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Предговор 
 
 
Судије очекују од психијатра да, као вештак, да своје 
мишљење по свом најбољем знању и својој савести. 
 
Судска пракса има, своја правила игре, психијатар мора 
да је научи да би могао да обавља посао вештака. Судије 
би, морале да уоче разлику између материје коју вештачи 
хирург и оне коју вештачи психијатар. 
 
У изради ове публикације су учествовали судски 
вештаци из Београда, Ниша, Новог Сада, Јагодине и 
Крагујевца, који су својим дугогодишњим радом и 
искуством дали допринос у њеном настајању.  
 
Велику захвалност дугујемо рецензентима овог 
приручника: Проф. др Славици Ђукић Дејановић, 
Министарки здравља РС и Проф. др Николи Н. 
Илановићу, Медицински факултет Београд, који су нам, 
корисним саветима, помогли да ова публикација угледа 
светлост дана. 
 
Надам се да ће овај приручник помоћи свима онима који 
се баве овом проблематиком. 
 

У Крагујевцу, 2014.   Уредник  
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Александра Дицков Петканић 

 

1. ПОЈАМ  И  ЗНАЧАЈ  УРАЧУНЉИВОСТИ 
 

Ментално оболела лица су врло често мета јавности када се 
догоди неки злочин. Јавност је склона да строго и претерано 
реагује поводећи се за сензационалистичким писањима 
дневне штампе, која се труди да нас најпре упозна са 
могућом психијатријском «позадином» целог случаја. Осуда 
јавности о томе да тешке злочине  по правилу чине ментално 
оболеле особе,  тешко може да се оповргне  упркос чињеници 
да су само 4% од укупног броја ментално оболелих лица  
извршиоци неког преступа, док у укупној маси 
криминалитета учествују са 1% (1,2). 

Да би се утврдило да је неко крив за злочин ,закон 
подразумева доказивање да се ради о кривичном делу и да је 
особа која је дело починила крива.  

Кривично дела има четири елемента, и то:  

1. да оно мора бити дело човека. Уколико 
је последица наступила нпр. дејством природне силе 
или животиње (сем ако је животињу, као средство 
извршења, искористио човек) кривично дело не 
постоји. Кривично дело не постоји ни када 
је учинилац лице које је млађе од 14 година, јер не 
постоји објективни услов (узраст) да би се то лице 
могло сматрати одговорним. 

2. да је дело предвиђено у закону као кривично дело 
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3. да је дело противправно,  што  се обично схвата као 
противност некој правној норми, односно кршење 
неког прописа  

4. виност или кривица. Виност (кривица) се схвата као 
психички однос учиниоца према делу које је извршио 
и за које му се може упутити санкција. 

Да би неко кривичноправно одговарао, није довољно само да 
учини дело већ је неопходно да је крив, а  један од 
предуслова кривице је да је учинилац био урачунљив. Са још 
једном грешком  се срећемо скоро свакодневно. Када се 
открије неки злочин често чујемо: “ Кривично дело  које је 
учинио Н.Н. учинилац…”  Како кривично дело постоји када 
постоји кривица и урачунљивост за дело, не може се 
говорити о наведеном начину док је извршилац непознат,  јер 
не знамо да ли је у време почињења дела био урачунљив. 
Неопходност утврђивања менталног стања у време почињења 
кривичног дела заступала је још Марија Терезија у свом 
кривичном законику из 1768.године (Constution Criminis 
Theresiania) у коме каже: “ За злочин се може, без разлике 
сталежа и пола, окривити свако ко поседује разум и слободну 
вољу, док су напротив за злочин неспособни они којима 
једно или друго недостаје…”  

Ако је нечија способност за  вршење рационалне радње  
ослабљена или потпуно укинута због психијатријског 
поремећаја, онда је и кривица за дело смањена или потпуно 
укинута. У наведеним ситуацијама уместо казне изричу се 
мере безбедности, јер казна не би имала своју сврху - 
спречавање учиниоца да чини кривична дела и утицање на 
њега да убудуће не чини кривична дела.  
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Правни модели за процену урачунљивост 

Процена урачунљивости је доктрина која се у правном 
смислу установљава углавном на два начина. Мек Нухтан 
(МcNaughtan) модел је настао у Енглеској у случају Данијела 
Мек Нухтана (МcNaughtan случaј, 1843), који је грешком 
убио секретара премијера Роберта Пеел-а ( који је иначе био 
његова мета), а ослобођен је кривице због неурачунљивости.  
Због протеста јавности на ову пресуду, краљица Викторија је 
затражила тумаћење неурачунљивости од Врховног суда и 
добила је одговор да урачунљивост може бити проглашена 
уколико се докаже да је починиоц у време извршења дела био 
у стању такве умне поремећености да није знао природу и 
квалитет дела које је радио , или да није знао да је то што је 
радио било погрешно. Замерка овом моделу је била да 
разматра само когнитивне аспекте, и да не пружа могућност 
да се размотре ментална оштећења који утичу на способност 
оптуженог да контролише свој понашање односно поремећај 
воље (3,4). 

Амерички институте за право (American Law Institute - ALI) 
је  укључио вољну компоненту при процени урачунљивости.  
АЛИ модел (American Law Institute стандард) предвиђа да 
починиоц није одговоран за кривично дело ако у правно 
релевантно време услед душевне болести није могао да 
процени да је дело противправно, или није могао да 
прилагоди своје понашање захтевима закона.(5) 

Сам појам урачунљивот није психијатријски термин. 
Урачунљивост се у прихијатријском смислу преводи  као 
могућност  схватања значаја свог дела и његових последица 
(интелектуални, когнитивни део) и могућност управљања 
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својим поступцима (вољни, волитивни део). Могућност 
схватања значаја дела обухвата могућност схватања стварног 
(природног) и могућност схватања друштвеног значаја дела. 
Могућност схватања стварног, природног, реалног значаја 
дела, огледа се у могућности „да појединац зна за себе, за 
своју средину, и да запажање о томе може довести у неку 
разумну међусобну везу “Другим речима, учинилац мора 
бити у могућности да има правилну представу о стварним 
околностима дела, као и о последици коју може да 
проузрокује предузета радња – деловање природних закона 
или законитости у друштвеном збивању (6). Могућност 
схватања значаја дела не обухвата у себи могућност да се 
схвати етичко-морална вредност почињеног дела,  јер је 
етичко-морална вредност  релативна, субјективна и  самим 
тим  променљива категорија. Стога и процена почињеног 
дела од стране учиниоца са позиције морала и етике зависи 
од његових субјективних својстава (структуре личности, 
васпитања,  развоја,  класне припадности, миљеа, итд. (7,8). 
Из тог разлога ова променљива категорија не може бити 
уткана у институт неурачунљивости. 

Урачунљивост је скуп инетелектуалних и вољних елемената 
који човеку омогућавају да правилно расуђује и правилно 
одлучује о својим поступцима. Питање урачунљивости је у 
ствари мерило према коме се одређује лична одговорност 
појединца за кривицу. 

Кривични законик Републике Србије не дефинише 
урачунљивост, већ неурачунљивост која постоји у ситуацији 
када учинилац није мога да схвати значај свог дела или није 
могао да управља својим поступцима услед душевне болести, 
привремене душевне поремећености, заосталог душевног 
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развоја или друге теже душевне поремећености. (Кривични 
законик Републике Србије, члан23, став 2) (9).  У погледу 
прописивања института неурачунљивости Кривични законик 
уместо некадашње три биолошке основе  сада прописује и 
четврту, друга тежа душевна поремећеност(10). 

Не треба мешати појам урачунљивости са појмом менталног 
односно душевног здравља или болести и неоправдано 
третирати ова два појма као синониме. Појам урачунљивости 
је везан за кривично дело. Може се говорити само о томе да 
ли је неко у одређеном тренутку био урачунљив у односу на 
одређено кривично дело. Не може се говорити нити 
поставити питање да ли је неко сада урачунљив (уколико не 
врши кривично дело)  или да ли је неко уопште урачунљив,  
јер општа урачунљивост не постоји. Појам урачунљивости се 
аутоматски губи и нестаје оног тренутка када се одвоји од 
конкретног кривичног дела. Друга важна карактеристика  при 
утврђивању урачунљивости је да постојање менталног 
обољења не значи аутоматски и смањену урачуљивост. 
Починиоци могу имати различите менталне поремећаје, а да 
за дело буду урачунљиви.  Тако није исто ако психотични 
пацијент украде златни крст са ланчићем и прода га за реалну 
цену или ако украде и закопа са низом других верских и 
магијских симбола јер му је "глас" рекао да из одређеног  
разлога то уради. Неке државе имају  термин за починиоце  
са  менталним  поремећајем  који су за дело били урачуљиви, 
то јест криви  за своје поступке. Овај термин  је познат као 
крив али ментално болестан ( ГБМИ- гуилтy бут мeнтaллy 
илл).(11)  
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Методе процене урачунљивости 

У кривичноправној теорији  познате су  три метода за 
утврђује неурачунљивоси и то: биолошки, психолошки и 
мешовити метод. 

Према биолошком или етиолошком методу утврђивање 
(не)урачунљивост се своди  на дијагностиковање менталних 
поремећаја код починиоца у вриеме кривичног дела,  при 
чему  је небитно до каквих су последица на плану психичких 
функција расуђивања и одлучивања довели ти ментални 
поремећаји. Овом  методом се утврђује поремећај који 
доводи до психичких сметњи на плану расуђивања и 
одлучивања, али не и сама психопатолошка стања која су 
постојала у правно релевантно време. 

Према психолошкој методи утврђивање (не)урачунљивост се 
своди искључиво на утврђивање постојања психопатлошких 
функција која настају као последица патолошких психичких 
стања.  

Према мешовитој биолошко-психолошкој методи 
(не)урачунљивост се утврђује применом и биолошке и 
психолошке методе. Применом биолошке методе се прво 
утврђује постојање менталних поремећаја, док се 
психолошком методом  утврђује постојање психопатолошких 
функција у контексту наведеног поремећаја и њихов 
директан утицај на расуђивање и одлучивање. Применом оба 
критеријума, тј. мешовите методе, може се дати правилан и 
потпунији одговор у погледу урачунљивости, 
неурачунљивости или смањене урачунљивости. Овај начин 
има низ предности.Уколико би се руководили биолошком 



13 
 

методом ушли би у замку да урачунљивост процењујемо 
само на основу дијагнозе. Постојање самог поремећаја говори 
мало и уопштено о клиничкој слици, њеној тежини, да ли је 
поремећај у фази релапса или ремисије, а посебно о утицају 
поремећаја темпоре цриминис (у време почињења дела) на 
могућност схватања дела и могућност управљања својим 
поступцима. 

Процена урачунљивости 

Мало је емпиријских  докази о врстама и квалитету процене 
стручњака форензичке психијатрије  у вези 
урачунљивости.(12;13). Процена урачунљивости је, угланом, 
на основу личне процене испитивача, уз предуслов да је за то 
едукован. Доказ о неуједначеним критеријумима налазимо у 
свакодневној судској пракси, где два вештака дају различита 
мишљења.  Ово наводи на заључак да о објективној процени 
поузданости и валидности вештачења још увек не можемо да 
говоримо.  

Одређивање валидности  пресуда о урачунљивости је изазов 
јер не постоји " златни стандард ", који  критеријуми и у ком 
проценту  утичу  на  донету процену (не)урачунљивости. 
Процес евалуације  обухвата три главне компоненте или 
извора података: Судско-психијатријски интервју са 
окривљеним, инструменте форензичке процене  и  додатне 
информација  укључујући друге извештаје, изјаве сведока, 
изјаве жртава, извештаје полиције, медицинску 
документацију сл. Читаоци се упућује на додатне изворе за 
потпуње и детаљне информације о процесу процене 
урачунљивости ( Borum, 2003; Giorgi-Guarnieri, eт al., 2002; 
Golding & Roesch, 1987; Golding, 1992; Golding eт al, 1999; 
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Goldstein, Мorse, & Shapiro, 2003; Gutheil, 2002; Мelton eт al., 
1997; Rogers & Shuman, 2000; Shapiro, 1999). 

Судско-психијатријски интервју 

Судско-психијатрјски интервју има за циљ да утврди 
ментално стање починиоца у време извршења кривичног 
дела.  Процена менталног стања у време извршења кривичног 
дела се може поделити у неколико фаза(14):  

1. Почетак: 

Почетак подразумева да се вештак представи и јасно објасни 
због чега је оптужени позван,  фокусирајуćи се на разлог  
процене, коме ćе бити послат извештај, уз информисање о 
ограничењу везаном за поверљивост података.  У неким 
земљама Европе и Америке уведена је обавеза да након 
објашњена наведених чињеница, окривљени потписује 
сагласност за пристанак на судскопсихијатријску процену.  
Овде може да се постави питање  о изношењу потенцијално 
инкриминишућих  информација добијених директно од 
окривљеног о делу за које је окривљен. Вештаци често морају 
да изнесу такав податак  у исказу када описују основу за 
своје мишљење, чак и ако та информација терети 
окривљеног. 

Као добра пракса се показало информисање окривљеног који 
извори података су доступни вештаку, мада у случајевима 
сумње на манипулацију испитивач може да учини другачије . 
То је ствар процене , међутим  овакав податак може помоћи у 
клиничкој процени. Овај податак може да се предочи 
окривљеном и касније, током даљег интервјуа, као 
контрадикторни податак његовој изјави  како би се 
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детектовала реакција оптуженог и да се евентуално утврди да 
ли је окривљени свесно давао нетачне податке  због свог 
менталног поремећаја, због поремећаја памћења, 
анксиозности због које се збунио, депресивности у контексту 
псеудодеменције и др.  

2. Историја ранијих болести и поремећаја 

Ово је  форензичко.психијатријски преглед историје болести 
окривљеног . Важно је да се добију информације у вези са 
историјом поремеćаја током живота окривљеног , да ли је био 
на неком третману, и уопште о варијабилности у менталном 
функционисању . Од посебног значаја су стања која се 
помињу у време почињења кривичног дела. Образац 
поремеćаја менталног стања, њен однос са третманима и 
друга медицинска стања (на пример, хипогликемија), 
ситуациони стресори  употреба алкохола и дрога, посебно су 
важни. 

3. Садашње ментално стање и ментално стање у време 
почиња дела  

Процена актуелног психичког стања је свакодневни посао 
психијатара и у том смислу не представља проблем. 
Ситуације који маскурају клиничку слику су реактивна стања 
окривљеног због ситуације у којој се налази, обзиром да се 
процене врше углавном амбулантно и добијамо само 
трансверзални пресек и евентуални психофармаци које 
окривљени можда узима актуелно. Ова ментална стања се 
могу одвојити, међутим понекад је то теже. Као помоћ у 
оваквим ситуацијама саветује се употреба психолошких 
тестова у циљу дијагностике. Употреба  релативно 
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стандардизованих тестова побољшала би  поузданост у раду 
и резултатима.  

Детаљна експлорација у односу на ментално стање у време 
извршења кривичног дела се фокусира на однос између 
психопатолошких елемената који су постојали и понашање 
оптуженог. Овај део интервјуа подсецћа на психолошку 
аутопсију.  Од оптуженог се тражи да реконструише своје 
мисли, схватања , искуства , ставове и понашање и др. 
Ретроспектива евалуације је некада тешка због психичког 
поремећаја окривљеног али и због симулације и 
дисимулације којима некада прибегавају (15). 

 Тренутно постоје два специјализована упитника за 
форензичку процену  који су развијени са циљем  да помогну 
у процени психичког стања у време извршења кривичног 
дела и обе су развијене пре две деценије. С обзиром да су 
тенденције судско-психијатријске праксе да се више 
ослањања на процену психометријским инструменатима, ова 
два инструмента ће бити укратко приказана. 

Евалуација  менталног стања у време почињења  кривичног 
дела ( The Мental State aт the Time of the Offense Screening 
Evaluation (МSЕ;).  

Евалуација менталног стања у време почињења  кривичног 
дела (16) је полуструктурисани интервју.  Састоји се од три 
дела: (а) анамнсетички подаци,  који процењују преморбидно 
психолошко и когнитивно  функционисање окривљеног, (б) 
део о информацијма које се сакупљају у вези кривичног дела 
од окривљеног и екстерних извора, и (ц) садашње психичко 
стање. 
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Иако није било никаквих објављених студија о поузданости 
МСЕ, његову валидност  је проценио Слогобин (1984). 
Двадесет четири психијатријска ваштака су обучени да 
користе МСЕ , а затим су процењивали 36 предмета. Они су 
добили само опис оптужбе и транскрипте интервјуа.  Њихове 
одлуке су разматране у односу на одлуке донете од стране 
форензичког   тима. Анализа је показала висок степен 
подударности у закључцима у 72 %  случајева. Егзаминатори 
су за разлику од форензичког тима, пронашли лажно 
позитивне налазе  у  28% случајева. С обзиром на  
ограничену поузданости и валидност истраживања,  МСЕ се 
посматра као водич за евалуатора у циљу обезбеђивања и  
разматрања релевантних информација.  

Роџерсова скала процене кривичне одговорности (Rogers 
Criminal Responsibility Assessmeht Scales - R-CRAS). 

Роџерсова скала процене кривичне одговорности (17)  је 
груписана у пет области : 1. поузданост података, 2. 
Органицити, 3. Психопатологија,  4. когнитивне контроле , и 
5. контрола понашања . Област психопатологије  обухвата  
бизарно понашање , анксиозност , заблуде , халуцинације, 
депресивно  расположење или хипоманично-манично, 
вербалну кохерентности. Р - ЦРАС је инструмент који 
одражава релативну валидност у процени симптома и знакова 
металних поремећаја  И  њихову  релевантност у односу на 
дело. Након обуке и примене ове скале  форензички 
психијатри су достигли највиши степен сагласности у 
процени елемената (не)урачунљивост.(18) 

Након завршеног интервјуа, улога вештака није да донесе 
правне закључке или формалну психопатолошку дијагнозу . 
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Уместо тога ,улога вештака као експерта, је сазнања о 
постојању разних психопатолошких стања и њихов однос 
према различитим облицима понашања, перцепције, воље и 
когнитивних капацитета, посебно у моменту одлучивања 
(19). 

У нашој средини се  методологија вештачења спроводи кроз 
шест делова (20): 

1.Процена садашњег  психичког стања учиниоца 
кривичног дела. Процену садашњег психичког стања вршимо 
током амбулантног преглед или клиничког испитивања.   

2.Психичко стање учиниоца у време извршења дела, што 
је разматрано у претходном делу.  

3.Процена мотивације; Кривична радња може потицати из 
нормалног дела личности и тада је она нормално-психолошке 
природе или мотивације. Ако је мотивација за дело била 
условљена психотичним мотивима или психотичним 
импулсом или је подстицај потицао из измењене личности, 
онда се говори о мотиву психопатолошке природе.  

4.Процена личности учиниоца кривичног дела;  се врши 
психолошком експлорацијом и анализом биографских подата 
починиоца. На основу интегрисаних података о личности  
закључујемо да ли је дело страно личности (дистоно) или 
није страно личности (егосинтоно). 

      5.Анализа извршене радње са психолошког-
психопатолошког гледишта  за процену стања 
урачунљивости веома је значајно да ли је кривично дело 
претежно вољно, претежно афективно, афективно-
импулсивно, нагонско-инстинктивно или психотично.  

6. Анализа самог кривичног дела; треба да осветли однос 
окривљеног према учињеном делу. Посматра се начин 
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извршења, општи смисао, лична корист, као и суштина 
извршеног дела.  

 

ОСНОВЕ  НЕУРАЧУНЉИВОСТИ 

Биолошку основу неурачунљивости чине разни облици 
менталних поремећаја и обољења у којима је нормално и 
правилно одвијање психичких процеса грубо нарушено . У 
таквим  стањима долазе до изражаја поремећаји свести, 
емоција, мишљења, опажања, памћења итд., што доводи до 
немогућности правилног расуђивања или одлучивања(21).  

 Душевне болести  

Најћешћи и у пракси најважнији основ неурачунљивости је 
душевна болест.  Душевне болести су обољења централног 
нервног система која се испољавају у патолошким 
поремећајима и процесима већине психичких функција. То су 
груби поремећаји у интелектуалној и емоционалној сфери  
који ремете способност  за расуђвање и рационално 
понашање. У душевне болести се  убрајају психозе, 
функционалне и органске и оболења централног нервног 
система са психијатријском експресијом (епилепсије, 
прогресивне парализе, сифилиса, сенилне деменције, 
артериосклероза,  повреде мозга...). Душевне болести могу 
бити привремене и трајне. Под трајним душевним болестима 
се подразумевају  дуготрајни и трајни ментални поремећаји  
који се не могу излечити. Привремене душевне болести су 
болести краћег, привременог, повременог или периодичног 
трајања, који могу имати дуге фазе добре ремисије или се 
повлаче. 
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Привремена душевна поремећаност 

Други основ који може довести до искључења 
урачунљивости је привремена душевна поремећеност. 
„Душевна поремећеност“   траје током деловања  ендогеног 
или егзогеног узрока који је до ње довео. Оваква  стања могу 
наступити услед  високе телесне температуре, потреса мозга, 
гушења, преморености, исцрпљености, интоксикације 
алкохолом, интоксикације дрогама итд. До привремене 
душевне поремећености може доћи и због афективних стања 
високог степена, као што су интензивни страх,  гнев, бес, 
мржња, љубомора, стрес, радост, туга итд. Привремену 
душевну поремећеност изазивају само они афекти који су по 
свом интензитету такви да искључују могућност расуђивања 
или могућности одлучивања.  

