ни ју ду жност као екс перт пред ни жим 
и ви шим су до ви ма (Апе ла ци јом и Ка са ци јом) ко ји су 
усва ја ли мо ја ми шље ња, те сам та ко бо ле сни ке оти
мао суд ству и до во дио их у ду шев ну бол ни цу, а си му
лан те, тј. оне ко ји су из и гра ва ли лу де да би ума њи ли 
сво ју прав ну од го вор ност, оста вљао су до ви ма да их 
они по за ко ну ка зне, а са ра ђи вао сам чак и са ду хов ним 
су до ви ма у брач ним спо ро ви ма, као и са по ли ци јом. [9]

Др Владимир Вујић (1894–1953)

Ака де мик Вла ди мир Ву јић био је чвр ста, мо рал на лич
ност, огром не ин те лек ту ал не еру ди ци је, го ро стас на
у ке и учи тељ она кав о ка квим го во ри исто ри ја – као 
о гра нит ним сту бо ви ма на пу те ви ма раз вит ка. Био је 
управ ник Не у роп си хи ја триј ске кли ни ке Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду од 1945. го ди не до сво је смр ти 
1953. Кли ни ка за пси хи ја три ју у Бе о гра ду за слу же но 
но си име Проф. др Вла ди ми ра Ф. Ву ји ћа, уте ме љи ва ча 
не у роп си хи ја триј ске шко ле у на шој зе мљи. За чет ник је 
Суд ско ме ди цин ског од бо ра Ме ди цин ског фа кул те та, а 
са проф. Ла зом Ста но је ви ћем и ру ко во ди лац на ста ве 
из суд ске пси хи ја три је. По себ ну за хвал ност проф. Ву
ји ћу ис ка зао је проф. др Ду шан Јев тић у пр вом из да њу 
Суд ске пси хи ја три је из 1951. го ди не. Проф. Ву јић је 
од 1936. го ди не био и члан ко ми си је при вој сци са др 
Јор да ном Та си ћем и др Дра го љу бом Јо ва но ви ћем. Био 
је ви со ко е тич ка лич ност у жи во ту, али и у стру ци и 
на у ци. Етич ност у на у ци је би ла ње го ва пре о ку па ци ја. 
На јед ном од сво јих пре да ва ња, док је го во рио о фе но
ме ну тзв. псе у до ло ги је фан та сти ке, ука зао је на зна чај 
овог пси хо па то ло шког по ре ме ћа ја, по себ но за суд ске 
пси хи ја тре: Упра во сам не дав но ве шта чио је дан та кав 
слу чај због ко га ума ло ни је до шло до су ко ба са јед ном 
су сед ном зе мљом... [3, 8, 11]

Др Урош Јекић (1896–1980)

Проф. Урош Је кић је 1924. го ди не за по чео спе ци ја ли
за ци ју из пси хи ја три је у Оп штој др жав ној бол ни ци 
у Бе о гра ду. По за вр ше ној спе ци ја ли за ци ји ра дио је у 
ду шев ној бол ни ци у То по ни ци, не да ле ко од Ни ша, до 
1945. го ди не. У пр вој вла ди Ср би је (1945) био је ми ни
стар здра вља, а 1949. по чи ње да ра ди на Не у роп си хи ја
триј ској кли ни ци Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. 
По сле смр ти проф. Ву ји ћа по ста вљен је за управ ни ка 
Не у роп си хи ја триј ске кли ни ке; ову функ ци ју оба вљао 
је до од ла ска у пен зи ју 1968. го ди не. Био је ду го го ди
шњи пред сед ник Суд ског од бо ра Ме ди цин ског фа
кул те та и пред сед ник Дру штва за ду шев ну хи ги је ну 
Ср би је. За јед но са сво јим са рад ни ци ма ве о ма је мно го 
учи нио на уна пре ђе њу суд скоп си хи ја триј ске ди сци
пли не и на по ве зи ва њу ор га на пра во су ђа са пси хи ја
триј ском стру ком [3].

Др Душан Јевтић (1899–1966)