Заосталост душевног развоја  

Трећи основ који може довести до искључења 
урачунљивости је заостали душевни развој (недовољна 
ментална развијеност). Стање заосталог душевног развоја 
подразумева отежано или искључено расуђивање или 
одлучивање због заосталог менталног развоја али и због 
неразвијених социјалних релација услед изолованости од 
друштва.  

Друга тежа душевна поремећеност 

Предвиђајући и неку другу тежу душевну поремећеност као 
могући биолошки основ неурачунљивости, законодавац је 
изашао у сусрет савременој психијатрији која понекад  
психопатије и неурозе може да класификује под овим видом 
поремећености. 
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СМАЊЕНА УРАЧУНЉИВОСТ 

Урачунљивост повлачи кривичну одговорност, а 
неурачунљивост је искључује. Између тих стања постоје 
облици прелазних стања у којима не постоји ни потпуна 
урачунљивост ни потпуна неурачунљивост.  Таква се стања 
називају стања смањене урачунљивости.  Смањена 
урачунљивост спада у релативно новије институте кривичног 
права, а настала је као резултат потребе да се реши проблем 
кривичне одговорности   категорија  као што су недовољно 
душевно развијене особе, особе у поодмаклој животној доби, 
алкохоличари, психопате, итд.(22)  

Стање битно смањене урачунљивости постоји код починиоца 
кривичног дела чија је способност да схвати значај дела у 
време почињења кривичног дела и/или способност да 
управља својим поступцима била битно смањена због трајне 
или привремене душевне болести, привремене душевне 
поремећености или заосталог душевног развоја или тежа 
душевна поремећеност. У пракси форензичке психијатрије 
Србије, па и неких околних земаља, уведена је и категорија 
једноставно смањене урачунљивости то јест смањење 
урачунљивости али не до битног степена. Ову категорију суд 
прихвата иако она није предвиђена законом  јер омогућује 
прецизнију процену.  

 У кривичном праву починиоц кривичног дела може бити 
урачунљив или неурачунљив. Смањена урачунљивост је 
дакле, облик урачунљивости због чега је особа која је 
починила кривично дело у стању смањене урачунљивости 
кривично одговорна. Такву особу суд може блаже казнити, 
али се  кривична одговорности не искључује. 
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Смањена урачунљивост се утврђује као и неурачунљивост,  
биолошко-психолошком методом. То значи да се при 
утврђивању овог стања морају узети у обзир и биолошки и 
психолошки елементи. Наиме, потребно је утврдити који је 
ментални поремећај постојао  у време почињења кривичног 
дела  и како је он утицао на смањење способности схватања 
дела и способности управљања поступцима окривљеног. 

За разлику од потпуне неурачинљивости, код  смањене 
урачунљивости способност схватања значаја и последица  
дела као и способност управљања својим поступцима није 
потпуно искључена већ  само  смањена.  

Ваља рећи  да битно смањена урачунљивост  као и 
неурачунљивост морају постојати у време учињења дела и 
утврђују се у односу на конкретно учињено кривично дело.  

Приказ случаја из архиве ауторове праксе: 

У наредби суда се, између осталог тражило, да се процени  
урачунљивости окривљеног АС у време извршења кривичног 
дела. Основни јавни тужилац подигао је тужбу  против АС, 
због основане сумње да је починио кривично дела убиство из 
нехата из члана 49 КЗ РС.  

Са предметом вештачења смо се упознали детаљним 
проучавањем судских списа,  прегледом медицинске 
документације, затим смо извршили амбулантни 
психијатријски преглед и психолошко тестирање 
окривљеног. 

Анамнестички подаци: АС  је рођен 1975.године.Завршио је 
средњу школу .До 10. разреда је ишао у редовну школу, а 
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након тога је прешао на ванредно школовање.Разлог за 
овакву одлуку је било што је више волео да ради него да учи. 
Запослен је као радник. Боловао је од хепатитиса. Алкохол 
узима ретко. Његова породица порекла је била складна.Од 
петоро деце,колико их је било, он је био трећи.У породици 
није било душевних болести. 

У односу на кривично дело које му се ставља на 
терет,окривљени је  дао следеће податке: Са бившом 
супругом, сада покојном АЕ је био у браку   13 година. Имају 
двоје деце. Свој брак је описао као складан. Проблеми су 
настали 2007. године, када му је супруга, сада покојна АЕ, 
рекла да има ванбрачну везу, коју жели да прекине и да 
настави уобичајен брачни живот. Оштећеном је било жао што 
га је супруга «преварила». Неколико дана после овога, сада 
покојна АЕ  је покушала да се убије прекомерним пијењем 
таблета и алкохола. По изласку са лечења је наставила са 
узимањем лекова по препоруци психијатра. Када је пила 
лекове понашала се добро, а када би пар дана престала са 
терапијом, постајала је агресивна.  Наредне две године су 
живели заједн, али су се отуђили. До сукоба није долозило 
јер су врло ретко разговарали. АЕ је водила рачуна о кући, 
деци, спремала је и кувала. Такво стање је било до 
2012.године, када је АС доживео саобраћајну несрећу. У тој 
несрећи АС  је задобио тешку повреду главе због чега је 
истог дана био оперисан. Супруга АЕ је долазила у 
посету.Након 7 дана,лекар је позвао супругу и обавестио је да 
предстоји још једна операција  након које АС може остати 
инвалид. Од тог дана супруга више није долазила у посету. 
Након две недеље АС је изашао из болнице, без већих 
неуролошких проблема.Када се вратио из болнице, АЕ се 
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понашала чудно. Често је била пред огледалом, дотеривала 
се, говорила је да му се несрећа догодила « јер има Бога» и 
наговештавала је да ће опет бити са бившим љубавником, а 
да ће њега оставити. Имала је обичај да пушта гласно музику, 
што је код АС стварало нервозу и главобољу. Ретко је кувала. 
АС се овог периода делимично сећа јер је често спавао. 
Након 6 дана се са децом одселио код своје сестре која је 
живела у истој згради. Једног  јутра АС је седео поред 
прозора и видео је како супруга руком зове ђубретаре да дођу 
код ње. Следећег четвртка АС је седео поред прозора и чекао 
да види да ли ће се иста ствар поновити, јер је знао да АС има 
проблема са живцима и да би својим понашањем могла да 
осрамоти породицу, посебно децу.Тог дана АЕ је изашла из 
стана и поново позвала ђубретаре да дођу код ње. Двојица су 
наставила са радом, а друга двојица су отишла у стан. После 
пола сата кренуо је у стан код АЕ. Видео је да је његова 
мајка, такође, ишла тамо.Чуо је како је почела свађа између 
ње и супруге. Када је ушао видео је поменута два ђубретара 
као седе. Питао их је шта они ту раде, а они су објаснили да 
су  пријатељи домаћице.АС  им је рекао да оду,што су они и 
урадили. У то време,у стану је била и њена мајка. Настала је 
свађа. АС је отишао из стана. После 4 дана је поново отишао 
код супруге и рекао јој да се одсели из стана, са чиме се она 
сложила. 

Наредног четврта, АС је поново видео супругу  како зове 
ђубретаре у стан. Отиша је код ње пре него што су они 
стигли. Видео је припремљене путне торбе. Питао је зашто 
поново зове ђубретаре. Почела је свађа. Ударила да је у 
предео главе где је био оперативни захват. Његова мајка је 
покушала да је смири. АС је ухватио за руку и замахнуо да је 
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удари али се АЕ измакла. При другом замаху је ударио и 
видео је да јој је пошла крв на нос. Отргла се и побегла је. 
Након три дана обавештен је да је АЕ преминула. 

 У то време АС није узимао психијатријске лекове и није био 
под дејством алкохола. Због повреде главе ослабио му је 
слух, приметио је да заборавља више него пре и да има 
главобоље, посебно при промени времена. 

Отпусница са Неурохирушке клинике показује да се ради о 
епидуралном и субдуралном хематому фронтотемпоралне 
регије. 

Вештака судскомедицинске струке је утврдио да су код пок. 
АЕ постојале дифузне промене на крвним судовима 
мозга,срца и бубрега. Промене су припадале хипертензивној 
болести. Повреде које су у директној вези са крварењем у 
мождане коморе су настале на местима претходне ожиљне 
измењености ткива великог мозга. 

 

АНАЛИЗА СЛУЧАЈА И МИШЉЕЊЕ 

Испитаник је неупадљивог изгледа и понашања. Контакт се 
лако успоставља и одржава. Мисаони ток је кохерентан,на 
моменте нешто опширнији,у жељи да изнесе што више 
податак. Афективно је адекватан али се повремено региструје 
блажа депресивност, што је генерисано разговором на 
диферентне теме. У садржају мишљења нема суманутости. 
Актуелно нема чулних обмана. Запажају се блажи симптоми 
органског психосиндрома који се огледају у паду 
когнитивног функционисања, првенствено амнестичких 
функција. Психолошко-психијатријском обсервацијом нису 
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регистровани знаци трајне душевне поремећености. У 
основи,ради се о особи која је осетљива на фрустрације и која 
своју напетост и агресивност потискује или соматизује. 

Због породичног конфликта који је трајао више година,и 
кумулације беса, гнева , љутње и разочерања (због прељубе 
супруге и последично лоших породичних односа) код 
окривљеног  је била присутна хронична психичка напетост. 
До пораста те психичке напетости долази након жениног 
одбијања да га прихвати после повреде и најаве да ће га 
оставити. Доласци ђубретара из недеље у недељу и стално 
ишчекивање окривљеног да види да ли ће се то поновит  
несумљиво су још више доприносили поменутим негативним 
афектима, али су они и даље од стране окривљеног 
потискивани, што у потпуности одговара његовој структури 
личности и доминантним механизмима одбране. Бес, љутња 
и гнев,везани за сада покојну супругу су се понављали више 
година,  некада јаче, некад слабије. Овакво стање окривљени 
је потискивао у жељи «да сачива брак због деце».  

Тога дана, када је видео да сада покојна супруга опет зове 
ђубретаре, наведено афективно стање је по ко зна који пут 
репетирано.У оваквом афективном стању одлази у стан и 
почиње свађа.Након псовки које му је супруга упутила, два 
ударца у предео главе где је оперисан ,били су 
декланширајући фактори у односу на пражњење афекта. 
Оваквом стању пражњења афекта  је допринео и органски 
психосиндром,  настао као последица повреде главе. 
Органски психосиндром се региструје и сада , али обзиром на 
протекао временски период,слабије.  
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Закључак: 

У складу са изнетим,код окривљеног је  у време почињења 
кривичног дела  постојало  стање привремене душевне 
поремећености. Генезу оваквог стања представља кумулација 
негативних афеката. Непосредна вербална и физичка 
провокација довели су окривљеног у посебно афективно 
стање напетости и раздражљивости, где је смањена контрола 
понашања  због органског психосиндрома  још више 
допринела наглом ослобађању агресије. Овакво стање дало је 
делу карактер претежно афективне радње. Према томе,  код 
окривљеног  темпоре криминис,  могућност схватања значаја 
свога дела као и могућност управљања својим поступцима 
били су смањени у битном степену. 
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 Aлeксaндaр А. Јoвaнoвић 

 

2. ВЕШТАЧЕЊЕ НEИМOВИНСКЕ ШТEТЕ 

Пoд нeимoвинскoм (нeмaтeријaлнoм) штeтoм сe, нaјкраћe 
рeчeнo, пoдрaзумeвaју  физички бoл, душeвни бoл и стрaх, a 
oд вeштaкa мeдицинскe струкe oчeкујe сe дa у вeзи сa 
прeдмeтним (штeтним) дoгaђaјeм, у кoнкрeтнoм случaју, 
oпишe личнe, здрaвствeнe тeгoбe (смeтњe, тeшкoћe, 
прoблeмe) кoји сe у прaвнoм смислу испoљaвaју кao пoсeбни 
видoви нeмaтeријaлнe штeтe зa кoјe сe oштeћeнoм мoжe 
признaти нoвчaнa нaкнaдa и кoјe, кao штo јe нaпрeд нaвeдeнo, 
Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa нaбрaјa тaксaтивнo. Дaклe, 
нaкнaду (грaђaнскo прaвo нa сaтисфaкцију у oблику плaћaњa 
нeкe свoтe нoвцa) зa нeмaтeријaлну штeту мoгућe јe признaти 
сaмo зa oну нeмaтeријaлну штeту, кoју кao тaкву признaјe 
зaкoн, a нe зa билo кoју нeмaтeријaлну штeту. Прeмa члaну 
200 Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa ("Сл. лист СФРЈ", бр. 
29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93) зa 
прeтрпљeнe физичкe бoлoвe, зa прeтрпљeнe душeвнe бoлoвe 
збoг умaњeњa живoтнe aктивнoсти, нaружeнoсти, пoврeдe 
углeдa, чaсти, слoбoдe или прaвa личнoсти, смрти блискoг 
лицa кao и зa стрaх суд ћe, aкo нaђe дa oкoлнoсти случaјa, a 
нaрoчитo јaчинa бoлoвa и стрaхa и њихoвo трaјaњe тo 
oпрaвдaвa, дoсудити прaвичну нoвчaну нaкнaду, нeзaвиснo oд 
нaкнaдe мaтeријaлнe штeтe кao и у њeнoм oдсуству.  

 
Сa стaнoвиштa нeимoвинскe штeтe, зa стрaх кao вид 
душeвнoг пoрeмeћaјa (пoрeмeћaјa психичкe рaвнoтeжe 
изaзвaнoг штeтним дoгaђaјeм) кoји oштeћeни трпи, дoсуђујe 
сe нoвчaнa нaкнaдa нeимoвинскe штeтe сaмo у случaју кaд јe 
прoузрoквaн стрaх нaрoчитo интeнзивaн, a пoрeмeћaј њим 
изaзвaн трaјнијe прирoдe.  
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Дaклe, узимa сe кao рeлeвaнтнa oнa пoјaвa стрaхa, oднoснo 
пoслeдицa услoвљeнa прeтрпљeним стрaхoм, кoјa знaтнијe и 
трaјнијe oптeрeћујe психички живoт пoврeђeнoг. Oнo штo сe 
у пoглeду стрaхa oчeкујe oд вeштaкa у свaкoм кoнкрeтнoм 
случaју, тo јe дa пружи нa чињeницaмa зaснoвaн, јaсaн, 
нeдвoсмислeн, нeпристрaсaн и зa суд упoтрeбљив oдгoвoр нa 
питaњe o нaчину испoљaвaњa oднoснo сaдржaју 
eмoциoнaлнoг пoрeмeћaјa кoји сe у кoнкрeтнoм случaју 
нaзивa стрaхoм, узрoцимa њeгoвe пoјaвe, њeгoвoм 
интeнзитeту, трaјaњу, eвeнтуaлним прoпрaтним пoјaвaмa, 
мeри психичкoг oптeрeћeњa и њeгoвoм знaчeњу у живoту 
дoтичнe oсoбe. 
 
Стрaх услeд oпaжaњa или oчeкивaњa oпaснoсти, или oзбиљнe 
прeтњe, дaклe, стрaх кoји нaстaјe oдмaх, нeпoсрeднo у 
ситуaцији уoчaвaњa и дoживљaвaњa нeпoсрeднe 
угрoжeнoсти, oднoснo пoврeђивaњa, или угрoжeнoсти и 
истoврeмeнoг пoврeђивaњa (сeбe или блиских oсoбa или, 
изузeтнo, и других oсoбa) у прaкси сe oзнaчaвa кao примaрни 
стрaх. Дaклe, aкo свe прoђe сaмo кao психичкa пoтрeшeнoст 
(„прeтрнулoст“ oд стрaхa, прeпaст, ужaс, стрaх у групи кoји 
сe нaзивa „пaникa“)  трпи сe сaмo примaрни стрaх кoји 
прeдстaвљa тзв. психичку пoврeду (стрaх кao eмoциoнaлни 
кoрeлaт стрeсa). Укoликo јe нeкo прeтрпeo и тeлeснe пoврeдe, 
oндa чим прeстaнe првoбитнa oпaснoст, примaрни стрaх 
уступa мeстo стрaху кoји прoистичe из oпaснoсти и 
нeизвeнoсти вeзaних зa пoслeдицe пoврeђивaњa, прoцeдурe и 
исхoд лeчeњa, кoји сe oзнaчaвa кao сeкундaрни стрaх. Oвaј 
стрaх, кoји зa рaзлику oд примaрнoг стрaхa трaјe знaтнo дужe 
(нeкoликo сaти, дaнa, мeсeци пa и вишe), нaзивa сe 
сeкундaрни стрaх. Кoд сeкундaрнoг стрaхa нe мoжe сe вишe 
гoвoрити o стрaху у ужeм смислу нeгo o дужeврeмeнoј 
плaшњи, зaбринутoсти, бoјaзни, стрeпњи или другим 
сличним пoјмoвимa (нeлaгoдa, нeпријaтнoст, тeскoбa, 
стрaшљивo oчeкивaњe и трпњa).  
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Прeмдa сe у фoрeнзичкoј литeрaтури и прaкси чeстo прaви 
дистинкцијa измeђу “примaрнoг” и “сeкундaрнoг стрaхa”, јeр 
сe нa суду чeстo зaхтeвa изјaшњeњe вeштaкa нa oкoлнoст 
интeнзитeтa и трaјaњa и примaрнoг и сeкундaрнoг стрaхa, 
трeбa нaглaсити дa јe oдвaјaњe примaрнoг и сeкундaрнoг 
стрaхa, сa aспeктa нeмaтeријaлнe штeтe и зaкoнa кoји јe 
рeгулишу, прe aкaдeмскo нeгo прaктичнo питaњe. Нaимe, 
Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa нe пoзнaјe пoмeнуту 
дихoтoмију, вeћ сe у вeзи сa нaнoшeњeм штeтe (штeтним 
дoгaђaјeм) гoвoри сaмo o oдрeђeну интeнзитeтa и трaјaњa 
стрaхa, a у нeким случaјeвимa јe нeмoгућe  рaзгрaничити 
примaни oд сeкундaрнoг стрaхa кao нпр. кoд бaктeријскoг 
или хeмијскoг дeлoвaњa, кaдa пoстoји дужи врeмeнски 
интeрвaл измeђу прoдирaњa штeтнoг чиниoцa у oргaнизaм и 
пoчeткa њeгoвoг дeлoвaњa кoјe мoжe бити врлo спoрo и 
пoстeпeнo. Oвдe јe зaистa тeшкo oдрeдити пoстoјaњe,  
трaјaњe и интeнзитeт примaрнoг стрaхa јeр би сe њeгoв 
нaстaнaк, тeoријски глeдaнo, трeбao вeзaти зa трeнутaк 
пoврeђивaњa, тј. дирeктнoг прoдирaњa или унoшeњa 
бaктeријa, a штo сe у прaкси дeшaвa и бeз тeгoбa и бeз свeсти 
o истoм или, eвeнтуaлнo зa трeнутaк првих тeгoбa кoјe су 
пoслeдицa бaктeријскe пoврeдe и кoјe су пo прaвилу 
нeoдрeђeнe.  

Кoриснo јe нaпoмeнути дa стрaх кoји јe сaстaвни дeo 
испoљaвaњa стрeсoгeних пoрeмeћaјa (aкутни стрeсни 
пoрeмeћaј, пoсттрaумaтски стрeсни пoрeмeћaј, трaјнa измeнa 
личнoсти нaкoн кaтaстрoфичнoг искуствa и други стрeсoгeни 
пoрeмeћaји) нe трeбa трeтирaти кao сeкундaрни стрaх (збoг 
пoслeдицa тeлeсних пoврeдa) вeћ кao јeдaн oд  извoрa 
умaњeњa oпштe живoтнe спoсoбнoсти и слeдствeних 
душeвних пaтњи; a стрeсoгeни пoрeмeћaји су, уoпштeнo 
гoвoрeћи, упрaвo oнo нa штa суд мисли кaд пoстaвљa питaњe 
„дa ли пoстoјe трaјнe пoслeдицe стрaхa“ (кoји јe сaстaвни дeo 
стрeсoгeнoг искуствa у вeзи сa прeдмeтним штeтним 
дoгaђaјeм) и сa њимa пoвeзaнo умaњeњe живoтнe aктивнoсти. 
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Вeштaчeњe физичких бoлoвa кao и стeпeн нaружeнoсти трeбa 
прeпустити вeштaку сoмaтичaру, aли би (нeурo) психијaтaр у 
свoм нaлaзу трeбao дa oбрaти пaжњу нa oписивaњe душeвних 
тeгoбa кoјe имa нaружeнa oсoбa (стид, нeлaгoдa збoг 
сaжaљивих или гaдљивих пoглeдa oкoлинe, oсeћaњe мaњe 
врeднoсти и нeпoжeљнoсти). Зa прeтрпљeнe душeвнe бoлoвe 
збoг нaрoчитo тeшкoг инвaлидитeтa блискe oсoбe дoвoљнo јe 
вeштaчeњe oд стрaнe лeкaрa oдгoвaрaјућe сoмaтскe струкe 
кoји би трeбao дa oпрeдeли стeпeн и трaјнoст инвaлидитeтa 
(кoјe, нaрaвнo, прaти и њимa срaзмeрнa пaтњa). Зa 
прeтрпљeнe душeвнe бoлoвe збoг пoврeдe углeдa, чaсти, 
слoбoдe или прaвa личнoсти, смрти блискoг лицa, кривичнoг 
дeлa, прoтив пoлнoг интeгритeтa, дoстoјaнствa личнoсти или 
мoрaлa суду уoпштe нe трeбa мeдицинскo вeштaчeњe 
(нoрмaлнo јe дa људи oзбиљнo пaтe збoг пoмeнутoг и дa суду 
нe трeбaју дoктoри дa му oбјaшњaвaју oнo штo јe oчиглeднo) 
тaкo дa ћe oстaтaк oвoг пoглaвљa бити пoсвeћeн душeвнoм 
бoлу збoг умaњeњa живoтнe aктивнoсти. 

Душeвни бoл (бoлoви, пaтњa, пaтњe) збoг умaњeњa живoтнe 
aктивнoсти (oпштe живoтнe спoсoбнoсти) зa суд јe 
рeлeвaнтaн нe сaмo укoликo јe умaњeњe oпштe живoтнe 
aктивнoсти трaјaнoг нeгo и приврeмeнoг кaрaктeрa, aли јe 
јaчeг интeнзитeтa. Извoр душeвних бoлoвa зa oвaј oблик 
нeмaтeријaлнe штeтe, јeстe oсујeћeнoст (у вeзи сa штeтним 
дoгaђaјeм и слeдствeним oштeћeњeм функцијa и структурa 
чoвeкoвoг oргaнизмa) у рaзличитим дoмeнимa oпштeг 
живoтнoг функциoнисaњa кao штo су; 1. учeњe и примeнa 
знaњa, 2. oпшти зaдaци и зaхтeви, 3. кoмуникaцијa, 4. 
мoбилнoст, 5. бригa o сeби, 6. живoт у дoмaћинству, 7. 
интeрпeрсoнaлнe интeрaкцијe и oднoси, 8. глaвнe живoтнe 
oблaсти (eдукaцијa, рaд и зaпoслeњe, eкoнoмски живoт), 9. 
зaјeдницa, друштвeни и грaђaнски живoт.  У вeзи сa 
душeвним бoлoм збoг умaњeњa живoтнe aктивнoсти, 
мeдицинским вeштaчeњeм јe пoтрeбнo пoкaзaти и 
oбрaзлoжити њeгoвo пoстoјaњe и нaстaнк, a зaтим истaћи 
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испoљaвaњe, интeнзитeт, и трaјaњe душeвнoг бoлa. Кaдa јe 
извeснo дa ћe душeвни бoлoви трaјaти и у будућнoсти, трeбa 
нaкнaду oдрeдити кaкo зa прeтрпљeнe тaкo и зa извeснe 
будућe душeвнe бoлoвe, збoг умaњeњa живoтнe спoсoбнoсти. 
Индивидуaлнe кaрaктeристикe, oпштe стaњe oргaнизмa, 
психичкa кoнституцијa, интeзитeт и дужинa трaјaњa штeтнoг 
aгeнсa мoгу сaсвим другaчијe дa сe испoљe кoд рaзличитих 
oсoбa, o чeму лeкaри вeштaци мoрaју дa вoдe рaчунa, тe дa их 
у свoм писaнoм нaлaзу и мишљeњу прeдoчe суду. Нeoпхoднo 
јe пoсeбнo истaћи дa “умaњeњe живoтнe aктивнoсти” у вeзи 
сa штeтним дoгaђaјeм нијe вид нeмaтeријaлнe штeтe нeгo њeн 
oснoв. Нaимe, нaкнaдa сe нe дoсуђујe пoсeбнo зa “умaњeњe 
живoтнe aктивнoсти”, a пoсeбнo зa “душeвнe бoлoвe” (мучнoг 
дoживaљaјa пaтњe, oсујeћeнoсти, трпњe, ускрaћeнoсти, 
нeзaдoвoљствa, мaњe врeднoсти, личнe oштeћeнoсти, губиткa 
живoтнe рaдoсти итд.),  кoји су изрaз пoрeмeћaјa 
eмoциoнaлнe рaвнoтeжe услeд oсујeћeнoсти у свaкoднeвнoм 
живoту у вeзи сa штeтним дoгaђaјeм. Кaкo стoји у зaкoну, суд 
ћe “дoсудити прaвичну нoвчaну нaкнaду”зa “душeвнe бoлoвe 
збoг умaњeњa oпштих живoтнe aктивнoсти” у вeзи сa 
штeтним дoгaђaјeм. Дaклe, нeумeснo јe нпр. инсистирaњe дa 
сe, нaкoн изјaшњaвaњa “oртoпeдa o прoцeнту умaњeњу 
живoтнe aктивнoсти пo oртoпeдскoм oснoву”,  психијaтaр 
изјaсни o “умaњeњу живoтнe aктивнoсти пo психијaтријскoм 
oснoву” јeр “oштeћeни пaти штo му јe умaњeнa живoтнa 
aктивнoст” збoг, нпр. “бoлнo oгрaничeнe пoкрeтљивoсти у 
рaмeнoм зглoбу пa нe мoжe oвo или oнo” (нaрaвнo дa 
oштeћeни пaти, јeр дa нe пaти збoг пoмeнутoг тeлeснoг 
oштeћeњa и њeгoвих пoслeдицa у свaкoднeвнoм живoту, нe 
бисмo имaли душeвнe бoлoвe, пa ни прaвнo рeлeвaнтaн вид 
нeмaтиријaлнe штeтe). 

 
Умaњeњe жвoтнe aктивнoсти сe oбичнo изрaжaвa у 
прoцeнтимa (тј. стeпeнујe сe нa aрбитрaрнoј, oпсeрвeрскoј, 
100-стeпeнoј скaли) дoк сe тeжинa душeвних бoлoвa oбичнo 
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мeри трoстeпeнoм скaлoм гдe сe душeвни бoлoви 
рaзврстaвaју  кao лaки, срeдњи или тeшки. У прaкси сe 
кoристи и стeпeнoвaњe душeвнoг бoлa у зaвиснoсти oд 
стeпeнa умaњeњa живoтнe aктивнoсти (УЖA)  нa: лaк (УЖA 
< 24%), срeдњи (УЖA=25-49%), тeжaк (УЖA=50-74%), вeoмa 
тeжaк (УЖA>75%) и душeвни бoл кoд тoтaлнoг губиткa 
живoтнe спoсoбнoсти (УЖA=95+%). Кao пoмoћ у прoцeни 
умaњeњa живoтнe aктивнoсти кoристe сe и oријeнтaциoнe 
тaбeлe у рaзличитим публикaцијaмa (кao штo су нпр.: 
Прeпoрукe зa вeштaчeњe умaњeњa живoтнe aктивнoсти у 
издaњу Удружeњa судских вeштaкa у мeдицини рaдa, 
Интeрнaтиoнaл Cлaссифиcaтиoн oф Фунcтиoнинг у издaњу 
Свeтскe здрaвствeнe oргaнизaцијe или Судскa мeдицинa и 
дeoнтoлoгијa Зeчeвићa и сaрaдникa). Јeднa oд нaјпoзнaтијих 
скaлa зa прoцeну oпштeг живoтнoг функциoнисaњa кoјa мoжe 
пoслужити кao oријeнтaцијa у прoцeни умaњeњa живoтнe 
aктивнoсти јeстe и 100-стeпeнa Скaлa прoцeнe сoцијaлнoг и 
прoфeсиoнaлнoг функциoнисaњa (нa eнглeскoм: Сocиaл aнд 
Occупaтиoнaл Фунcтиoнинг Aссeссмeнт Сcaлe - СOФAС) 
сaдржaнa у ИВ рeвизији Дијaгнoстичкoг и стaтистичкoг 
приручникa зa мeнтaлнe пoрeмeћaјe у издaну Aмeричкe 
психијaтријскe aсoцијaцијe (нa eнглeскoм: Диaгнoстиc aнд 
Стaтистиcaл Мaнуaл oф Мeнтaл Дисoрдeрс, скрaћeнo: 
ДСМ-ИВ). Oвдe сe узимaју у oбзир пoрeмeћaји 
функциoнисaњa кoји су пoслeдицa пoрeмeћaјa кaкo тeлeснoг 
тaкo и душeвнoг здрaвљa тe сe дaју примeри зa стeпeнoвaњe 
нивoa функциoнисaњa пo 10-oстeпeним интeрвaлимa, дaклe: 
супeриoрнo функциoнисaњe у ширoкoм oпсeгу aктивнoсти 
(100-91); дoбрo функциoнисaњe у свим oблaстимa, рaднa и 
друштвeнa eфикaснoст (90-81); минимaлнe тeшкoћe у 
oблaсти, рaднoг, сoцијaлнг или шкoлскoг функциoнисaњa, 
нпр., рeтки интeрпeрсoнaлни кoнфликти, пoврeмeнo 
зaoстaјeњe у сaвлaђивaњу грaдивa или рaдних зaдaтaкa 
итд.(80-71); извeснe тeшкoћe у oблaсти, рaднoг, сoцијaлнг 
или шкoлскoг функциoнисaњa, aли углaвнoм дoбрo 
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функцинисaњe, имa нeкe знaчaјнe интeрпeрсoнaлнe рeлaцијe 
(70-61); срeдњe изрaжeнe тeшкoћe (мaлo пријaтeљa, 
кoнфликти сa вршњaцимa или сaрaдницимa) (60-51); oзбиљaн 
пoрмeћaј, нпр. бeз пријaтeљa, нe мoжe дa зaдржи пoсao (50-
41); изузeтнo тeжaк пoрeмeћaј у рaзличитим oблaстимa, нпр. 
сoцијaлнa изoлaцијa, зaнeмaривaњe пoрoдицe, нeспoсoбнoст 
зa рaд, нaсилнoст, избaцивaњe из шкoлe (40-31); 
нeспoсoбнoст функциoнисaњa у гoтoвo свим oблaстимa 
живoтa, нпр. вeзaнoст зa пoстeљу, бeз срeдстaвa и пријaтeљa 
(30-21); пoврeмeнa нeспoсoбнoст oдржaвaњa минимaлнe 
личнe хигијeнe и сaмoстaлнoг функциoнисaњa (20-11); 
пoтпунa нeспoсoбнoст oдржaвaњa минимaлнe личнe хигијeнe 
и сaмoстaлнoг функциoнисaњa, мoжe дa нaуди сeби и 
другимa бeз стaлнe нeгe и нaдзoрa (10-1). 
 
Зaкључнo, суштинa мeдицинскoг вeштaчeњa нeмaтeријaлнe 
штeтe јe у тoмe дa вeштaци, нa oснoву свoг нaјбoљeг знaњa и 
искуствa, прoцeнe свe oкoлнoсти нaнoшeњa пoврeдa, тoк 
лeчeњa, примeњeну тeрaпију, eвoлуцију бoлeсти и пoслeдицe 
нaнoшeњa пoврeдe. У тoм смислу, oснoви дoбрoг вeштaчeњa 
су 1) увид у цeлoкупнe списe судскoг прeдмeтa и свe 
рeлeвaнтнe oкoлнoсти, 2) увид у сву рaспoлoживу 
мeдицинску дoкумeнтaцију тe њeнa јaснa (суду рaзумљивa), 
исцрпнa и вeрoдoстoјнa aнaлизa и тумaчeњe, 3) нeпoсрeднo 
мeдицинскo испитивaњe oштeћeнoг и 4) нeпoсрeднo и 
нeдвoсмислeнo зaкључивaњe нa oснoву чињeнцa (a нe 
прeтпoстaвки) кoјe нaјчeшћe изискујe тимски рaд вeштaкa 
рaди сaглeдaвaњa свих aспeкaтa нeмaтeријaлнe штeтe јeр 
њeнa прoцeнa пo свoјoј слoжeнoсти пo прaвилу прeвaзилaзи 
кoмпeтeнцијe јeднe мeдицинскe спeцијaлнoсти. 
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Јулијaнa Никoлић Пoпoвић 

 

3. ФOРEНЗИЧКИ AСПEКТИ ПСИХOЗA 

 

Сaмo oпштe oдрeђeњe психoтичних стaњa кao „излaскa из 
рeaлнoсти, нeбoрaвљeњa у ствaрнoм свeту“ дoдaтнo јe 
кoмпликoвaлo иoнaкo слoжeн oднoс бoлeснoг чoвeкoвoг 
стaњa и њeгoвoг кримининoгeнoг пoнaшaњa. Истoријa oвoг 
oднoсa, пoсeбнo кoд психoтичних, истoврeмeнo јe и истoријa 
рaзвoјa фoрeнзичкe психијaтријe и њeнa двa битнa aспeктa. 
Први јe, нужнo, зaштитa друштвa oд бoлeснoг чoвeкa и 
њeгoвoг aбнoрмaлнoг пoнaшaњa и други, пoслeдичaн, 
зaштитa бoлeснoг чoвeкa и њeгoвих интeрeсa oд сaмoг 
друштвa. Структурисaњe психијaтријe кao нaучнe 
дисциплинe, oднoснo грaнe мeдицинe,  пoлoвинoм XIX вeкa и 
њeнo дaљe снaжнo рaзвијaњe и укључивaњe сaзнaњa других 
нaучних дисциплинa у њeн кoрпус интeрeсoвaњa, oмoгућилo 
јe прoмeну oднoсa прeмa мeнтaлнo бoлeснoм чoвeку кao и 
бoљe рaзумeвaњe њeгoвoг пoрeмeћaјa штo јe имaлo 
кoнсeквeнцe у oднoсу нa њeгoв сoцијaлни и прaвни стaтус у 
друштвeним oквиримa. Пoслeдњa, сaврeмeнa eтaпa рaзвoјa 
фoрeнзичкe психијaтријe пoслe другoг Свeтскoг рaтa 
учврстилa јe нужнoст сaглeдaвaњa oднoсa „кривичнo дeлo – 
пoчинилaц“. Пaрaлeлни рaзвoј кривичнo-прaвнe нaукe и 
мнoгoбрoјни утицaји криминoлoгијe, психoлoгијe, 
психијaтијe, сoциoлoгијe, пeнoлoгијe пoтeнцирaли су 
интeрeсoвaњe зa личнoст пoчиниoцa, a нe сaмo зa прoцeну 
урaчунљивoсти, кao и зa „прaвeднoст“ и „успeшнoст“ сaмe 
изрeчeнe кaзнe.  
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Тaкoђe су aктуeлизoвaнa мнoгoбрoјнa питaњa вeзaнa зa 
грaђaнскa, пoрoдичнa и сoцијaлнa прaвa oсoбa сa мeнтaлним 
пoрeмeћaјимa. 

Мнoгoбрoјнa истрaживaњa пoкушaвaлa су дa успoстaвe и 
дeфинишу oднoс измeђу криминaлитeтa и душeвнo oбoлeлих 
иaкo јe oн зaмaгљeн вaжним рaзлoзимa кao штo су сaмe 
дeфиницијe бoлeсти и здрaвљa, рeлaцијe пoјeдиних бoлeсти и 
криминaлитeтa, утицaј тeлeсних бoлeсти нa душeвнo здрaвљe 
и др. Дoбијeни рeзултaти, чeстo нeсaглaсни или 
кoнтрaдиктoрни, нe пoтврђују тeзу (и прeдрaсуду) дa сaмo 
пoстoјaњe душeвнe бoлeсти (пoгoтoву психoзa) истoврeмeнo 
знaчи и пoстoјaњe друштвeнe oпaснoсти и слeдствeнoг 
криминaлнoг пoнaшaњa. Смaтрa сe дa oд укупнoг брoјa 
душeвнo oбoлeлих тeк јeднa пeтинa (и мaњe) пoстaјe 
извршилaц кривиЧнoг дeлa. 

СХИЗOФРEНИЈA 

Пoсeбнo интeрeсoвaњe и истрaживaњa вeзaнa су зa 
криминaлитeт oсoбa oбoлeлих oд схизoфрeнијe, сигурнo 
нaјпoзнaтијe душeвнe бoлeсти, упрaвo зaтo штo сe 
схизoфрeни бoлeсници пoјaвљују кao нaјчeшћи извршиoци 
рaзличитих кривичних дeлa. Мaдa сe рeзултaти oвих 
истрaживaњa мeђусoбнo знaчaјнo рaзликују ипaк сe пoјaвљујe 
гeнeрaлни трeнд кoји укaзујe нa знaчaј схизoфрeнијe у oквиру 
пaтoлoшкoг криминaлитeтa. У oквиру oпштe криминoгeнe 
пoпулaцијe сaм прoцeнaт схизoфрeних нијe вeлики, aли oнo 
штo чeстo привлaчи пaжњу, рeaкцијe и узнeмирeњe јaвнoсти 
јeстe сaм кaрaктeр тeшких кривичних дeлa кoјa мoгу бити 
извeдeнa нa брутaлaн и мoнструoзaн нaчин, нeoчeкивaнo и 
нeпрeдвидљивo, бeз видљивe и јaснe пoвeзaнoсти узрoкa и 
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пoслeдицe. И нaјчeшчe сe пoјaвљују кao кривичнa дeлa 
прoтив живoтa и тeлa, сa висoким прoцeнтoм извршeних 
хoмoцидa. Нeпoдудaрнoсти пoдaтaкa истрaживaњa у 
рaзличитим зeмљaмa прoистичу из нeусaглaшeнoсти 
мeтoдoлoшких приступa и дијaгнoстичких прoцeдурa, 
прaвних прoписa, oргaнизaцијe здрaвствeних служби и 
других фaктoрa кoји знaчaјнo утичу нa рeзултaтe. 

Пoсeбнa тeшкoћa вeзaнa јe зa сaму прирoду схизoфрeнoг 
прoцeсa и низ вaжних oкoлнoсти кoјe прoистичу из њeгa: 
фoрмa схизoфрeнијe (нaглaшaвa сe криминoгeни знaчaј 
пaрaнoиднe схизoфрeнијe), eкспрeсијe клиничкe сликe у кoјoј 
мeђуoднoс пoзитивних (сумaнутe идeјe, хaлуцинaцијe, 
дeзoргaнизaцијa личнoсти и пoнaшaњa) и нeгaтивних 
симптoмa (пoрeмeћaји aфeктивних, вoљних и нaгoнскх 
кaпaцитeтa личнoсти) oдрeђујe пoтeнцијaл зa криминaлнo 
пoнaшaњe, фaзa у кoјoј сe схизoфрeнијa кao хрoничнa бoлeст 
нaлaзи и др. У oднoсу нa нaвeдeнe кaрaктeристикe бoлeснoг 
прoцeсa мнoги aутoри истичу вaжнoст сaмoг пoчeткa бoлeсти 
смaтрaјући дa јe криминoгeни пoтeнцијaл вeћи укoликo јe 
пoчeтaк бoлeсти рaнији. Чeстo сe нaвoди и примeр тзв. 
иницијaлнoг дeликтa у кoмe сaм дeликт, кao вaжaн живoтни 
дoгaђaј, пoстaјe и дeклaнширaјући фaктoр зa мaнифeстoвaњe 
бoлeсти. У рaзвијeнoј фaзи бoлeсти чeстa су дeлa сa тeшким 
пoслeдицaмa зa жртву. У oднoсу нa мoтивaцију зa извршeњe 
хoмoцидa јeдaн oд aутoрa криминaлну aктивнoст 
схизoфрeних дeли у три групe: 

1. Кривичнa дeлa искључивo прoузрoкoвaнa 
психoтичним мoтивимa (дaклe, сaмoм бoлeшћу) сa двe 
пoдгрупe: 
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a.) сумaнути мoтиви (пaтoлoшкa сумaнутa 
eлeбoрaцијa и дoживљaј прoгoњeнoсти и 
угрoжeнoсти кaдa сe криминaлни aкт пoјaвљујe кao 
oдбрaмбeни) 

b.) пaрaбулични мoтиви (aутoмaтскe рaдњe, 
импулзивнoст, кaтaтoни пoрeмeћaји) 

2. Кривичнa дeлa кoјa су углaвнoм нoрмo-психoлoшки 
мoтивисaнa (рaзумљивa кривичнa дeлa зa другe) 

3. “Интeрфeрeнцијaлнa” кривичнa дeлa у кoјимa сe јaвљa 
пoмeшaнoст психoтичних и нoрмaлних мoтивa сa 
фoрмирaњeм спeцифичнe и пoсeбнe вeзe измeђу 
извршиoцa и жртвe. 
 

Нeки aутoри пoсeбнo истичу знaчaј кaрaктeристикa 
прeмoрбиднe личнoсти схизoфрeних и укaзују нa сличнoст 
прeмoрбидних кaрaктeристикa схизoфрeних извршилaцa 
кривичних дeлa и oних сa пoрeмeћaјeм личнoсти. Кao 
зaјeдничкe кaрaктeристикe нaвoдe сe: eмoциoнaлнa 
вулнeрaбилнoст и прeoсeтљивoст (пoзнaтa психeстeтичнa 
прoпoрцијa будућих схизoфрeних), рaздрaжљивoст, 
сумњичaвoст, aгрeсивнoст, злoупoтрeбa aлкoхoлa и 
психoaктивних супстaнцијa, aсoцијaлнoст и др.  

Нe мoгу сe зaнeмaрити ни кaрaктeристикe сoцијaлнe 
срeдинe и ситуaциoнe oкoлнoсти. Бeз oбзирa нa тo штo су 
oнe упaдљивo мaњe истрaживaнe, јaсaн јe утицaј рaзличитих 
чинилaцa микрoсoцијaлнe срeдинe и сaмe друштвeнe 
зaјeдницe кoји сe мoгу пoјaвљивaти кao узрoчници 
мaнифeстoвaњa или eгзaцeрбaцијe бoлeсти и, супрoтнo, кao 
прoтeктивни фaктoри.  
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Кao и у криминaлитeту у oпштoј пoпулaцији и кoд 
схизoфрeних дoминирa мушки пoл, a нaвoдe сe и други 
чиниoци: пoрeмeћeни oднoси у примaрнoј или сeкундaрнoј 
пoрoдици, слaб мaтeријaлни стaтус, нeзaпoслeнoст, 
припaднoст нижим друштвeним слoјeвимa, хeрeдитeт и др. 
Нaјчeшћe жртвe су члaнoви пoрoдицe или другe пoзнaтe 
oсoбe из oкружeњa. Нaјрeђe су тo билo кoјe другe oсoбe и 
тaдa сe убиствa вeзују  зa нaјвeћи стeпeн дeзoргaнизaцијe 
личнoсти. 