Спе ци ја ли стич ки ис пит из пси хи ја три је по ло жио је 
1938. го ди не у Бе о гра ду. По сле за вр ше них сту ди ја и 
оба вље ног ле кар ског ста жа ра дио је као ле кар оп ште 
ме ди ци не и ле кар спе ци ја ли ста у Др жав ној бол ни ци за 
ду шев не бо ле сти у Ко ви ну, Др жав ној бол ни ци у Са ра је
ву и Др жав ној бол ни ци за ду шев не бо ле сти у Бе о гра ду 
(од 3. де цем бра 1938. до 27. фе бру а ра 1941). Го ди не 1940. 
иза бран је, а фе бру а ра 1941. го ди не по ста вљен за до
цен та за пред мет Кри ми нал на пси хи ја три ја на Прав ном 
фа кул те ту у Бе о гра ду; го ди не 1947. по но во је пре у зет. 
За ван ред ног про фе со ра за пред мет Суд ска ме ди ци на и 
пси хи ја три ја иза бран је 1950, а за ре дов ног про фе со ра 
1956. го ди не. Као про фе сор Прав ног фа кул те та оба вљао 
је мно ге функ ци је, ме ђу ко ји ма и ду жност про де ка на 
фа кул те та (школ ске 1952/53. и 1953/54. го ди не) и ше
фа Ка те дре кри вич ног пра ва. Био је и са рад ник Фи ло
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. На Прав ном фа кул те ту 
у Бе о гра ду пре да вао је кри ми нал ну пси хи ја три ју, суд ску 
ме ди ци ну и пси хи ја три ју и прав ну ме ди ци ну. На пи сао је 
и об ја вио ве ли ки број на уч них ра до ва ко ји пред ста вља ју 
из ван ре дан до при нос на уч ним ди сци пли на ма ко ји ма се 
ба вио, на ро чи то прав ној ме ди ци ни, ко јој је и дао на зив 
под ко јим се она и да нас на во ди на Прав ном фа кул те ту 
у Бе о гра ду. По се бан на уч ни и пе да го шки зна чај има ју 
ње го ви уџ бе ни ци „Суд ска пси хи ја три ја“ и „Кри ми нал на 
пси хо па то ло ги ја“, као и ње гов нај зна чај ни ји рад – „Суд
ска пси хо па то ло ги ја“. Ова де ла су из у зет но до стиг ну ће 
на ше на у ке у овој обла сти из тог пе ри о да.

Проф. др Јев тић ба вио се и књи жев ним ра дом, на ро
чи то у пе ри о ду из ме ђу два ра та. Пр ву књи гу пе са ма об
ја вио је 1919. го ди не, а 1927. и 1929. је до био на гра де Ми
ни стар ства про све те за збир ку пе са ма и збир ку при по ве
да ка. У са рад њи са сво јом су пру гом, др На де ждом Јев тић, 
об ја вио је де ло „Де се то го ди шња мед. ста ти сти ка Др жав не 
бол ни це за ду шев не бо ле сти у Ко ви ну 1924–1934“ [10].

Др Стеван Јовановић (1903–1989)

Гим на зи ју је за вр шио у Ја го ди ни, а Ме ди цин ски фа кул
тет у Бе о гра ду 1932. го ди не. Пр во рад но ме сто би ло му 
је у Не у роп си хи ја триј ској бол ни ци у Ко ви ну, ода кле 
пре ла зи у Ду шев ну бол ни цу у Бе о гра ду (са да шњу Бол
ни цу за пси хи ја триј ске бо ле сти „Др Ла за Ла за ре вић“), 
где оста је до пен зи о ни са ња 1963. го ди не. По за вр шет ку 
НОБа крат ко је био се кре тар за здра вље гра да Бе о гра да, 
а он да се вра ћа у бол ни цу „Др Ла за Ла за ре вић“ на ме сто 
управ ни ка до пен зи о ни са ња. На кон што је иза бран за 
суд ског ве шта ка, чи тав свој рад ни век био је по зи ван 
да да је струч на ми шље ња. Због из у зет них и струч них 
екс пер ти за, ан га жо ва ле су га мно ге су ди је ши ром зе мље.

Осно вао је пси хи ја триј ску ам бу лан ту у Цен трал ном 
за тво ру у Бе о гра ду, ко ја ка сни је пре ра ста у КПД бол ни
цу. Био је је дан од осни ва ча Пси хи ја триј ске бол ни це у 
Вр шцу и уло жио ве ли ки труд да она по ста не са вре ме на 
уста но ва. Та ко ђе је био је дан од ини ци ја то ра из град ње 
оде ље ња у Па дин ској Ске ли. Био је је дан од осни ва ча 
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Син ди ка та здрав стве них рад ни ка Ју го сла ви је и ду го го
ди шњи пред сед ник. Аутор је пр вог уџ бе ни ка из не у роп
си хи ја три је исто и ме ног на зи ва на ме ње ног сред њо ме ди
цин ским ка дро ви ма за рад у пси хи ја триј ској обла сти.