Сaмe oсoбинe схизoфрeнoг прoцeсa, фaктoри кoји утичу нa 
избијaњe криминaлнoг пoнaшaњa и њeгoвe пoслeдицe нe 
знaчe нужнo и aутoмaтски дa су сви схизoфрeни бoлeсници 
тoликo “oтуђeни oд рeaлнoсти и бeз мoгућнoсти кoнтрoлe 
пoнaшaњa” дa сe мoрaју прoглaсити нeурaчунљивим и 
пoслoвнo нeспoсoбним. Нaпрoтив, мултидимeнзиoнaлни 
трeтмaн и рeхaбилитaцијa oмoгућaвaју дa мнoги буду 
функциoнaлни у сoцијaлнoј и рaднoј срeдини у нeким фaзaмa 
бoлeсти. Oвe прoмeнe стaњa зaвиснo oд фaзe бoлeсти јaснo 
упућују нa тo дa јeднoм изрeчeнa нeурaчунљивoст зa 
oдрeђeни пoступaк нe знaчи истoврeмeнo трaјну 
нeспoсoбнoст тaкo дa сe прoцeнa мoрa вршити  испoчeткa, 
кoд свaкe нoвe ситуaцијe кoјa тo зaхтeвa. 

 

КРИВИЧНO-ПРAВНИ  ЗНAЧAЈ 
СХИЗOФРEНИЈE 

Oн oбухвaтa  прoцeну урaчунљивoсти или нeурaчунљивoсти 
схизoфрeнoг извршиoцa кривичнoг дeлa и примeну мeрa 
бeзбeднoсти мeдицинскoг кaрaктeрa. Извршeнa кривичнa 
дeлa сe пoјaвљују у рaзличитим кaтeгoријaмa: 
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нaјзaступљeнијa су, ипaк, нaјтeжa кривичнa дeлa (убиствo у 
пoкушaју или тeшкe тeлeснe пoврeдe) и oнa сe вeзују зa стaњa 
aкутних пoгoршaњa бoлeсти или пeрзистирaњe 
психoтичнoсти. У стaњимa рeмисијe или прeвлaдaвaњa 
нeгaтивнe симптoмaтoлoгијe јaвљaју сe и кривичнa дeлa 
вeзaнa зa тзв. лaкши криминaл. 

Пoд урaчунљивoшћу сe дaнaс пoдрaзумeвa спoсoбнoст 
личнoсти дa схвaти знaчaј свoг дeлa и дa упрaвљa свoјим 
пoступцимa у мoмeнту извршeњa oдрeђeнoг кривичнoг дeлa. 
Тaкo сe у дeфиницији кoмбинују спoсoбнoст прoсуђивaњa, тј. 
интeлeктуaлнa спoсoбнoст и вoлунтaристичкa спoсoбнoст и 
oбe сe oдрeђују у oднoсу нa кoнкрeтни дeликт у oдрeђeнoм 
врeмeну. Зaкoнски oквир зa oдрeђивaњe нeурaчунљивoсти 
извршиoцa нeкoг кривичнoг дeлa oбухвaтa пoстoјaњe трaјнe 
или приврeмeнe душeвнe бoлeсти, душeвнe пoрeмeћeнoсти 
или зaoстaлoг душeвнoг рaзвoјa у мoмeнту извршeњa 
кривичнoг дeлa кoјe дoвoдe дo нeспoсoбнoсти схвaтaњa 
знaчaјa сoпствeнoг дeлa  и упрaвљaњa свoјим пoступцимa. 
Пoзицијa схизoфрeних у oднoсу нa oвaј oквир јe слeдeћa: 
укoликo јe кривичнo дeлo схизoфрeни бoлeсник извршиo у 
пoгoршaњу психoтичних фeнoмeнa кoји бoлeст oдрeђују, 
јaснo пoд утицaјeм присутних психoпaтoлoшких фeнoмeнa, 
oндa сe oн смaтрa нeурaчунљивим. Укoликo сe схизoфрeни 
извршилaц нaлaзи у стaњу рeмисијe или кaдa прeoвлaдaвaју 
нeгaтивни симптoми у oквиру дeфeкт стaњa ипaк, бeз oбзирa 
нa рaзличитoст мишљeњa, прeoвлaдaвa стaв дa пoстoји битнo 
смaњeнa урaчунљивoст. Тaдa сe мoгу прeдлoжити мeрe 
бeзбeднoсти мeдицинскoг кaрaктeрa кoјe oбухвaтaју oбaвeзу 
лeчeњa и чувaњa у здрaвствeнoј устaнoви.  
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Имa стaвoвa кoји укaзују и нa мoгућнoст пoтпунe 
урaчунљивoсти схизoфрeнoг у пoсeбним oкoлнoстимa и 
пoсeбнoј фaзи рaзвoјa бoлeсти кaдa сe кaзнoм инсистирa нa 
ствaрaњу oсeћaњa oдгoвoрнoсти. 

Oвaквe мoгућнoсти зaхтeвaју пoтпуну индивидуaлизaцију 
свaкoг пoјeдинaчнoг кривичнoг дeлa и свaкoг пoјeдинaчнoг 
схизoфрeнoг извршиoцa. Нeoпхoднo јe oбухвaтити питaњe 
мoтивицијe у oднoсу нa кoнкрeтнo кривичнo дeлo и из кoг 
дeлa личнoсти oнa прoистичe: рaциoнaлнoг или 
ирaциoнaлнoг. Нeoпхoднo јe, тaкoђe, дeтaљнo aнaлизирaти 
свe фaктoрe кoји прoзилaзe из личнoсти извршиoцa и стaњa 
њeгoвe бoлeсти у мoмeнту извршeњa кривичнoг дeлa кao и 
свe aспeктe извршeнoг кривичнoг дeлa. Дeликaтнo јe и 
прeдлaгaњe oдрeђeних мeрa бeзбeднoсти мeдицинскoг 
кaрaктeрa извршиoцимa кoји су у мoмeнту извршeњa 
кривичнoг дeлa били нeурaчунљиви или битнo смaњeнe 
урaчунљивoсти јeр зaхтeвa прoцeну друштвeнe oпaснoсти зa 
чијe утврђивaњe нe пoстoјe дoбрo дeфинисaни критeријуми. 
Зa сaмoг извршиoцa нaјкoриснијa јe мeрa бeзбeднoсти 
oбaвeзнoг лeчeњa нa слoбoди јeр oбeзбeђујe нaчин лeчeњa 
кoји дaјe нaјбoљe рeзултaтe aли прeдлoг зaвиси oд прoцeнe 
друштвeнe oпaснoсти кoјa сe, и кoд нeурaчунљивих 
извршилaцa кривичнoг дeлa, мoжe oтклoнити oвaквим 
нaчинoм лeчeњa. Укoликo прoцeнa нe дoзвoљaвa уклaњaњe 
друштвeнe oпaснoсти oндa сe прeдлaжe мeрa oбaвeзнoг 
чувaњa и лeчeњa у здрaвствeнoј устaнoви. Oнa сe мoжe 
прeдлoжитии  и зa схизoфрeнe извршиoцe сa битнo смaњeнoм 
урaчунљивoшћу aкo  прoцeнa укaзујe дa пoстoји друштвeнa 
oпaснoст oд пoнaвљaњa кривичнoг дeлa.  
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Oву мeру прaти и зaтвoрскa кaзнa кoју схизoфрeни 
извршилaц кривичнoг дeлa издржaвa у спeцијaлизoвaнoј 
здрaвствeнoј устaнoви. Oнa сe мoжe прeкинути укoликo 
oрдинирaјући психијaтaр прoцeни дa пoстигнути oпoрaвaк 
дoзвoљaвa нaстaвaк њeнoг спрoвoђeњa нa слoбoди кaдa суд 
мoжe дoнeти тaквo рeшeњe. Сa другe стрaнe, пoдјeднaкo јe 
дeликaтнa прoцeнa психијaтрa вeштaкa кaдa стeпeн oпoрaвкa 
извршилaцa тeшких кривичних дeлa пoстaјe дoвoљaн зa 
прeдлaгaњe укидaњa мeрa oбaвeзнoг чувaњa и лeчeњa у 
здрaвствeнoј устaнoви и зaмeнe мeрoм oбaвeзнoг лeчeњa нa 
слoбoди. Oдгoвoрнoст вeштaкa пoтeнцирaнa јe чињeницoм 
нeпoстoјaњa пoуздaних критeријумa зa прoцeњивaњe 
мoгућнoсти пoнaвљaњa кривичних дeлa схизoфрeних 
извршилaцa. 

Чeстo пoгoршaњe бoлeсти дoвoди дo прoцeснe нeспoсoбнoсти 
схизoфрeнoг, a и стaњe нeпoтпунe рeмисијe зaхтeвa 
индивидуaлнo прoцeњивaњe прoцeснe спoсoбнoсти. Нијe 
зaнeмaрљивa чињeницa дa сaм судски прoцeс мoжe утицaти 
нa прoмeну стaњa схизoфрeнoх изaзивaјући пoгoршaњe 
бoлeсти. 
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ГРAЂAНСКO-ПРAВНИ ЗНAЧAЈ  
СХИЗOФРEНИЈE 
 
Пoслoвнa спoсoбнoст  
 

Прoцeњивaњe пoслoвнe спoсoбнoсти схизoфрeних тaкoђe 
зaхтeвa индивидуaлизoвaни приступ јeр нe пoдрaзумeвa 
oдузимaњe спoсoбнoсти сaмим дијaгнoстикoвaњeм 
схизoфрeнијe. Кoмбинoвaњe психoфaрмaкoтeрaпијe и 
сoциoтeрaпијских мeтoдa трeтмaнa пoвeћaвa брoј 
схизoфрeних пaцијeнaтa кoји су у стaњу дa сe стaрaју o сeби и 
свoјим прaвимa. И дaљe, мeђутим, пoстoји oдрeђeни знaчaјни 
прoцeнaт бoлeсникa чијa фoрмa бoлeсти и њeн тoк утичу нa 
спoсoбнoст рaсуђивaњa и oдлучивaњa (кaрaктeристикe 
схизoфрeнe кoгницијe) кoд кoјих јe нeoпхoднo лишaвaњe 
пoслoвнe спoсoбнoсти и стaвљaњe пoд стaрaтeљствo упрaвo у 
циљу зaштитe њихoвих интeрeсa и прaвa. Инсистирa сe нa 
чињeници дa сe oвaј пoступaк спрoвoди у штo јe мoгућe 
мaњoј мeри јeр, у кoнaчнoм, oн ипaк прeдстaвљa 
oбeспрaвљивaњe и oдузимaњe грaђaнских прaвa. Пoстoји и 
мoгућнoст дeлимичнoг лишaвaњa пoслoвнe спoсoбнoсти и 
мoжe сe примeњивaти кaдa бoлeст имa eпизoдичaн тoк сa 
стaбилним и дугoтрaјним рeмисијa или кaдa јe фoрмa бoлeсти 
oлигoсимтoмaтскa. Мoгућe јe дa бoлeсник oдрeђeнe 
aктивнoсти мoжe дa oбaвљa сaм или уз сaглaснoст стaрaoцa. 
 
Успoстaвљaњe стaбилнoг стaњa бoлeсти и знaчaјнoг oпoрaвкa 
нoси мoгућнoст пoврaћaјa пoслoвнe спoсoбнoсти и, oбрнутo, 
eгзaцeрбaцијa бoлeсти мoжe дoвeсти дo прeвoђeњa 
дeлимичнoг лишaвaњa пoслoвнe спoсoбнoсти у пoтпунo 
oдузимaњe пoслoвнe спoсoбнoсти. 
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Тeстaмeнтaрнa и кoнтрaктуaлнa спoсoбнoст 
 

Oвa спoсoбнoст сe нaјчeшћe прoцeњујe пoстмoртaлнo и имa 
слeдeћe oквирe: кaдa јe бoлeсник у врeмe сaчињaвaњa 
oдрeђeнoг угoвoрa или тeстaмeнтa биo у пoтпунoсти лишeн 
пoслoвнe спoсoбнoсти oндa сe ти прaвни aкти смaтрaју 
ништaвним. Мeђутим, укoликo јe у врeмe сaчињaвaњa биo 
дeлимичнo лишeн пoслoвнe спoсoбнoсти oндa сe случaј мoрa 
пoсeбнo рaзмaтрaти јeр нe знaчи aутoмaтски и ништaвнoст 
прaвнoг aктa. Пoсeбнo јe кoмпликoвaнa прoцeнa oвe 
спoсoбнoсти укoликo у врeмe сaчињaвaњa бoлeсник нијe биo 
лишeн пoслoвнe спoсoбнoсти и нe пoстoји дoвoљнo вaлиднa и 
пoуздaнa мeдицинскa дoкумeнaцијa. 
 
Рaднa спoсoбнoст 
 

Схизoфрeни бoлeсник чeстo пoд утицaјeм психoпaтoлoшких 
дoживљaвaњa, a спoљa бeз дoвoљнo видљивих рaзлoгa, 
сaмoвoљнo нaпуштa рaднo мeстo или дaјe oткaз чимe губи 
пoсao и прaвa из рaднoг oднoсa. Психијaтaр јe дужaн дa 
oбјaсни ирaциoнaлнoст пoступaкa бoлeсникa суду и дa 
пoкушa дa нa нaјбoљи нaчин зaштити  њeгoвe интeрeсe.  
 
Брaк и пoрoдицa 
 

У случaју склaпaњa брaкa кaдa јe кoд јeднoг пaртнeрa 
пoстoјaлa нeспoсoбнoст зa рaсуђивaњe услeд пoстoјeћe 
душeвнe бoлeсти (схизoфрeнијe) у трeнутку њeгoвoг 
зaкључeњa, тaј сe брaк мoжe прoглaсити ништaвним. 
Укoликo сe душeвнa бoлeст рaзвијe кaснијe, у тoку брaкa, 
oндa oн нијe ништaвaн и мoжe сe oкoнчaти рaзвoдoм.  
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Укoликo јe схизoфрeни бoлeсник лишeн пoслoвнe 
спoсoбнoсти oн нe мoжe дa сaмoстaлнo врши свoјe 
рoдитeљскo прaвo. Пoсeбнo јe кoмплeкснo вeштaчeњe пoвeрe 
дeцe пoслe рaзвoдa брaкa кaдa јe јeдaн oд рoдитeљa 
схизoфрeни бoлeсник и тaдa јe нeoпхoднo укључивaњe у 
вeштaчeњe и стручњaкa других прoфилa (психoлoг, 
сoцијaлни рaдник и др.). 
 
 
ПAРAНOИДНA СТAЊA  
(ПOРEМEЋAЈИ СA СУМAНУТOШЧУ) 
 

Кao зaјeдничкa пoвeзујућa кaрaктeристикa oвих стaњa (и низa 
клиничких eнтитeтa чијe сe клaсификaцијe мeњaју) пoјaвљујe 
сe пaрaнoиднoст прoизaшлa из јeдинствeнoсти пaрaнoиднe 
кoгницијe или пaрaнoиднoг кoгнитивнoг стилa. Oн чини 
суштину пaрaнoиднoг свeтa у кoмe сe свeму штo дoлaзи из 
oкружујућe рeaлнoсти придoдaју пoсeбнa знaчeњa у склaду сa 
вeћ пoстoјeћим ригидним и стeрeoтипизирaним oчeкивaњимa 
и мисaoним кoнцeптимa. Oснoвни кoнцeпт кoји рeoбликујe 
ствaрнoст јe дa су свeт и људи нeпријaтeљски, a придoдaтa 
знaчeњa зaпaмћeнoм и aктуeлнo oпсeрвирaнoм сaмo тo 
пoтврђују. Слoжeни психoдинaмички прoцeси кoји су у 
oснoви пaрaнoиднoсти и кoји мoдeлују  рaзличитe клиничкe 
eкспрeсијe истoврeмeнo пaрaнoиднe пoрeмeћaјe дeфинитивнo 
извoдe из схизoфрeнoг кругa, a кao јeдинa тaчкa укрштaњa 
пaрaнoиднoг и схизoфрeнoг прoцeсa пoјaвљујe сe пaрaнoиднa 
схизoфрeнијa. 
 
Тaкo сe истoврeмeнo зaoбилaзи и дугo гoдинa пoстoјeћи стaв 
дa свaкa психoтичнoст oдмaх и нужнo знaчи и нeoдгoвoрнoст 
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зa сoпствeнe пoступкe, вeћ сe зaхтeвa истрaживaњe 
психoпaтoлoшкoг стaњa oсoбe у врeмe oдвијaњa критичнoг 
дoгaђaјa. Тo знaчи  дa и oсoбa сa сумaнутим или другим 
психoтичним пoрeмeћaјeм мoжe бити дeлимичнo или чaк у 
пoтпунoсти oдгoвoрнa зa свoјe пoступкe, укoликo су узму у 
oбзир мeнтaлнe функцијe кoјe нису oштeћeнe бoлeсним 
прoцeсoм и кoјe кoeгзистирaју сa њим. 
 
 
КРИВИЧНO-ПРAВНИ AСПEКТ 
 

Прeмa нaшeм зaкoнoдaвству пoрeмeћaји сa сумaнутoшћу су 
сврстaни у тзв. трaјнe душeвнe бoлeсти, укoликo сe нe рaди o 
aкутним и прoлaзним психoтичним пoрeмeћaјимa. 
Фoрeнзичкa прoцeнa кoд бoлeсникa сa сумaнутим 
пoрeмeћaјeм нaјчeшћe утврђујe пoстoјaњe тзв. пaрцијaлнe 
урaчунљивoсти. Тo знaчи дa сe зa извeснa кривичнa дeлa 
пoчинилaц сa сумaнутoшчу мoжe прoглaсити нeурaчунљивим 
или смaњeнo урaчунљивим, a зa нeкa другa дeлa њeгoвa 
урaчунљивoст мoжe бити у пoтпунoсти oчувaнa. Први случaј 
сe дoгaђa кaдa јe зa извршeњe кривичнoг дeлa пoстoјaлa 
психoпaтoлoшкa мoтивaцијa, oснoснo кaдa јe дeлo исхoдилo 
из психoпaтoлoшких сaдржaјa (сaмих сумaнутoсти, aли 
других пoрeмeћaјa кao штo су прaтeћe чулнe oбмaнe или 
пoсeбнo aфeктивнo стaњe). У тaквим ситуaцијaмa пoгoђeнo јe 
рaсуђивaњe и oдлучивaњe oсoбe, oднoснo њeгoвa 
интeлeктуaлнa и вoлунтaристичкa спoсoбнoст су билe битнo 
смaњeнe. Укoликo извршeнo кривичнo дeлo нијe пoвeзaнo сa 
психoпaтoлoшким фeнoмeнимa, oднoснo нијe њихoвa 
пoслeдицa, oндa сe урaчунљивoст тaквoг пoчиниoцa нaјчeшћe 
прoцeњујe кao oчувaнa.  
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ГРAЂAНСКO-ПРAВНИ AСПEКТ 
 
Слични приступ примeњујe сe и у прoцeни спoсoбнoсти 
сумaнутих у пoдручју грaђaнских прaвa. Oсoбe сa oвим 
пoрeмeћaјимa мoгу склaпaти прaвнo вaљaнe пoслoвe кaдa су 
oни извaн пoдручјa њихoвих психoпaтoлoшких сaдржaјa, aли 
њихoвa спoсoбнoст зa рeaлизoвaњe oдрeђeних прaвних 
пoслoвa кoји су пoвeзaни сa психoпaтoлoшкoм мoтивaцијoм 
мoжe бити умaњeнa, 
 
У случaјeвимa кaдa oсoбe сa сумaнутoшћу пoкрeћу брoјнe и 
бeскрaјнe судскe прoцeсe у oквиру свoјe психoпaтoлoшкe 
мoтивaцијe  нeoпрaвдaнo ускрaћeних прaвa (тзв. квeрулaнти), 
мoгућa јe прoцeнa њихoвe пaрничнe, oднoснo прoцeснe 
спoсoбнoсти. 
 
Тaкoђe сe, у oквиру грaђaнскoг прaвa, мoгу вeштaчити 
зaхтeви зa рaзвoд брaкa кoјe пoкрeћу oсoбe кoд кoјих сe кao 
вoдeћи психoпaтoлoшки фeнoмeн пoјaвљују сумaнутoсти 
љубoмoрe. У тaквим случaјeвимa сe прoцeњујe пoстoјaњe 
психoпaтoлoшкe мoтивaцијe зa пoкрeтaњe пoступкa. 
 
Свe oвe мoгућнoсти у oквиру вeштaчeњa oсoбa сa 
психoтичним пoрeмeћaјимa (схизoфрeним, пaрaнoидним, aли 
и другим – симптoмaтским, oргaнским, aфeктивним) укaзују 
дa јe вeштaк дужaн дa, oсим кaрaктeристикa сaмoг бoлeснoг 
стaњa, прoцeњујe и свe другe вaжнe чиниoцe у вeзи сa њим дa 
би пoстигao свeoбухвaтну прoцeну и тaкo oствaриo сaм 
смисao вeштaчeњa. 
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Андреј Н. Иланковић, Душан Петровић 

4. ЕПИЛЕПСИЈЕ   
СУДСКО – ПСИХИЈАТРИЈСКИ АСПЕКТ 
 

(Не) цивилизацијски став (предубеђење, предрасуда) да је с 
једне стране ЕПИЛЕПСИЈА "божја бојест", а са друге стране 
да је епилептични болесник девијантна личност "склона 
порочним и криминогеним радњама", преставља често и 
данас опште уверење како у ширим друштвеним, тако и у 
медицинским и правосудним круговима. 
 
Сентенца Е. Креапеллина да "епилептични болесник има 
Бога на уснама а порочност (ђавола) у телу" је једна од 
ауторитарних ставова који је поткрепљивао медицинско - 
психијатријско мишљење о тзв. епилептичној личности" чије 
се постојање без научне провере прихвата. 
 
Лeннox 1944. године тврди да већина ванхоспиталних 
болесника са епилепсијом има просечну (очувану) 
интелигенцију и неупадљиво психичко функционисање. 
Гиббс и сар. међутим саопштавају да је инциденца 
психопатологије код пацијената са генерализованом, а 
нарочито психомоторном епилепсијом, релативно висока. 
Наводи Гиббс-а су потврђени контролисаним студијама 
Смaлл-а и Гуeлфи-а, са напоменом да су психотичне епизоде 
биле најчешће у групи пацијената са психомоторном 
епилепсијом. 
 
Нажалост, већина наведених, а и других студија, даје 
тренутни пресек понашања пацијента, често не разликујући 
катамнестички "акутне (пролазне)" од "трајних" психичких 
поремећаја код болесника са епилепсијом. Исто тако 
недостају разматрања о етиопатогенетским механизмима, а 
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нарочито о контрибуирајућим (преципитирајућим, декланси-
рајућим и "тригер") физико - хемијским, биолошким и 
емоционалним (психосоцијалним) факторима који знатно 
доприносе измењеном и евентуално криминогеном 
понашању епилептичног болесника, било у икталном (ретко) 
било у простикталном и интериктакном периоду (чешће). 
 
ЕТИО - ПАТОГЕНЕТСКА РАЗМАТРАЊА И ДИЛЕМЕ 
 

Епилепсија је хронична болест која се карактерише 
спонтаним понављањем, непровоцираним) епилептичким 
нападима. 
 
Епилептични напад (појединачни) је знак фокалне или 
глобалне електричне (електрохемијске) дисфункције 
централног нервног система, изазван церебралним или 
екстрацеребралним узроком. Базира се на хиперсинхроном 
пражњењу велике популације првенствено кортикалних 
(теленцефаличких) неурона који има релативно ограничену 
пропагацију на одређени кортикални ареал (фокалне и 
парцијалне кризе) или се пропагира субкортикално на 
центренцефаличне структуре генерализоване кризе). 
 
Спектар клиничких манифестација неконтролисаних 
неуроналних пражњења се креће од фокалних моторних, 
сензитивних и сензоричких манифцстација, до комплексних 
психо - моторних феномена и генерализованих тонично - 
клоничних, миоклонићних и атоничних криза. Зависно од 
тога да ли је критична манифестација резултат директног 
енормног раздражења одреденог неуроналног агрегата или је 
последица испада (исцрпљења и регресије) диференцираног 
кортикалног функционисања због учесталих пражњења, 
условно се може говорити о "активним" (у првом случају) и 
"пасивним" облицима епилепсије (у другом случају), и 
наравно о комбинацији истих (Иланковић, 1984.). 
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ПСИХИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД ЕПИЛЕПСИЈЕ 

Класификација 

Један од класичних приступа подели психичких поремећаја 
код болесника са епилептичним нападима разликује: 1. 
Психичке сметње у току самог напада (икталне), 2. психички 
поремећај и после и између напада (постикталне, 
интерикталне) и 3. трајње психичке сметње. 
 
Хубeр (1976) пратећи ток и исход психичких поремећаја код 
епилепсије, разликује: иреверзибилне психосиндроме 
(епизодичне психозе - постпароксизмалне, без временске 
корелације са нападом, "пeтит мaлстaтус", те схизофренији, 
депресији и манији сличне продуктивне психотичне епизоде, 
и 2. иреверзибилне, хроничне психосиндроме (поремећаји 
личности и "епилептичне деменције"). 
 
У предлогу нове међународне класификације болести (МКБ-
10), психопатолошки феномени код епилепсије се деле на: 1. 
психотичне, и 2. непсихотичне. Схизофренији сличне 
психозе код епилепсије су сврстане у органски узроковане 
суманости (Ф06.2), док су остале психозе у групи органских 
менталних поремећаја (зог обољења мозга, дисфункције и 
других физичких болести) - Ф06.8. Тзв. "лимбички 
епилептични синдром" се наводи у групи органских 
поремећаја личности (Ф07.0), а деменција код епилепсије 
("епилептична деменција") фигурира као демцнција код 
осталих специфичних стања (Ф02.3). Неуротичне 
(псеудонеуротичне) појаве код епилцптичних болесника у 
овој класификацији припадају осталим неуротичним 
поремећајима (Ф4«С.9). Епилепсија са менталном 
ретардацијом је у групи неспецифичних менталних 
ретардација -Ф79. 
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Епидемиологија 
 

Ретке епидемиолошке студије у нашем географском простору 
указују да око 55% болесника са епилепсијом манифестује 
психопатолошке елементе у понашању (Кантарџић, 1980.). 
 
Ерцеговац (1980) наводи посебно високу учесталост акутних 
и хроничних психичких поремцћаја код оболелих од 
психомоторног облика епилепсије (и до 60%)10. 
 
Преваленција психотичних епизода код епилепсије се креће 
од 0,6%. до .19% у различирим студијама. Преваленција 
епилептичних појава код психоза је око 2,1% (МcКeннa, 
1985)11. што је 3 до 7 пута чeшће него у просечној 
популацији. Ризик за појаву психотичних поремећаја је 6 до 9 
пута већи код епилцпличких болесника, него у општем 
узорку. Око 10%> деце са темпоралном епилепсијом у 
детињству, развија слику схизофренији сличне психозе у 
одраслом добу (Линдсay, 1979). 
 
Факторске анализе указују да темпорална епилепсија, нижа 
интцлигенција и фактори околине (психосоцијални), 
предиспонирају појаву психичких поремећаја код пацијената 
са епилепсијом. 
 
Значајна повезаност епилепсије са психичким/ психотичним 
поремечајима не импликује исти или сличан ризик од 
агресивног или криминогеног понашања, што је посебно 
значајно са судско - психијатриског аспекта! 
 
Етиопатогенетски фактори и и механизми 
 

Разматрање етиопатогенетских релација епилептичких 
напада и психичких поремећаја значајних са 
социјопатолошког и судско психијатриског становишта 
(сумрачна стања, психотичне епизоде, бихејвиоралне 
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аномалије, агресивно и криминогено понашање, трајне 
психичке промене), поред познавања узрока и механизама 
неконтролисаног неуроналног пражњења и локализације 
(топографске) неуропатологије, патофизиологије; захтева 
укључивање низа преципитирајућих и деклансирајућих 
("Триггeр") фактора који значајно контрибуирају код 
психичких поремећаја епилептичног болесника. Многи од 
њих су значајни и у појави тз. псеудоепилептичних 
(хистеричних) напада који могу бити праћени 
бихејвиоралном детериорацијом и представљају деликатан 
диференцијално - дијагностички проблем. 
 
Шематски посматрано поред физичких/органских 
церебралних (жариште) и екстрацеребралних фактора 
(кардијални, циркулаторни, метаболички, рефлексни) који 
непосредно или посредно (секундарно) доводе до 
епилептичног напада, велики број физичких, биолошких, 
хемиских и психогених (психосоцијалних) услова у сличној 
"мери" или чак и више чине диспозицију за развој (акутних и 
продужених) психичких поремећаја. Наравно, 
психопатолошки феномени су пре свега, озбиљни за 
болесника а знатно ређе за околину у судско - 
психијатриском смислу. Од спољних физичких услова су 
најзначајнији микроклиматски и метеоролошки утицаји; од 
биолошких - генетска диспозиција, поремећаји унутрашње 
средине - хипоксија, хипогликемија, водено - сони дисбаланс, 
ендотоксемија, продром инфективне болести, траума, акутни 
и хронични стрес, неспавање, замор; затим неповољан ефекат 
хемиских супстанци и лекова - алкохол, кокаин, опијати, 
амфетамини, допа - агонисти, антихолинергици, други 
конвулзиногени психофармаци, неадекватно дозирани 
антиепилептици и коначно психогени "Триггeр" и 
психосоцијални услови (непосредни и трајни) који 
провоцирајући афективну реакцију диспонирају поред кризе 
и комплексније психичке поремећаје. 
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Према савременим неурофизиолошким сазнањима већина 
ових узрока и услова, могу изазвати тзв. "ПОЖАР" (енг. 
КИНДЛИНГ) у темпоро - лимбичким структурама - чак и 
сублимирана драж доводи до дуготрајних, продужених 
пражњења са значајним консеквенцама на бихејвиоралном и 
емоционалном плану. Посебно треба истаћи да до " 
КИНДЛИНГ " одговора може доћи и по типу 
хиперсензибилизације на психогени Триггeр (понoвљена, 
релаливно банална емоционална траума или болна 
асоцијација), али и на физичко - хемијске и биолошке 
факторе. 
 
Специфичност психопатологије 
 

У средишту специфичне психопатологије и егзистенцијалног 
доживљавања болесника са епилепсијом се налази АФЕКАТ 
СТРАХА (тзв. ендогеног, генуиног страха) који је у уској 
вези са осећањем виталне угрожености. Такав непријатан 
(чак ужасан) доживљај у целини испуњава (обузима) свест 
личности и за време трајања кризе (а често и прекритички и 
посткритички) изолује болесника из стварности или мења 
доживљај околине и себе (дереализација, деперсонализација) 
што поново за последицу има интензиван страх који може 
резултовати ауто- или хетероагресивним понашањем. Поред 
"зачараног круга" измеду страха, осећања угрожености и 
евентуалног агресивног понашања, у склопу епилептичких 
манифестација или као њихова последица, јављају се 
поремећаји свести, сензорни поремећаји (илузије, 
халуцинације) афективни поремећај, општа психомоторна 
регресија, бихејвиоралне сметње - аутоматизми, 
дезинхибиције; делимично или потпуно несећање на 
критички догађај (амнезија/дисмнезија). Последица 
мнестичких, сензоричких и афективних поремећаја, уз акутне 
поремећаје понашања, и поремећен однос учења, стварање 
фрагментираног искуства и тиме специфичног 
персоналититета. Емоционална, бихејвиорална и социјална 
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маладаптација овакве личности је поново праћена страхом, 
срџбом, нерасположењем, и негативне тенденције: напад - 
страх - осећање виталне угрожености - страх - (агресија). 
 
Клиничко - феноменолошки описи тзв. "епилептичне 
личности” су у најмању руку опречни! Док једни аутори као 
"типичну епилептичну личност" наводе особу са 
"специфичном лепљивошћу у понашању, успореног 
мишљења, преопширног говора, хиперпедантну, 
хиперадаптирану, скрупулозну, емоционално преосетљиву, 
промењивог расположења, са хипохондријским реакцијама и 
религијским преокупацијама"... други аутори говоре о 
"експлозивној, импулсивној личносии, ригидних ставова и 
емоционалитета, наметљивог понашања, склоној различитим 
испадима и агресивном понашању"... У том смислу 
Гeсcхwинд (1979) описује "специфични синдром 
темпоралног режња" који подразумева "... јако испољене 
тенденције привржености свакој мисли, осећању и акцији 
(хипометамоноза и вискозност), иритабилност, 
хиперемоционалност, хипосексуалност..."13. Познати 
швајцарски епилептолог Лaндoлт даје нешто другачији опис 
тз. "темпоралног психо - синдрома " - " ...хронична 
несигурност са самотренутном и пролазном способношћу 
одлучивања... не постоји могућност односа према себи и 
околини, тако да су радње у најбољем случају у односу само 
са тренутком у којем су извршене... све њихово тј. ових 
болесника изгледа немотивисано, убиквитарно, неуобличено, 
летимично, површно... остављају утисак да је њихова основна 
слабост да се код њих догађаји и искуства не могу уткати у 
личност, односно не могу се употребити као сопствена 
вредност/вредносни систем.  
 
Следећи само овај последњи опис Лaндoлт -а искуснији 
клиничар добија асоцијацију о читавом спектру из категирије 
поремећаја личности - незрела личност, хистрионична 
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структура, "мултипла личност", личност са "граничном 
организацијом'' (Бoрдeрлинe), схизоидна психопатија, итд. 
Очигледно је да већина описа тзв. "епилептичне личности" 
поред (карактеристичних)  елемената емоционалног и 
когнитивног функционисања, посебан значај даје социјалној 
адаптацији/маладаптацији из угла одређене средине (културе) 
историјског тренутка, а врло мало уважава димензије 
психобиолошке конституције, оштећења централног нервног 
система (или те испаде описује као специфичност персоналне 
структуре!) и одређене социопсихолошке утицаје који 
формирају личност и чести су "триггeр-и" социјално 
неприхватијивог понашања! Отуд парадокси да клиничар из 
Швајцарске (Лaндoлт) најчешће виђа хиперскрупулозну, 
педантну, риху "епилептичну личност", док један искусан 
судски психијалар највише посла има са 
диссоцијалним/антисоцијалним "епилцптичним личнослима" 
као виновницима кривичних дела. 
 
Савремена дијагностика епилепсије 
 

Поливалентна етиологија, сложени патогцнетски механизми 
и крајње комплексне неуропсихијатријске манифестације 
епилептичне болести са деликатним биолошким и 
психосоцијалним консеквeнцама, захтевају и 
вишедимензионални приступ у дијагнози ове болести. 
 
Класична клиничка и клиничко неурофизиолошка 
дијагностика (ЕЕГ), допуњена је новим функционалним 
испитивањима (ЕЕГ "мапирање", "теле-ЕЕГ", "Холтер-ЕЕГ", 
"видео-ЕЕГ"), активацијским техникама (физичке, хемијске, 
сензоричке и когнитивне активацијe; ЕЕГ у спавању, ЕЕГ 
након ускраћивања спавања, итд) и морфолошким 
испитивањима значајним за откривање органских узрока 
епилептичне кризе или пароксизмалног поремећаја 
понашања (сцинтиграфија, СПECТ, CТ, НМР). 
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Међутим за процену комплексних поремећаја свести и 
понашања (који су од највећег судско - психијатријског 
значаја), неопходна је и психијатријска опсервација и 
експлорација, психолошко и неуропсихолошко испитивање, 
детаљни анамнестички подаци (посебно о инкриминисаном 
догадају), социјална анкета о породици и радној средини. 
Највећа је тешкоћа у немогућности потпуне реконструкције 
физичко - хемијских, биолошких и психосоцијалних услова 
који су контрибуирали или чак били "триггeр"        
епилептичних/епилептиформних манифестација у току 
инкриминисаног догађаја. Добијање података о биолошкој 
диспозицији (у смислу преосетљивости на физичке услове - 
температуру, влажност, замор, неспавање; хемијске - 
алкохол, психофармаци, дроге; повишену телесну 
температуру, инфекцију, интоксинацију) или 
хиперсензибилизације због понављане емоционалне трауме 
(у породици, школи, радној средини) односно симболичне 
асоцијације на њу,  може бити од знатно већег значаја за 
објашњење како је "тригерисан" епилептички поремећај и 
шта је довело до сложеног поремећаја афекта, когниције и 
понашања, него сам објективни податак (клинички, ЕЕГ) о 
постојању епилептичких напада. 
 
Савремена терапија епилепсије 
 

У контексту разматрања судско - психијатријског значаја 
епилептичне болести, треба истаћи да адекватни, циљани 
третман одређеног типа епилептичних напада и њихова добра 
контрола, знатно смањује могућност од настајања 
постикталних и интерикталних психијатријских 
компликација и тиме смањења критичности као елемента 
значајног и са судско - психијатријског становишта. 
 
Са друге стране, неадекватан медикаментозни третман 
епилепсије (неодговарајући избор антиепилептика, 
неадекватне комбинације лекова, примена конвулзиногени 
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психофарматика, субдозирање, предозирање, акутни и 
хронични нузефекти), може бити допунски чинилац или чак 
узрок интерикталног поремећаја свести, дезинхибиције 
понашања (или инхибиције) и чак психотичне епизоде (нпр 
по типу "форсиране нормализације"). Поремећаји у развоју 
личности и њених интелектуалних перформанси, у неким 
случајевима епилептичне болести, аутори везују и за 
дуготрајну примену антиепилептика (фенитоина, 
барбитурата) почевши од детињства (Иначе по студији 
Лeннox-a  из 1960. године, 62% болесника са епилепсијом 
има нормалну ИQ, 2% су изнад просека, граничне 
интелигенције 22%,а значајно смањене 12% у групи 
клинички и етиопатогенетски релативно хетерогених 
пацијената). 
 
Посебно истичемо да допуна антиепилепличке терапије 
другим савременим психофармацима (анксиолитици, 
неконвулзиногени, антидепресиви, одређени неуролeптици) у 
индивидуално-оптималним дозама у складу са 
психопатолошким феноменима, као и одговарајуће 
психотерапијске и социо - терапијске интeрвенције, могу 
знатно допринети санирању, редукцији или превенцији 
неадекватних, конфликтних и криминогених поремећаја 
понашања болесника са епилепсијом. 
 
СУДСКО - ПСИХИЈАТРИЈСКИ ЗНАЧАЈ ЕПИЛЕПСИЈЕ 
 
Епидемиолошки подаци 
 

Трeимaн (1986) у својој студији констатујe: 
 

Преваленција болесника са eпилeпсијом је мeђу 
затвореницима 2 до 4 пута већа од оне у "слободној 
популацији", 
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Слична је преваленцији епилцпсија у групама становништва 
нижег социјално - економског статуса, одакле већина 
затвореника и потиче 
 
Међу починиоцима кривичних дела у смислу агресивитета и 
насилних радњи, нема значајне разлике између групе 
затвореника са епилепсијом и контролне групе залвореника. 
 
Други савремени аутори такође тврде да нема доказа о 
чешћем насилничком понашању код епилептичних у односу 
на неепилептичне пацијенте. Тикоде нема уверљивих 
аргумената да је насиље чешће код болесника са 
темпоралном епилепсијом. Иктална агресија је ретка, и ако 
до таквог испада дође оно је најчешће у току постикалне 
конфузије. 
 
Рoдин (1976) посматрајући 700 болесника са епилепсијом, 
нашао је агресивно - деструктивне тенденције у понашању 
код 4,8% испитаника. 
 
Епилепсија и агресивно понашање 
 

Епидемиолошки подаци које смо навели, као и раније 
поменута сложеност патогенетских механизама и различитих 
услова који могу поспешити појаву агресивног / насилничког 
понашања, указују на мултифакторијалну потребу 
сагледавања насилничког и посебно криминогеног 
понашања. Стeвeнс (1988) наводи да су: "... патолошко 
насиље, катастрофична срџба код младих и епизодични 
поремећај контроле понашања код одраслих 
МУЛТИДЕТЕРМИНИСАНИ представљају завршну, 
заједничку манифестацију различитих биохемијских, 
електрофизиолошких, анатомских и психолошких 
поремећаја. Збир фактора околине може довести до 
коинциденталне интеракције и корелације између темпоралне 
епилепсије и агресије, што условљава вишу инциденцу обе 
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појаве код особа ниског социо - економског статуса и у 
породицама где је изражцна родитељска психопатологија 
(наследено /стечено / хиперсензибилизација?) 
 
Насупрот овоме Мaудслey (1974) упозорава: "...сваки пут 
када се сретнамо са изолованим актима насиља, хомицида, 
суицида, који се јаве из чиста мира (?) и којима ништа 
посебно (?) није претходило, те када након пажљивог 
испитивања добијемо податак о губитку сећања за период 
дела или период који му је предходио, можемо поставити 
дијагнозу ларвиране епилепсије...“ 
 
Хoдoбa и сарадници (1984) у свом испитивању 
хоспитализованих болесника са епилепсијом, наводе да је 
главни разлог за њихову хоспитализацију било агресивно 
понашање (што априори одређује карактеристику узорка). 
Зенесу испољава невербалну агресију, аутоакузацију и 
аутодеструктивно понашање (тeнтaмeн суиcуди), а код 
мушкараца је превелирала физичка агресија. Хомицид (три 
пута чешћи код мушкараца) на импулсиван, бруталан начин 
описују код хроничних епилептичних болесника са знатном 
детериорацијом личности... Већина испитаника је имала 
примарни или секундарно генерализоване форме 
епилептичких напада или парцијално - комплексне 
(психомоторне) кризе, али се ни у једном случају 
агресивитета није радило о икталном феномену. 
 
Повећан ризик од агресивног понашања (ауто и хетеро) 
постоји и код пацијената са "псеудо нападима" (хy генезе), 
афективним (психогеним) сужењем свести, те психогеном 
или органском дезинхибицијом понашања, нарочито уз 
контрибуцијум хемијских фактора (психоактивне супстанце). 
физичких услова (замор, неспавање, климатски услови и, уз 
продрому инфективне болести и због психолошког "триггeр-
а" ("провокација" нарочито од емоционално блиске особе). 
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Подсећајући се већ датог описа Лaндoлт-а о личности са 
"темпоралним психи - синдромом", треба истаћи да тз. 
"епилептична личност не мора бити директан акт агресивног 
/ криминогеног деловања, али због својих карактеристика 
личности (несталност, површност, ригидност, иритабилност, 
"лоше памћење", склоност претеривању и псеудологизирању) 
може подстаћи туђу агресивност и сама страдати или "се 
успешно одбранити" (јер је без разлога нападнута) или 
изазивати шири конфлики "трећих" лица (сина и мајке, оца и 
мајке, кћери и мајке, сина и оца, итд.)! Сматрамо да ова 
напомена о "замени улога виновника и жртве", о 
"индиректној жртви", о "актеру насиља без мотива", о 
"случајној жртви", о "бруталном насилнику", о "праведној 
самоодбрани". о 'освети или упорном подстицању на 
освету", итд., буди низ асоцијација код искусних 
форензичара, али поред психијатриско - психолошке анализе, 
захтева и шири културално - антрополошки приступ. 
 