Др Максим Штернић (1921–1999)

Ро ђен је у Бе о гра ду, где је за вр шио сред њу шко лу и Ме
ди цин ски фа кул тет. Био је на чел ник Цен тра за суд ску 
пси хи ја три ју Не у роп си хи ја триј ске кли ни ке у Бе о гра ду 
од осни ва ња до од ла ска у пен зи ју (1975–1985). На пи сао 
је пр во по гла вље уџбеника под на зи вом „Суд ско ме ди
цин ска и пси хи ја триј ска ве шта че ња за сту ден те ме ди
ци не и пра ва“. У окви ру не у роп си хи ја триј ске стру ке 
чи та вог свог рад ног ве ка ис кљу чи во се ба вио суд ском 
пси хи ја три јом и про бле ма ти ком са о бра ћај не ме ди ци не.

Др Борислав Капамаџија (1926–2007)

Ро ђен је у Но вом Са ду. Ње гов по се бан до при нос у 
окви ру не у роп си хи ја три је огле да се у об ја вљи ва њу 
не ко ли ко из да ња из ван ред ног уџ бе ни ка под на сло
вом „Суд ска пси хи ја три ја“, ко ји и данда нас ко ри сте 
пси хи ја три и спе ци ја ли сти суд ске пси хи ја три је.

Др Јосиф Весел (1927–)

Аутор је уџ бе ни ка „Прав на ме ди ци на“ са Ми хај лом Лу
ки ћем и Са му и лом Пе ја ко ви ћем. По себ но је до при нео 

раз во ју суд ске пси хи ја три је уво ђе њем ре дов ног об у ча
ва ња пси хи ја та ра на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра
ду у обла сти суд ске пси хи ја три је док је био на ду жно сти 
на чел ни ка Цен тра за суд ску пси хи ја три ју Пси хи ја триј
ске кли ни ке у Бе о гра ду [11].

Др Димитрије Миловановић (1928–2009)

Био је стални члан Судскопсихијатријског одбора 
од 1987. године, председник и инцијатор формирања 
Одбора. Активно је учествовао у развоју и едукацији 
са знаменитим прегаоцима развоја српске судске 
психијатрије.

ЗАКЉУЧАК

Од по чет ка ше зде се тих го ди на про шлог ве ка пси хи ја
три у Ср би ји мо гу да се уса вр ша ва ју у окви ру уже спе
ци ја ли за ци је суд ске пси хи ја три је на ме ди цин ским фа
кул те ти ма у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Кра гу јев цу и Ни
шу. Да нас ови фа кул те ти има ју суд скоп си хи ја триј ске 
ко ми си је у окви ру суд ско ме ди цин ских од бо ра ко је се 
ба ве вр хун ским ве шта че њи ма. Сви окру жни и основ
ни су до ви у Ср би ји има ју спи ско ве стал них суд ских 
ве шта ка из обла сти пси хи ја три је. Ужа спе ци ја ли за ци
ја за ба вље ње суд ском прак сом за сад ни је оба ве зна. 
Са вре ме на суд ска пси хи ја три ја у Ср би ји осла ња се на 
бо га ту тра ди ци ју, а те ме љи на прин ци пи ма и зна њу 
ме ди цин ске на у ке, за сно ва но сти на чи ње ни ца ма, убе
дљи во сти, пот пу но сти, ја сно ћи и на рав но – етич но сти.
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SUMMARY
The development of legislation in the field of mental health in 
our region is linked with the emergence and development of 
the oldest psychiatric hospitals in Serbia. The principle that the 
mentally ill who committed a criminal offense need to be placed 
in a psychiatric hospital instead of a prison was introduced at 
the same time as in the most developed European countries. 
The founders of the Serbian forensic psychiatry, Dr. Jovan Danić, 
Dr. Vojislav Subotić Jr. and Dr. Dušan Subotić, were all trained at 
the first Serbian Psychiatric Hospital (“Home for the Unsound of 
Mind”) that was founded in 1861 in the part of Belgrade called 
Guberevac. Their successors were psychiatric enthusiasts Prof. 
Dr. Vladimir F. Vujić and Prof. Dr. Laza Stanojević. A formal estab
lishment of the School of Medicine of Belgrade, with acquire

ment of new experience and positive shifts within this field, 
based on the general act of the University in 1932, led to the 
formation of the Council of the School of Medicine, which, as a 
collective body passed expert opinions. Thus, the first Forensic 
Medicine Committee of the School of Medicine was formed and 
started its activities in 1931 when Forensic Medicine Committee 
Regulations were accepted. After the World War II prominent 
educators in the field of mental health, and who particularly 
contributed to further development of forensic psychiatry in 
Serbia were Prof. Dr. Uroš Jekić, Prof Dr. Dušan Jevtić, Dr. Ste
van Jovanović, Prof. Dr. Borislav Kapamadžija, Prof. Dr. Maksim 
Šternić, Prof. Dr. Josif Vesel and Prof. Dr. Dimitrije Milovanović.
Keywords: forensic psychiatry; Serbia; psychiatric hospital; 
committee
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