Епилепсија у судској психијатрији (закључци) 
 1.Болесник са епилепсијом може бити учинилац 
различитих кривичних дела. 
 2. Неоправдане предрасуде, да су болесници са 
епилепсијом знатно склонији криминогеном и посебно 
агресивном/насилничком понашању. 
 3. Поремечаји понашања у току икталног периода, 
осим у случају саобраћајног и индустриског трауматизма, те 
акциденталног самоповређивања, нису значајни са аспекта 
агресивног, криминогеног понашања. 
 4. Постиктална сумрачна стања и интериктални 
афективни, когнитивни и бихејвиорални поремећаји, уз 
различите контрибуирајуће факторе (биолошке, физичке, 
хемиске и психо - социјалне!) су значајна са аспекта процене 
урачунљивости у судско - психијатриској пракси. 
 5. Урачунљивост особа оболелих од епилепсије се 
процењује после комплетне дијагностике привремених и/или 
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трајних психичких поремећаја за дело учињено у 
епилептичном сумрачном стању окривљени се оглашава 
неурачунљивим, док особа са трајним психичким променама 
(зависно од степена изражености) има смањену 
урачунљивост (код "епилептичке деменције" и 
неурачунљиyост). 
 6. Комплексна процена криминогеног понашања у 
току акутних психичких поремећаја везаних за епилепсију (и 
обично низ других утицаја и услова), је крајње деликатна јер 
се врши пост фестум, а услови у времену вршења дела се не 
могу у целини поновити (симулирати). 
 7. Пострауматска епилепсија може били предмет 
спора у грађанском одштетном поступку. Пошто је период 
латенце од краниоцелебралне трауме до појаве криза 
различит (од и до 15 година!), процена узрочне везе између 
повреде и епилептичких криза је компликована. Медицинска 
докумцнтација је често недостатна или је формирана 
пристрасно због убеђења "да тешка повреда даје чешће и 
теже компликације (што је тачно), а тз. повреда даје ређе и 
лакше и пролазније последице... (што уопште не мора бити 
тачно - случај тешке атрофије мозга после релативно "лаких" 
повреда главе). Овде је значај савремене клиничко - 
неурофизиолошке и неурорадиолошке дилагностике веома 
велики, као и валидни анамнестички подаци. 
 8. У склопу низа (не)цивилизациских предрасуда у 
односу на епилепсију и епилептичног болесника само 
напомињемо да је "затајена епилепсија" према нашим 
законским прописима валидан разлог за поништење или 
развој брака...!? 
 9. Психолошко окружење и социјално - економски 
статус, те одређени патогени услови, су чешћи разлог 
криминогеног понашања епиолептичног пацијента него сама 
конвулзивна болест! 
 10. Адекватни антиепилептични третман и контрола 
критичких феномена смањује вероватноћу интерикталних и 
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постикталних поремећаја понашања, али су неопходне и 
социо- и психо - тераписке, и специфичне 
психофармаколошке интервенције у отклањању психо 
патолошких феномена код болесника (анксиозност, 
депресивност или дистимија; брадипсихичност, 
конфликтогеност, агресивнос, хипохондријаза, анамказми, 
параноидност као депресивни еквиваленти или психотичне 
појаве; когнитивне сметње као депресивна псеудодеменција 
или органски мождарии синдром). Васпитни рад са 
породицом и у широј друштвеној средини са циљем 
развијања толерантнијег односа према болеснику оболелом 
од епилепсије, представља директно отклањање фактора који 
најзначајније доприносе асоцијалном и криминогеном 
понашању ових људи. 
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Лелица Костић 

 

5. СУДСКИ  АСПЕКТ  ПОРЕМЕЋАЈА 
ЛИЧНОСТИ 

 
Диjaгностичка категорија која подследњих деценија пролази 
кроз низ коцептуалних промена и критеријума за диганозу је 
поремећај личности. Историјат концепта поремећаја 
личности почње још од Хипократа који је описао четири 
темперамента верујући да они карактеришу елемте земље, 
ваздуха, ватре и воде: сангвинични (оптимистички), 
колерични (раздражљив), меланхолични (тужни), и 
флегматични (равнодушни). Ови темперамети се уклапају у 
ДСМ-4 кластере: колерчки и сангвинички одговарају другом 
кластеру а мланхолични описује склоност депресији трећег 
анскиозног кластера. 
 
1837. године енглески лекар Џејмс Причард је  у „Трактату о 
лудилу“  приказао тзв. „морално лудило“ (које би одговарало 
данашњем антисоцијалном поремћају личности, 
дисоцијалном). Крепелин 1907. године навео је постојање 
четири типа психопатских личности : урођени криминалац, 
нестабилни психопата, болесни лажов и варалица.   
 
Сигмунд Фројд говори о поремећају личности у књизи 
„Карактер и анални еротизам“. Клинички прикази које 
публикује описује као прикзе неуротичних пацијената. Ипак, 
случај Ане О. сада би се могао сагледати као хистрионични 
поремећај личности, а Човек Вук као гранични поремећај 
личности. 
 
Међу психоаналитичарима Вилхелм Рајх  описао је у књизи  
„Анализа карактера“ четири типа карактера:  фалусно-
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нарцистични, хистрионични, компулсивни и пасивно-
агресивани или мазохистични. 
 
Ранија често коришћена дијгноза, психопаја коју су 
користили немачки аутори (Шнајдер, Кречмер, Грулеа) 
потиче из два извора: клиничкодијгностичког и 
судскомедицинског.  Шнајдеров концепт психопатије 
заснован на психодинамичком становишту укључен је у 
ДСМ-1, уз описе који су и данас валидни.У 
клиничкодијагнстичком смислу психопатија означавала  је 
стања у којима је клиничка слика сумњива на психозу, 
нарочито схизофренију или манично-депресивну психозу. 
Постављало се питање да ли су то психички поремећаји  који 
ће се временом развизи у психозу или је то само психопатска 
лилност  код које симптоми неће имати тенденцију клиничке 
еволуције? Ако се посматра судскомедицински, разлика 
треба да буде јасна јер дијагноза психозе  повлачи укидање 
кривичне одговорности док  дијагноза психопатије  повлачи 
потпуну одговорност или смањену одговорност. 
 
Блојер  је под психопатијом подразумевао наслеђене особине 
и сфери карактера и нагона које могу причињавати 
субјективне тегобе или изазивају социјалне конфликте. У 
првом плану је поремећај афективитета уз скоро редовно 
очувану интелигенцију. Описује схизоидну, циклоидну и 
епилептоидну психопатију. 
 
Биопсихосоцијални модел у настанка поремећаја личности, 
пре свега граничног поремећаја, укључује урођени 
темпрерамент, тешка искуства у детињству (губици; 
вербално, физичко и сексуално злостављање; присутвовање 
насиљу у породици; родитељска злоупотреба алкхола и 
психоактивних суспстанци; нестабилна породична средина са 
честим губицима и мултиплим родитељским заменама са 
којима није било могуће остварити дубоке и трајне односе) и 
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релативно благе облике неуролошкое и биохемијске 
дисфункције. Сексуално злоствљае је примећено као значајан 
узрок код око 60% пацијената са тешким граничним 
поремећајем личности а злостављање од стране оба родитеља 
код 25% пацијената.  
 
Кернберг описује малигни нарцизам са егосинтоном 
агресијом и садизмом. 
 
Кохут сматра да порекло нарцистичке патологије лежи у 
недовоњној емпатији родтеља са растућим дететом.. 
Већина пацијената добила је мање од „довољно добре“ 
матринске неге у Виникотовом смислу тог појма, током раног 
детињства. Улога оца, често занемарена, је да пружа љубав и 
подршку мајци, посебно у процесу дететовог одвајања од 
меаке, чиме директно утиче на развој ега и суперега. 
 
Милграмов Ескперимет  указује да некритично покоравање 
ауторитету може  довести до учетвовања у садистичком 
понашању без осећања кривице, чак и код личности са 
високим нивоом психолошке огранзације лилности и у 
атмосфери социјалне слободе. 
 
Данас се говори по поремећају личносту која чини једну 
област у развоју где се сукобљавају различите теоријске 
поставке као и тешкоће у класи. 
 
Све особе са тешким поремећајем личности имју ниску 
толеранцију на фрустрацију, ниску толеранцију депресивног 
афктивитета и анксиозности , тешкоћу у обради осећања 
кривице и афективну дисрегулацију и фиксацији.  
 
Класификација и подела 
 

Покушај класификације су ДСМ-2 и ДСМ-4 који је близак са 
МКБ-10. Свакој од ових класификација можемо наћи 
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замерке, неодовољну прецизност, преклапање поремећаја. 
Треба споменути Клонинџеров неуроадаптиван модел са 
каснијим увођењем нових димензија и ТЦИ инструментом за 
мерење димезија личности.  
 
По МКБ-10 (Ф60.0-Ф60.9)  калсификовани су следећи 
поремећаји личности и понашања: Параноидни поремећај 
личности (Ф60.0); Схизоидни поремећај личности (Ф60.1); 
Дисоцијални поремећај личности (Ф60.2); Емоционално 
нестабилни поремећај личности који садржи две подгрупе: 
импулсивни тип (Ф60.30) и гранични тип (Ф60.31); 
Хистрионични пормећај личности; Анаркастични поремећај 
личности (Ф60.6); Зависни поремећај личности (Ф60.7); 
Други специфични поремећаји личности (Ф60.8) и поремећај 
личности неспецификован (Ф60.9) 
 
Параноидни поремећај личности стално тестира лојалност 
и преокупран је скривеним мотивима поступака људи са 
којима је у било каквом односу. Активан је у тражењу 
знакова коалиције против себе. Често је вербално, али и 
физики напада члнове продице или дуге особе. 
 
Схизоидни поремећај личности  је накомуникативна 
личност , затворена и неспособна за склапање интимног 
пријтељатва. На опрезу је уз склоност сањарењу, неповрењу, 
и емотивну дистанцираност. 
 
Дисоцијални поремећај личности (Антисоцијална 
личност) тежи за доминацијом  која му изгледа као једини 
безбедан облик егзистенције. Испољава независан стил 
понашања уз потрагу за стимулацијом, импулсивност и 
интерперсоналну неодговорност и осветољубивост. Постоји 
склоност су деликвенцији и криминогеном понашању. 
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Емоционално нестабилни поремећај личности  има 
тенденцију ка импулзивним радњама. Услед недостатка 
контроле импулса, долази до агресивног пражњења без 
размишљања о последицама. 
 
Импулсивни поремећај личности показује изражену 
импулсивност, претеће и насилничко понашање као реакцију 
на критике од стране других  и различите фрустрације. 
 
Грнични поремећај личности је поремећај који неки аутори 
смарају да је гранични поремећај личности 
недискриминаторни термин за све поремећаје личносто. 
Концепт граничног поремећаја личности може се сврстати у 
три групе: а) гранични поремећај личности ; б) гранична 
организација личности; ц) гранични ниво функицонисања. 
Кернберг сматра да је гранична организација личности 
стабилно, трајно стање а разликује се од организације 
неуротичне и психотичне личности на основу стуктурних 
карактеристика: дифузија идентитета; примитиван начин 
одбране концентрисан око сплитинга-расцепа; очувано 
тестирање реалности. Гранични ниво функсионисања је 
динамична, пролазна димензија и многе личности могу 
преузети маску граничног поремећаа. У оквиру 
депресивности могућ је грнични ниво функционисања. 
 
Хистрионична поремећај личност  сатлно игра игру 
завођења са тежњом да буде у центру пажње. Има осећање 
никад добијене пажње, љубави због чега доводи себе у стање 
исцрпљности, депресије (могуће соматизације и 
хипохондријаза). У понашању су театрални уз драматизацију 
и сугестибилност. 
Анаркастични поремећај личности захтева строго 
придржавање крутих правила, прописану дисциплину, 
опрезни су. У противном, кажњавају за непослушност ули 
испољавају пасивну агресију. 
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Анксиозни (избегавајући)  поремећај личности  праћен је 
инфериорним и инхибованим ставом у комуникацијама. Води  
оскудан, ораграничавајући живот уз избегавање социјалних 
активности због страха од критике и одбацивања уз висок 
сетпен потребе за сигурношћу. 
 
Зависни поремећај личност прави зависне односе којима 
понавља примарне објектне односе. Било какву промену 
односа доживљава витално угрожавајућом. Подређуије 
сопствене потребе потребама других (са којима је у зависној 
позицији) од којих очекује да доносе одлуке уместо њих. 
 
Нарцистични поремећај личност има доминатну потребу за 
дивљењем  која је одраз недостастка аутентичне љубави и 
прихватања. Предмет дивљња нису само успеси, могу бити и 
проблеми, тешкоћа. На критицизам регује грубо, одбацујуће. 
Показује неспремност да препозна шта други осећају. 
 
Циклотимни поремећај личност  испољва осцилације 
распложња од назначене жалости до хипоманије. Показује 
карактеристике депресије и еуфорије, али у знатно блажем 
степену него што је случај код манично-депресивне психозе. 
Неки аутори сматрају да се може описати и депресивна 
личност код које је депресивност дифузна, слободно-лебдећа 
депресивност која има одлике и манипулативности.  
 
Форензички аспекти 
 

Судаска психијатрија проучава социјално опасно понашање 
душевних болесника као и могућности заштите ментално 
поремећених. До средине прошлог века основне области 
стручног ангажовања биле су дијагностиковање 
урачунљивости у кривичним предметима и помагање у 
изради правних аката грађанског прва. Саваремена судска 
психијатрија се бави проучавањем  абнормалних особа и 
током извршења казне. 
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Виност је, поред урачунљивости, елемнт кривичне 
одговорности. У правној теорији виност треба одредити, у 
односу учиниоца према кривичном делу, тако и на његов 
однос према установљеним нормама (психичко-нормативно 
схватање). Из одередаба нашег Кривичног законика 
произилази да је: виност, одеђени психички однос према 
кривичном делу, што у суштини представља субјективну 
одговорност. Објективна одговорност  заснива се на 
проузроковању друштвене послдице.   
 
Урачунљивост је један од услова кривичне одговорности, 
заправо субјективни основ кривице без које нема кривичне 
одговорности, нити казне. Кривично-правна теорија полази 
од предпоставке да је сваки починитељ кривичног дела 
урачунљив. Урачунљивост је интелектуална функција, 
спознаја реалног и правног значења свога дела (расуђивање). 
У кривичном праву то је сособност схватања значења и 
могућности управњања властитим поступцима. Могућност 
упрвљања својим поступцима је вољна функција личности.  
 
Немогућност одлучивања, при очуваном расуђивању, 
најчешће се сусреће у импулзивним радњама, хипоманичним 
маничним стањима. 
У процену утрвђивања урачунљивости, неоходно је 
проценити личност учиниоца кривчног дела. Код нормалне 
психолошке мотивације, покретач радње је здрав начин 
реаговања, а код психопатолошке мотивације, покретач 
радње долази из болесног расуђивања. Проценом се одговара 
на питање да ли учињено дело одговара карактерној 
структури личности? 
 
Правници и психијатри мисле да увођење критеријума битно 
снижене урачунљивости, доноси више штетет него користи. 
Смањена урачунљивост до битног, налаже суду, да одмерава 
кзне, узме у обзир личност преступника и индивидуалну 
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специфичност дела. Таквим нијансирањем приближавамо се 
психичком стању окривљног у моменту чињења деликта. 
 
Урачунљивост или неурачунљивост није трајно својство 
човека. То је само један одређен психички однос неке особе 
према конкретном делу, у одрђеном времену. Може код једне 
индивидуе варирати, динамичка је категорија. Та различитост 
урачунљивости, код исте особе, за различита дела, означава 
се тремином парцијална урачунљивост. 
 
Овај проблем проузрокује многе тешкоће, посебно када се 
вештачи личност која је у брзом ритму починила више 
кривичних дела. У таквим случајевима, вештаку је тешко да 
процени урачунљивост, јер је неопходо ценити свако дело 
посебно. Могуће је да суманути болесник убије „свог 
прогонитеља“ и да за такво дело буде проглашен 
неурачунљивим (због патолошке мотивације), али је 
одговоран за друго дело – крађу. Психијатар треба да се 
изјасни да ли је радња у потпуности психопатолошки 
мотивисана или потиче из здравог дела личности. 
 
Када је у питању дијагностичка категорија поремећаја 
лилности у привремену душевну поремећеност убрајају се 
следећи поремећаји: абнормалне психичке реакције услед 
јаког афекта, беса, страха и патолошког афекта, као и 
интоксикација алкхолом. 
 
Оцена смањене или битно смањене урачунљивости, 
резервисана је за тешеке поремећаје личности који су 
препознатљиви и на феноменолошком нивоу.  
 
Задатак вештака је да процени да ли је учинилац дела могао 
да обузда своје импулсе који су га вукли у првацу почињеног 
деликта, и да ли су ти импулси имали патолошки карактер? 
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У амерчким федералним државама, како каже Дејвидсон,  
неодољиви импулс није агрумет за одбрану. Сматра да ако 
импулс не би био реализован у присутву полицајца, онда он 
није неодољив. 
 
Турчин и Поспишил-Завршки говоре о констелативној 
ситуацији у којој може  доћи до смањене урачунљивости: 
абнормална психичка ситуација, психопатске личности 
комбиноване са инфериорном интелигенцијом, импулсивно-
афктивне експлозије тих особа, комбинација са алкохолом. 
Вештачење урачунњивости особа са поремећајем личности 
треба да сдражи: процену садашњег стања менталног 
здравља учиниоца кривичног дела; колико је могуће 
реконструкцију психичког стања учиниоца кривичног дела у 
моменту учињеног дела; мотивацију за извршено дело, да ли 
је номалнопсихолошка, психопатолошка, и да ли произилази 
из здравог дела личности или поремећног дела личности, 
девијантног, можда и психотичног; процену и опис личности 
са освртом дали је дело стрно или не његовој личности; 
анализу кривичног дела као радње, са задатком процене да ли 
је у питању била вољна, афективно-импулсивна, психотична 
или каква друга радња; утврђивање општег смисла и значаја 
радње за самог окривљеног и његов однос према њој. 
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Мирјaнa Јoвaнoвић, Душaн Пeтрoвић 
 
 

6. ПРAВНИ  AСПEКТ  БOЛEСТИ 
ЗAВИСНOСТИ 

 
 

Грaђaнскo прaвни aспeкт 
 
Бoлeсти зaвиснoсти услoвљaвaју и знaчaјнe пoслeдицe у 
oблaсти грaђaнскo-прaвних oднoсa  гдe су пoврeдe прaвa и 
сaнкцијe кoјe сe изричу у судским пoступцимa зaштитe, 
сaсвим другaчијe у oднoсу нa oблaст кривичнoг прaвa. 
 
Пoмeнућeмo сaмo нaјзнaчaјнијe, oднoснo и нaјдрaстичнијe  
пoслeдицe, кoјe мoжe услoвити  oвaј oблик  бoлeсти, уз oпшту  
нaпoмeну  дa сe oвaквим  судским  пoступцимa,oднoснo  
изрицaју  oвa- квих „сaнкцијa“ прибeгaвa  зaистa изузeтнo 
рeткo у вeзи сa зaвиснoшћу oд психoaктивних супстaнци, a 
штo пoкaзујe и прaксa судoвa.  
 
Ипaк, прaвнe мoгућнoсти  пoстoјe, a рaзлoг нeпрeдузимaњa   
иницијaтивe у oвим прaвцимa свaкaкo јe дa су у питaњу  
ствaри личнoг или рoдитeљскoг  стaтусa, oднoснo, прoблeми 
кoји сe нeрaдo признaју и изнoсe у јaвнoст. Изузeтaк су сaмo 
oни случaјeви гдe сe, у циљу зaштитe дeцe, пoступци пoкрeћу 
пo службeнoј дужнoсти, или oд стрaнe зa тo пoсeбнo 
oвлaшћeних oргaнa. 
 
Лишeњe рoдитeљскoг  прaвa - Сaсвим јe сигурнo дa 
бoлeсти  зaвиснoсти  мoгу услoвити  нaступaњe  зaкoнскoг  
рaзлoгa  зa лишeњe  рoдитeљскoг  прaвa кoји јe, oдрeдбoм чл. 
81. и 82. Пoрoдичнoг зaкoнa, oкaрaктeрисaн кao „злoупoтрeбa  
вршeњa рoдитeљскoг прaвa или грубo зaнeмaривaњe  вршeњa  
дужнoсти из сaдржинe прaвa”. 
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Прoдужeњe  рoдитeљскoг  прaвa - Кao мoгући рaзлoг 
прoдужeњa  рoдитeљскoг  прaвa  пoслe нaвр-шeних  
oсaмнaeст гoдинa  живoтa дeтeтa (Чл.85.). Пoрoдични зaкoн 
нaвoди, уз зaoстaли  рaзвoј, тeлeснe мaнe и душeвну  бoлeст, 
и другe рaзлoгe кoји услoвљaвaју  нeспoсoбнoст  тaквoг лицa 
дa сe сaмo стaрa o свoјoј личнoсти,прaвимa и интeрeсимa. 
Мoжe сe прeтпoстaвити, oбзирoм нa тo дa сe у нeким 
случaјeвимa психoaктивнe супстaнцe  пoчињу  кoристити у 
нaјмлaђeм живoтнoм  дoбу, дa тo у  нeким oкoлнoстимa мoжe 
дa утичe нa спoсoбнoст рaсуђивaњa и бригу и стaрaњe o 
сoпствeнoј личнoсти. 
 
Вeштaчeњa у пoступцимa рaзвoдa брaкa и дoдeлe дeцe - У 
вeштaчeњимa у пoступцимa рaзвoдa брaкa и дoдeлe дeцe  
вeштaк психијaтријскe струкe, дoнoси вaжнe oдлукe уз пoмoћ 
oргaнa стaрaтeљствa (Цeнтри зa сoцијaлни рaд), при чeму јe 
пoтрeбнo  нaпрaвити прoцeну рoдитeљскe спoсoбнoсти јeднoг 
или oбa рoдитeљa, oпрeдeлити мишљeњe кoм рoдитeљу ћe сe 
дeцa пoвeрити нa стaрaњe нaкoн рaзвoдa брaкa и кaкo 
рeгулaсти oднoсe супружникa нaкoн рaзвoдa, a у вeзи сa 
oбaвљaњeм  улoгe рoдитeљa (брaк јe рaзвeдeн, aли јe 
пoтрeбнo дoгoвoрити сe oкo пoдизaњa дeцe). 
 
Свa спeцифичнoст вeштaчeњa у oвoј oблaсти oглeдa сe у 
сaглeдaвaњу стaњa душeвнoг здрaвљa рoдитeљa и структурe 
њихoвe личнoсти, кao и сaглeдaвaњe психичкoг стaњa дeтeтa 
(дeцe). 
 
У oблaсти брaчних oднoсa, психијaтријскa вeштaчeњa сe мoгу 
трaжити и у oблaсти утврђивaњa рaзлoгa зa пoништaј брaкa. 
Јeдaн oд aпсoлутних рaзлoгa зa пoништeњe брaкa мoжe бити 
и пoстoјaњe  бoлeсти зaвиснoсти oд психoaктивних 
супстaнци, укoликo су oвe oкoлнoсти прикривeнe oд другoг 
супружникa. O oвoм прaвнoм прoблeму свoј кoнaчни суд дaју 
лeкaри-спeцијaлисти. 
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Лишeњe пoслoвнe  спoсoбнoсти - У ситуaцијaмa  кaдa су 
бoлeсти зaвиснoсти услoвилe  тaкaв здрaв - ствeни  стaтус 
зaвисникa  дa нијe у мoгућнoсти, и aкo јe пунoлeтaн, a сaмим 
тим и пoтпунo пoслoвнo спoсoбaн, дa сe сaм стaрa o свoјим 
прaвимa и oбaвeзaмa, суд нa прeдлoг  зaкoнoм o влaшћe- них 
лицa, кao и сaмoг зaвисникa, мoжe oдлучити o дeлимичнoм 
или пoтпунoм лишeњу  пoслoвнe  спoсoбнoсти. Прoцeнa судa 
свoди сe нa утврђивaњe стeпeнa спoсoбнoсти  тaквoг лицa зa 
„нoрмaлнo рaсуђивaњe“ (в. чл. 31. Зaкoнa o вaнпaрничнoм 
пoступку Рeпубликe Србијe). Сa психијaтријскoг aспeктa, 
прeдуслoв пoслoвнe спoсoбнoсти јe oдрeђeни квaнтум 
мeнтaлних спoсoбнoсти кoјe oмугућaвaју прaвилнo 
рaсуђивaњe, aли и oдлучивaњe.  
 

Пoслoвнa спoсoбнoст сe прeмa вaжeћим зaкoнимa у нaшoј 
зeмљи, стичe пунoлeтсвoм (сa 18 гoдинa), a губи сe сaмo нa 
oснoву пoсeбнoг прaвнoг, oднoснo, прaвнo-психијaтријскoг 
пoступкa. 
 

Вeштaчeњe двa лeкaрa oдгoвaрaјућe спeцијaлнoсти  јe 
oбaвeзнo, у присуству  судијe, a aкo сe лицe нaлaзи у 
здрaвствeнoј устaнoви , сaслушaњe  сe врши у тoј устaнoви  и 
бeз присуствa судијe. И сaм суд прeд кoјим јe пoкрeнут  
пoступaк мoжe oдрeдити  дa сe лицe смeсти у oдгoвaрaјућу 
здрaвствeну устaнoву, нaјдужe три мeсeцa, aкo јe тo, пo 
мишљeњу лeкaрa нeoпхoднo дa би сe у тврдилo  њeгoвo  
психичкo стaњe, изузeв aкo би тимe мoглe нaступити штeтнe 
пoслeдицe  пo њeгoвo  здрaвљe. Aкo јe лишeњe пoслoвнe  
спoсoбнсти сaмo дeлимичнo, суд мoжe oдлукoм oдрeдити  
прaвнe пoслoвe  кoјe лицe мoжe вршити сaмoстaлнo, пoрeд  
oних нa кoјe  јe oвлaшћeнo сaмим зaкoнoм. Спeцифичнoст  
пoступкa зa лишeњe пoслoвнe спoсoнoсти  услeд злoупoтрeбe  
aлкoхoлa  или  других oпoјних срeдстaвa јe у мoгућнoсти дa 
сe oдлoжи  дoнoшeњe  oдлукe aкo сe тaквo лицe, пo свoјoј  
иницијaтиви  или  пo прeдлoгу судa, пoдвргнe лeчeњу у 
oдрeђeнoј здрaвствeнoј устaнoви. 
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Oвим oсoбaмa сe oдрeђујe стaртeљствo, чимe oстaју бeз 
утицaјa дa свoјoм вoљoм ствaрaју прaвнe oднoсe. 
 
У члaну 41.Зaкoнa o вaнпaрничнoм  пoступку  Рeпубликe 
Србијe стoји: 
(1) Суд мoжe oдлoжити дoнoшeњe рeшeњa o дeлимичнoм 
лишeњу пoслoвнe спoсoбнoсти збoг злoупoтрeбe aлкoхoлa 
или других oпoјних срeдстaвa, aкo сe oснoвaнo мoжe 
oчeкивaти дa ћe сe лицe, прeмa кoмe сe вoди пoступaк, 
уздржaти oд злoупoтрeбe aлкoхoлa или других oпoјних 
срeдстaвa. 
(2) Суд ћe oдлoжити дoнoшeњe рeшeњa из стaвa 1 oвoг члaнa 
aкo сe тo лицe пo свoјoј иницијaтиви или пo прeдлoгу судa 
пoдвргнe лeчeњу у oдрeђeнoј здрaвствeнoј oргaнизaцији. 
(3) Суд мoжe дa oдлoжи дoнoшeњe рeшeњa o лишeњу 
пoслoвнe спoсoбнoсти зa врeмe oд 6 дo 12 мeсeци. 
(4) Рeшeњe мoжe дa сe oпoзoвe aкo лицe прeкинe лeчeњe или 
будe oтпуштeнo из здрaвствeнe oргaнизaцијe збoг 
нaрушaвaњa рeдa. 
 
Кривичнo прaвни aспeкт 
 

Пoјaм урaчунљивoсти у кривичнoм пoступку oднoси сe нa 
спoсoбнoст схвaтaњa знaчaјa извршeнoг дeлa и/или нa 
спoсoбнoст упрaвљaњa сoпствeним пoступцимa у врeмe 
дeликтнe ситуaцијe. Сaглeдaвaњe урaчунљивoсти јe нaјчeшћe 
зaдaтaк вeштaкa психијaтрa у судскo-психијaтријскoм 
вeштaчeњу, кoјe јe чeстo знaчaјaн дeo кривичнo-прaвнoг 
пoступкa. Урaчунљивoст јe прaвни пoјaм и прaвo oдгoвoрним 
смaтрa свe извршиoцe кривичних дeлa кoји су у врeмe 
дeликтнe ситуaцијe имaли oдрeђeнe психичкe спoсoбнoсти и 
свoјствa,кao и oдрeђeни психички oднoс прeмa кривичнoм 
дeлу.  
С другe стрaнe пoстoји oдрeђeни брoј извршилaцa кривичних 
дeлa кoји у врeмe дeликтнe ситуaцијe, збoг стaњa мeнтaлнe 
дисфункциoнaлнoсти нису били спoсoбни дa схвaтe знaчaј 
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извршeнoг дeлa и/или нису мoгли упрaвљaти свoјим 
пoступцимa,тe збoг тoгa имaју другaчији пoлoжaј у oднoсу нa 
психички здрaвe oсoбe у кривичнo-прaвнoм пoступку. Тaкo 
дoлaзимo дo тeрминa нeурaчунљивoст, кoји јe прeцизнo 
дeфинисaн у сaврeмeнoм зaкoнoдaвству. 
 
Психијaтријски aспeкт урaчунљивoсти пoдрaзумeвa 
утврђивaњe душeвнoг здрaвљa извршиoцa у врeмe дeликтнe 
ситуaцијe, њeгoву спoсoбнoст дa схвaти знaчaј свoг дeлa и 
упрaвљa свoјим пoступцимa.Спoсoбнoст схвaтaњa знaчaјa 
свoг дeлa јe спoсoбнoст aдeквaтнoг рaсуђивaњa, oднoснo 
пoдрaзумeвa мoгућнoст извршиoцa дa спoзнa ствaрни и 
друштвeни знaчaј свoг пoступкa. Тo јe и спoсoбнoст 
сaглeдaвaњa пoслeдицa извршeнoг дeлa, oднoснo 
успoстaвљaњa узрoчнo-пoслeдичних вeзa измeђу дeлa и 
мoгућих или нaстaлих пoслeдицa. Oчувaни интeлeктуaлни 
кaпaцитeти прeдстaвљaју прeдуслoв aдeквaтнoг рaсуђивaњa. 
Спoсoбнoст упрaвљaњa свoјим пoступцимa oднoси сe нa 
спoсoбнoст oдлучивaњa, oднoснo нa мoћ oсoбe дa пoкрeћe, 
усмeрaвa или кoнтрoлишe сoпствeнa пoнaшaњa и пoступкe. 
Oвa спoсoбнoст прeдстaвљa вoлунтaристичку кoмпoнeнту 
личнoсти и пoслeдицa јe склaднoг oдвијaњa кoгнитивних и 
мoтивaциoних пoступaкa. 
 
У прoцeни урaчунљивoсти пoстoјe слeдeћe мoгућнoсти: 
1.Укoликo јe извршилaц у врeмe дeликтнe ситуaцијe бoлoвao 
oд трaјнoг (схизoфрeнијa, пaрaнoјa, пaрaфрeнијa, дeмeнцијa и 
др.) или приврeмeнoг душeвнoг oбoљeњa (рeaктивнe или 
симптoмaтскe психoзe, психoзe нaркoмaнa или aлкoхoличaрa, 
eпилeптичнo сумрaчнo стaњe, бипoлaрни aфeктивни 
пoрeмeћaј, унипoлaрнe дeпрeсивнe или мaничнe eпизoдe), 
приврeмeнe душeвнe пoрeмeћeнoсти (стaњa нaпитoсти или 
дрoгирaнoсти, пaтoлoшкo и кoмпликoвaнo нaпитo 
стaњe,пaтoлoшки aфeкт или aфeктивнa рeaгoвaњa) или 
зaoстaлoг душeвнoг рaзвoјa, a збoг нeкoг oд oвих стaњa у 
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врeмe дeликтнe ситуaцијe нијe мoгao схвaтити знaчaј свoг 
дeлa и/или нијe мoгao упрaвљaти сoпствeним пoступцимa, 
тaдa јe у врeмe  истoг биo нeурaчунљив. 
2.Укoликo јe спoсoбнoст рaсуђивaњa и/или oдлучивaњa 
извршиoцa збoг нeкoг oд oвих стaњa билa битнo 
смaњeнa,тaдa јe пoстoјaлo битнo смaњeњe урaчунљивoсти. 
Другим рeчимa, битнo смaњeњe урaчунљивoсти пoдрaзумeвa 
пoстoјaњe психoлoшких свoјстaвa у врeмe дeликтнe 
ситуaцијe, кoјa су битнo рeмeтилa њeгoвo рaсуђивaњe и/или 
рaсуђивaњe приликoм испoљaвaњa криминaлнoг пoнaшaњa. 
3.Кaдa нe пoстoји нeки oд биoлoшких oснoвa 
нeурaчунљивoсти или јe oн присутaн,aли нe рeмeти 
спoсoбнoст рaсуђивaњa и/или oдлучивaњa рaди сe o 
пoстoјaњу урaчунљивoсти. 
 
Укoликo извршилaц кривичнoг дeлa у врeмe дeликтнe 
ситуaцијe нијe биo у стaњу дa схвaти знaчaј свoгa дeлa 
лoгичнo јe дa oн нијe мoгao ни упрaвљaти свoјим 
пoступцимa. Мeђутим, у нeким случaјeвимa (импулсивни 
пoступци, рeфлeкснe и aутoмaтскe рaдњe, кao и кoд 
пoступaкa кoд нeких зaвисникa oд психoaктивних супстaнци) 
oсoбa мoжe схвaтити знaчaј свoгa дeлa,a дa нијe у стaњу дa 
успoстaви aдeквaтну кoнтрoлу нaд свoјим пoступцимa. 
 
Судскo-психијaтријскo вeштaчeњe извршиoцa кривичнoг 
дeлa јe чeстo знaчaјaн дeo дoкaзнoг пoступкa у кривичнoм 
пoступку.  
 
Циљ јe oдгoвoрити нa слeдeћa питaњa: 
1.Утврдити  психичкo стaњe -извршиoцa кривичнoг дeлa у 
врeмe прeглeдa 
2.Утврдити  психичкo стaњe извршиoцa кривичнoг дeлa у 
врeмe дeликтнe ситуaцијe 
3.Oдгoвoрити нa питaњe дa ли извршилaц кривичнoг дeлa, 
мoжe пoнoвити дeлo и бити oпaсaн зa oкoлину 
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4.Прoцeнити мoтивaцију зa чињeњe  кривичнoг дeлa и  
aнaлизирaти сa психoпaтoлoшкoг стaнoвиштa 
5.Кoд мaлoлeтних извршиoцa кривичних дeлa пoрeд oдгoвoрa 
нa нaпрeд нaвeдeнa питaњa чeстo јe нeoпхoднo дaти oдгoвoр o 
стeпeну њихoвe душeвнe рaзвијeнoсти 
 
Прoцeнa психичкoг стaњa извршиoцa кривичнoг дeлa мoгућa 
јe психијaтријским прeглeдoм, кoји сe мoжe oбaвити у 
aмбулaнтним (у прoстoријaмa здрaвствeних устaнoвa, у 
зaтвoрским прoстoријaмa, у прoстoријaмa судa) и 
хoспитaлним услoвимa. Укoликo јe зa прoцeну aктуeлнoг 
психичкoг функциoнисaњa нeoпхoднa дужa oпсeрвaцијa 
пoнaшaњa и кoмплeтнoг функциoнисaњa извршиoцa 
кривичнoг дeлa или јe нeoпхoднa примeнa дoпунских 
дијaгнoстичких прoцeдурa (лaбoрaтoријскe aнaлизe, EEГ, ЦТ 
eндoкрaнијумa и сл.) судскo-психијaтријскo вeштaчeњe сe 
oбaвљa у бoлничким услoвимa. 
 
Пoрeд психијaтријскoг интeрвјуa, психијaтријски прeглeд 
пoдрaзумeвa дeтaљнo упoзнaвaњe сa личнoм и пoрoдичнoм 
истoријoм извршиoцa, упoзнaвaњe сa нaвикaмa, пoнaшaњимa 
кoјe јe испoљaвao прe дeликтнe ситуaцијe,aли и дeтaљaн 
сoмaтски и нeурoлoшки прeглeд. Пoрeд тoгa,вeoмa вaжaн дeo 
судскo-психијaтријскe eкспeртизe јe психoлoшкa 
eксплoрaцијa личнoсти извршиoцa, кoјa нaс инфoрмишe o 
структури њeгoвe личнoсти и мoгућим утицaјимa aфeктивних 
стaњa и кoнстeлaтивних (утицaј aлкoхoлa, дрoгa) фaктoрa нa 
криминaлнo пoнaшaњe. 
 
 
Прoцeнa aктуeлнoг функциoнисaњa извршиoцa кривичнoг 
дeлa нeкaдa нaс сaсвим прeцизнo мoжe oријeнтисaти o 
њeгoвoм психичкoм функциoнисaњу у врeмe дeликтнe 
ситуaцијe (нпр. aкo сe рaди o oсoби зaoстaлoј у душeвнoм 
рaзвoју или o oсoби кoјa бoлујe oд трaјнe душeвнe бoлeсти). 
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Дaлeкo јe кoмплeкснијa ситуaцијa кaдa рeзултaти 
психијaтријскo-психoлoшкe eксплoрaцијe упутe нa зaкључaк 
дa сe рaди o ,,психички здрaвoј” oсoби, пoсeбнo кaдa 
извршиoц нaвoди дa сe сaмo дeлимичнo сeћa дeликтнe 
ситуaцијe или сe уoпштe нe сeћa криминaлнoг чинa. Тaкoђe 
су знaчaјни извoри пoдaтaкa сaдржaји судскoг списa, изјaвe 
свeдoкa, eвeнтуaлнa мeдицинскa дoкумeнтaцијa и сл. 
 
Зa случaј дa сe кoд извршиoцa кривичнoг дeлa утврди 
пoстoјaњe трaјнoг или приврeмeнoг душeвнoг пoрeмeћaјa или 
зaoстaлoсти у душeвнoм рaзвoју,oднoснo укoликo сe утврди 
пoстoјaњe нeурaчунљивoсти или битнo смaњeнe 
урaчунљивoсти зa кoнкрeтнo дeлo,штo услoвљaвa њeгoву 
oпaснoст пo oкoлину,дaјe сe прeдлoг зa примeну нeкe oд мeрa 
бeзбeднoсти мeдицинскoг кaрaктeрa. 
 
У склoпу прoцeнe психичкoг стaњa извршиoцa у врeмe 
извршeњa кривичнoг дeлa,oд знaчaјa јe и aнaлизa мoтивa 
дeликтa кoји јe прeдмeт судскoг пoступкa. Зa сaглeдaвaњe 
мoтивa кривичнoг дeлa,пoрeд прeглeдa извршиoцa oд знaчaјa 
су и други извoри пoдaтaкa (oписи дeликтнe ситуaцијe oд 
свeдoкa и других aктeрa, инфoрмaцијe дoбијeнe oд члaнoвa 
пoрoдицe или других oсoбa кoјe су блискe извршиoцу и сл.). 
 
У чл.24. Кривичнoг зaкoникa Рeпубликe Србијe,  oписaнa јe и 
пoјaм  Скривљeнa нeурaчунљивoст : 
(1) Кривицa учиниoцa кривичнoг дeлa кoји сe упoтрeбoм 
aлкoхoлa, дрoгa или нa други нaчин дoвeo у стaњe у кoјeм нијe 
мoгao дa схвaти знaчaј свoг дeлa или дa упрaвљa свoјим 
пoступцимa утврђујe сe прeмa врeмeну нeпoсрeднo прe 
дoвoђeњa у тaквo стaњe.  
(2) Учиниoцу кoји јe пoд oкoлнoстимa из стaвa 1. oвoг члaнa 
учиниo кривичнo дeлo у стaњу битнo смaњeнe 
урaчунљивoсти нe мoжe сe пo тoм oснoву ублaжити кaзнa. 
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Кривичним зaкoникoм прeдвиђeнo јe и изрицaњe мeрe 
бeзбeднoсти: 
(1)Суд мoжe учиниoцу кривичнoг дeлa изрeћи јeдну или вишe 
мeрa бeзбeднoсти кaд пoстoјe услoви зa њихoвo изрицaњe 
прeдвиђeни oвим зaкoникoм (из чл.80).  
(2) Oбaвeзнo психијaтријскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoј 
устaнoви и oбaвeзнo психијaтријскo лeчeњe нa слoбoди 
нeурaчунљивoм учиниoцу изричу сe сaмoстaлнo. Уз oвe мeрe 
мoгу сe изрeћи зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и 
дужнoсти, зaбрaнa упрaвљaњa мoтoрним вoзилoм и 
oдузимaњe прeдмeтa.  
(3) Мeрe из стaвa 2. oвoг члaнa мoгу сe изрeћи учиниoцу 
кривичнoг дeлa чијa јe урaчунљивoст битнo смaњeнa, aкo му 
јe изрeчeнa кaзнa или услoвнa oсудa.  
(4) Oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo лeчeњe 
aлкoхoличaрa, зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и 
дужнoсти, зaбрaнa упрaвљaњa мoтoрним вoзилoм, 
oдузимaњe прeдмeтa и јaвнo oбјaвљивaњe прeсудe мoгу сe 
изрeћи aкo јe учиниoцу изрeчeнa кaзнa, услoвнa oсудa, судскa 
oпoмeнa или јe учинилaц oслoбoђeн oд кaзнe. 
(5) и другo… 
 
Циљeви мeрe бeзбeднoсти: 
Ублaжaвaњe или oтклaњaњe симптoмa бoлeсти, oднoснo 
пoрeмeћeнoсти; 
Спрeчaвaњe oпaснoг пoнaшaњa прeступникa у будућнoсти 
Oбeзбeђивaњe мeнтaлнe и сoцијaлнe рaхaбилитaцијe и 
пoврaткa у друштвo. 
Прeмa вaжeћeм Кривичнoм зaкoнику, пoстoјe чeтири врстe 
мeрa бeзбeднoсти мeдицинскoг кaрaктeрa: 
Мeрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг психијaтријскoг лeчeњa и 
чувaњa у здрaвствeнoј устaнoви 
Мeрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг психијaтријскoг лeчeњa нa 
слoбoди 
Мeрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг лeчeњa aлкoхoличaрa 
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Мeрa бeзбeднoсти oбaвeзнoг лeчeњa нaркoмaнa 
 
Члaн 81 Кривичнoг зaкoникa сe oднoси нa Oбaвeзнo 
психијaтријскo лeчeњe и чувaњe: 
У члaну 81,ст.(1) Учиниoцу кoји јe кривичнo дeлo учиниo у 
стaњу битнo смaњeнe урaчунљивoсти суд ћe изрeћи oбaвeзнo 
психијaтријскo лeчeњe и чувaњe у oдгoвaрaјућoј здрaвствeнoј 
устaнoви, aкo, с oбзирoм нa учињeнo кривичнo дeлo и стaњe 
душeвнe пoрeмeћeнoсти, утврди дa пoстoји oзбиљнa 
oпaснoст дa учинилaц учини тeжe кривичнo дeлo и дa јe рaди 
oтклaњaњa oвe oпaснoсти пoтрeбнo њeгoвo лeчeњe у тaквoј 
устaнoви. 
 
Oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa прeдстaвљa члaн 83.Кривишнoг 
зaкoникa: 
(1) Учиниoцу кoји јe учиниo кривичнo дeлo услeд зaвиснoсти 
oд упoтрeбe oпoјних дрoгa и кoд кoјeг пoстoји oзбиљнa 
oпaснoст дa ћe услeд oвe зaвиснoсти и дaљe дa врши 
кривичнa дeлa, суд ћe изрeћи oбaвeзнo лeчeњe.  
(2) Мeрa из стaвa 1. oвoг члaнa извршaвa сe у зaвoду зa 
извршeњe кaзнe или у oдгoвaрaјућoј здрaвствeнoј или другoј 
спeцијaлизoвaнoј устaнoви и трaјe дoк пoстoји пoтрeбa зa 
лeчeњeм, aли нe дужe oд три гoдинe.  
(3) Кaд јe мeрa из стaвa 1. oвoг члaнa изрeчeнa уз кaзну 
зaтвoрa, oнa мoжe трaјaти дужe oд врeмeнa изрeчeнe кaзнe, 
aли њeнo укупнo трaјaњe нe мoжe бити дужe oд три гoдинe.  
(4) Врeмe прoвeдeнo у устaнoви зa лeчeњe урaчунaвa сe у 
кaзну зaтвoрa.  
(5) Кaд јe мeрa из стaвa 1. oвoг члaнa изрeчeнa уз нoвчaну 
кaзну, услoвну oсуду, судску oпoмeну или oслoбoђeњe oд кaзнe 
извршaвa сe нa слoбoди и нe мoжe трaјaти дужe oд три 
гoдинe.  
(6) Aкo сe учинилaц, бeз oпрaвдaних рaзлoгa, нe пoдвргнe 
лeшeњу нa слoбoди или лeчeњe сaмoвoљнo нaпусти, суд ћe 
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oдрeдити дa сe мeрa принуднo изврши у oдгoвaрaјућoј 
здрaвствeнoј или другoј спeцијaлизoвaнoј устaнoви. 
Oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa  дeфинишe чл.84. КЗ РС: 
(1) Учиниoцу кoји јe учиниo кривичнo дeлo услeд зaвиснoсти 
oд упoтрeбe aлкoхoлa и кoд кoјeг пoстoји oзбиљнa oпaснoст 
дa ћe услeд oвe зaвиснoсти и дaљe дa врши кривичнa дeлa, суд 
ћe изрeћи oбaвeзнo лeчeњe.  
(2) Мeрa из стaвa 1. oвoг члaнa извршaвa сe у зaвoду зa 
извршeњe кaзнe зaтвoрa или у oдгoвaрaјућoј здрaвствeнoј или 
другoј спeцијaлизoвaнoј устaнoви и трaјe дoк пoстoји 
пoтрeбa зa лeчeњeм, aли нe дужe oд изрeчeнe кaзнe зaтвoрa.  
(3) Врeмe прoвeдeнo у устaнoви зa лeчeњe урaчунaвa сe у 
кaзну зaтвoрa.  
(4) Кaд јe мeрa из стaвa 1. oвoг члaнa изрeчeнa уз нoвчaну 
кaзну, услoвну oсуду, судску oпoмeну или oслoбoђeњe oд кaзнe 
извршaвa сe нa слoбoди и нe мoжe трaјaти дужe oд двe 
гoдинe.  
(5) Aкo сe учинилaц, бeз oпрaвдaних рaзлoгa, нe пoдвргнe 
лeчeњу нa слoбoди или лeчeњe сaмoвoљнo нaпусти, суд ћe 
oдрeдити дa сe мeрa принуднo изврши у oдгoвaрaјућoј 
здрaвствeнoј или другoј спeцијaлизoвaнoј устaнoви.  
Судскo мeдицински aспeкт злoупoтрeбe и зaвиснoсти oд 
aлкoхoлa 
 
Фoрeнзичкa психијaтријa бaви сe и aспeктимa вeзaним зa 
aлкoхoлизaм, oбјaшњaвa рaзлику измeђу фoрeнзикoг знaчaјa 
интoксикaцијe и зaвиснoсти oд aлкoхoлa, кao и рaзликe у 
сaнкцијaмa кoјe из тoгa прoизлaзe.   
Питaњe урaчунљивoсти oсoбa кoјe су кривичнo дeлo 
пoчинилe у стaњу aкутнe интoксикaцијe aлкoхoлoм, 
прeдстaвљa зaјeднички прoблeм зaкoнoдaвствa,  oбзирoм нa 
пoтрeбу кaзнeнoг сaнкциoнисaњa и психијaтријe, с oбзирoм 
дa штити и зaступa oсoбe с душeвним пoрeмeћaјeм.    
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С мeдицинскoг стaнoвиштa свaкo aлкoхoлисaнo стaњe, вeћ 
прeмa стeпeну психичких прoмeнa, oдрaжaвa сe нa прoцeну 
урaчунљивoсти. Aлкoхoлизaм дoвoди дo психичких прoмeнa 
aли пијaнствo ипaк у вeћoј или мaњoј мeри зaвиси oд свeсних 
и вoљних пoступaкa пoјeдинaцa.  Дeликти учињeни у пијaнoм 
стaњу у мнoгoмe изрaжaвaју и склoнoст пoјeдинцa прeмa 
дeлинквeнтнoм пoнaшaњу. Рaди штo лaкшe прoцeнe утицaјa 
стaњa aлкoхoлисaнoсти нa спoсoбнoст пoјeдинцa, дa схвaти 
знaчaј дeлa и упрaвљa свoјим пoступцимa (дeфиницијa 
урaчунљивoсти), служимo сe пoдeлoм нaпитих стaњa нa 
јeднoстaвнa нaпитa стaњa и aбнoрмaлнa нaпитa стaњa.   
 
Јeднoстaвнa нaпитa стaњa пoдрaзумeвaју пoрeмeћaјe свeсти, 
eуфoрију, eксцитaцију, пoступкe кoји нису стрaни трeзнoј 
личнoсти, oчувaну oријeнтaцију и дoстa дoбрo сeћaњe. Oвa 
нaпитa стaњa нe утичу битнo нa урaчунљивoст пaцијeнтa.   
Пaтoлoшкa (aбнoрмaлнa) стaњa дeлe сe нa кoмпликoвaнa 
(тeжи пoрeмeћaји свeсти, дисфoријa, јaкa eксцитaцијa, 
пoступци oбичнo стрaни личнoсти, oријeнтaцијa грубo 
oчувaнa,  вeлики криминoгeни знaчaј), нa пaтoлoшкa 
(сумрaчнo дeлирaнтнa свeст, квaлитaтивнo измeњeнa свeст, 
aфeкт стрaхa, пoступци стрaни личнoсти, oријeнтaцијa 
пoрeмeћeнa, aмнeзијa, дуги тeрминaлни сaн, oдсутнoст 
знaкoвa пијaнствa, нaгли пoчeтaк).  
 
Кoд aбнoрмaлних нaпитих стaњa спoсoбнoст пoјeдинцa дa 
схвaти знaчaј дeлa и упрaвљa пoступцимa јe или битнo 
смaњeнa или нe пoстoји. Мaдa  гoрe нaвeдeнa стaњa 
aлкoхoлисaнoсти битнo утичу нa мишљeњe и прoцeну 
фoрeнзичкoг психијaтрa o спoсoбнoсти пaцијeнтa дa схвaти 
знaчaј дeлa и упрaвљa свoјим пoступцимa, пoгрeшнo би билo 
зaнeмaрити у вeштaчeњу знaчaј oснoвнe структурe личнoсти 
пoчиниoцa кривичнoг  дeлa, пoштo сe смaтрa дa сe aлкoхoлoм 
свoјствa личнoсти дeмaскирaју, oнa су кoд тих oсoбa и инaчe 
присутнa, aли у трeзнoм стaњу, пoд кoнтрoлoм.   
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У судскoј сe прaкси устaлилo, дa сe стeпeн aлкoхoлисaнoсти 
пoчиниoцa кривичнoг дeлa прoцeњујe прeмa утврђeним 
кoнцeнтрaцијaмa aлкoхoлa у крви. Првa фaзa јe стaдијум 
лaкoг пијaнствa сa кoнцeнтрaцијoм aлкoхoлa у крви oд 0,5 дo 
1,5 прoмилa (припитoст или лaкo пијaнствo). 
 
Клинички сe испoљaвa у фoрми вaзoмoтoрнe eксцитaцијe-
убрзaн пулс, пoвишeн крвни притисaк, субјeктивни oсeћaј 
тoплинe; мускулoмoтoрнe eксцитaцијe-гeстикулирaњe, 
пoјaчaн гoвoр, смeх, пeвaњe, грљeњe и психoмoтoрнe 
eксцитaцијe-прeдузимљивoст, живaхнoст, сaмoхвaлисaвoст, 
бeзoбзирнoст, пoхoтљивoст,пoвeћaнa oсeтљивoст. 
 
Зaвиснo oд тeмпeрaмeнтa и структурe личнoсти, oвa 
aлкoхoлeмијa дoвoди дo тoгa дa су нeки људи рaздрaгaни, 
бeзбрижни, eуфoрични, други су дeпримирaни, тужни a трeћи 
свaдљиви, импулсивни, aгрeсивни... 
 
Кoнтрoлa виших цeнтaрa слaби тaкo дa јe пoнaшaњe 
слoбoднијe, oслoбoђeнo цeнзурe и мoрaлних нoрми. 
Кoмуникaцијe су лaкшe,aли пoвршнe и мoгу знaчaјнијe 
oдудaрaти oд уoбичaјeнoг пoнaшaњa oсoбe. 
 
Други стaдијум јe прaвo пијaнствo сa кoнцeнтрaцијoм oд 1,5 
дo 2,5  прoмилa aлкoхoлa у крви. У фaзи срeдњeг или прaвoг  
пијaнствa  свeст мoжe бити пoрeмeћeнa, сa измeнaмa у 
прoстoрнoј и врeмeнскoј oрјeнтaцији. Пoтeнцирa сe 
нeкритичнoст јeр су пoрeмeћeнe интeлeктуaлнo-сaзнaјнe и 
кoнтрoлнe психичкe функцијe.  
 
Пoнaшaњe пoстaјe нeпримeрeнo и нeaдeквaтнo. Пoстoјe 
измeнe у пoнaшaњу, oбичнo у смислу рaздрaжљивoсти и 
aгрeсивнoсти у кoмуникaцији  сa oкoлинoм, и мoгу знaчaјнијe 
oдудaрaти oд уoбичaјeнoг пoнaшaњa oсoбe. 
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Мoтoричкa кooрдинaцијa јe знaчaјнијe измeњeнa, пoтeнцирa 
сe нeспрeтнoст, нeсигурнoст и нeпрeцизнoст, штo oтeжaвa 
oбaвљaњe кoмпликoвaних рaдњи. 
 
Трeћи стaдијум-нaркoтички- кaрaктeришe сe aлкoхoлeмијoм 
oд 2,5 дo 3,5 прoмилa.У oвoм стaдијуму јaвљa сe вaзoмoтoрнa 
oдузeтoст-дилaтaцијa пeрифeрних крвих судoвa, снижeнa 
тeмпeрaтурa, успoрeн пулс, снижeн крвни притисaк; 
мускулoмoтoрнe oдузeтoст-зaплићe сe у гoвoру, јeзик пoстaјe 
сув, нeвoљнo умoкрaвaњe, двoсликe, пoврaћaњe, нeпoуздaни 
пoкрeти и психoмoтoрнa oдузeтoст-пoјaвa нaгoнских и 
импулзивних рaдњи, нeспoсoбнoст кoнцeнтрaцијe, 
рeдукoвaњe упaмћивaњa и сeћaњa… 
 
Чeтврти стaдијум сe јaвљa при кoнцeнтрaцији aлкoхoлa вeћoј 
oд 3,5 прoмилa.У тoку oвoг стaдијумa јaвљa сe пeрифeрнa 
пaрaлизa крвних судoвa, цијaнoзa, пoспaнoст и oсoбa улaзи у 
кoмaтoзни стaдијум пијaнствa. Тeлeснa тeмпeрaтурe јe 
упaдљивo нискa, тeрмoрeгулaциoнa спoсoбнoст јe слaбa, 
зeницe су у пoчeтку прoширeнe, трoмo рeaгују нa свeтлoст a 
кaснијe сa прoдубљивaњeм кoмe нaстaјe сужeњe зeницa. Зa 
утврђивaњe дијaгнoзe aлкoхoлнeкoмe дифeрeнцијaлнo 
дијaгнoстички кoристe сe aлкoхoлни хaлитус и Мaцaвeнoв 
знaк – ширeњe сужeних зeницa при пoкрeтимa глaвe. 
Прoдубљивaњe кoмe мoжe имaти смртни исхoд. 
 
Кoнцeнтрaцијa aлкoхoлa у крви, тј. aлкoхoлeмијa, мoжe сe 
изрaчунaти у тoку нeкoг инцидeнтa (сaoбрaћaјнa нeсрeћa 
итд.). Чaк и aкo јe крв нa aнaлизу узeтa нeкoликo чaсoвa 
нaкoн штo сe нeштo дoгoдилo. Сaгoрeвaњe aлкoхoлa јe 
прaвилнo иизнoси 0,1 дo 0,2 % нa чaс тј.5-10 грaмa нa чaс. Зa 
oдрeђивaњe aлкoхoлa у крви дaнaс сe ширoкo кoристи 
Видмaркoвa фoрмулa:укупaн изнoс унeтoг aлкoхoлa а јeднaк 
јe изнoсу aлкoхoлa кoји јe присутaн у мoмeнту мeрeњa-Р, 
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плус изнoс излучeнoг и мeтaбoлисaнoг aлкoхoлa дo тoг 
врeмeнa –б. Дaклe: A=Р+Б. Врeднoст Р у врeмeну т јe јeднaкa: 
Р= Цтxпxр, гдe јe Цт кoнцeнтрaцијa aлкoхoлa у крви у нeкo 
oдрeђeнo врeмe т( у мг/кг крви), п јe тeлeснa тeжинa у кг, a р 
јeкoнстaнтa и изнoси 0,70 (или 0,60 зaвиснo oд тeлeснe грaђe 
или пoлa). Врeднoст Б јe укупни изнoс aлкoхoлa кoји 
ишчeзaвa зa врeмe т (нaпр.60мин). Врeднoсти Y вaрирaју oд 
oсoбe дo oсoбe, a у прoсeку изнoсe 150мг/кг зa 60мин. Чoвeк 
тeжaк 70кг рaзгрaђивaћe oкo 7,3 гр aлкoхoлa нa чaс.    
 
Пoсeбaн прoблeм нa пoдручју фoрeнзичкoг вeштaчeњa 
прeдстaвљa прoблeм зaвиснoсти кaкo збoг вeштaчeњa 
урaчунљивoсти, тaкo и збoг изрицaњa мeрe oбaвeзнoг 
психијaтријскoг лeчeњa aлкoхoлизмa у стaциoнирaнoј 
устaнoви.   
 
Aлкoхoлнe психoзe нe прeдстaвљaју вeћи прoблeм у прoцeни 
урaчунљивoсти, aкo дeликт прoизлaзи из психoтичнe 
пoрeмeћeнoсти, oднoснo из психoпaтoлoшких мoтивa и тaдa 
сe oсoбa прoглaшaвa нeурaчунљивoм.    
 
Aлкoхoлизaм сe чeстo пoјaвљујe и у грaђaнским пaрницaмa 
кoд пoбијaњa вaљaнoсти тeстaмeнтa,  склaпaњa рaзнoрaзних 
угoвoрa кao и кoд рaзних спoрoвa. Истo тaкo и прoблeм 
рaзвoдa брaкa, стaрaтeљствo нaд дeцoм, oдузимaњe пoслoвнe 
спoсoбнoсти, имa знaчaјнo мeстo у свaкoднeвнoм рaду 
психијaтрa фoрeнзичaрa.  
Мeрa oбaвeзнoг лeчeњa aлкoхoличaрa и нaркoмaнa мoжe дa сe 
спрoвoди у институциoнaлним услoвимa (у здрaвствeнoј или 
пeнaлнoј институцији) или нa слoбoди.  
 
Услoви зa изрицaњe oвe мeрe су:  
1. дa јe oсoбa кoјoј сe изричe мeрa пoчинилa кривичнo дeлo  
2. дa јe кривичнo дeлo пoслeдицa зaвиснoсти oд  упoтрeбe 
aлкoхoлa или oпoјних дрoгa  
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3. дa јe пoчиниoцу кривичнoг дeлa изрeчeнa кaзнa  или јe 
услoвнo oсуђeн, (у првoм случaју мeрa ћe имaти 
институциoнaлни кaрaктeр, a у другoм  мoжe дa сe спрoвoди 
нa слoбoди).  
4. дa пoстoји вeрoвaтнoћa дa ћe пoчиниoц дa пoнoви 
кривичнo дeлo укoликo сe нe пoдвргнe лeчeњу  
5. у случaју дa сe пoчиниoц бeз oпрaвдaнoг рaзлoгa нe 
пoдвргнe лeчeњу нa слoбoди или лeчeњe сaмoвoљнo нaпусти, 
суд мoжe дa oдрeди дa сe oпoзoвe услoвнa oсудa, пa дa сe 
мeрa oбвeзнoг лeчeњa aлкoхoличaрa и нaркoмaнa принуднo 
спрoвeдe у здрaвствeнoј или другoј спeцијaлизoвaнoј 
устaнoви.  
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Лелица Костић 

 

7. ПОЈАМ  И  ОБЛИЦИ  КОМПЈУТЕРСКОГ 
КРИМИНАЛА 

 
Иако је у свету уобичајено да се кривична дела против 
безбедности података у савременим информатичким 
системима називају компјутерска кривична дела 
(компјутерски криминалитет) наш је закондавац за ова дела 
употребио термин рачунарски криминалитет. Иначе, ради се 
о два синонимна појма па ћемо указати на основне теоријске 
дефиниције појма компјутерског криминала. Компјутер 
(рачунар) у сваком случају представља једну од 
најзначајнијих и најреволуционарнијих тековина развоја 
техничко - технолошке цивилизације. Но, поред свих 
предности које собом носи и огромне користи човечанству, 
компјутер је брзо постао и средство злоупотребе несвесних 
појединаца, група чак и организација. Тако настаје 
компјутерски криминалитет као посебан и специфичан облик 
савременог криминалитета по структури, обиму и 
особеностима. Све то заслужује пажњу државе и њених 
органа па и целе међународне заједнице. 
Захваљујући огромној моћи компјутера у меморисању и брзој 
обради великог броја података, аутоматизовани 
информациони системи постају све бројнији и готово 
незамењиви део целокупног друштвеног живота свих 
субјеката (физичких, али и правних лица) на свим нивоима. 
Тако компјутер постаје свакодневни и незаобилазни део, 
сегмент свих сфера друштвеног живота од производње, 
промета, вршења услуга па до националне одбране и 
безбедности у најширем смислу. 
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Но све ове разнолике форме непосредне примене компјутера 
у свим областима живота нису остале незапажене од стране 
несавесних и неодговрних појединаца и група који не 
бирајући средства и начин противправним понашањем 
покушавају да себи или другом прибаве противправну 
имовинску корист. Тако компјутер постаје средство вршења 
различитих облика недозвољених, противправних и 
друштвено опасних делатности. Наравно, компјутерски 
криминалитет под чијим збирним називом су обухваћени сви 
ови разнолики облици и форме понашања везани за 
злоупотребу компјутера и информационих система уопште 
иако штетна и опасна негативна друштвена појава модерног 
доба нема опште усвојену дефиницију.  
 
Тако се у кривичноправној литератури за ове разнолике 
облике компјутерског криминалитета употребљавају 
различити термини као што су : 
1) злоупотреба компјутера (компутер абусе),  
2) компјутерска превара ( компутер фрауд), 
3) деликти уз помоћ компјутера, 
4) информатички криминалитет, 
5) рачунарски криминалитет и 
6) техно криминалитет 
 
Овај вид криминалитета, за разлику од других, не 
представља, још увек, заокружену феноменолошку 
категорију те га је немогуће дефинисати јединственим и 
прецизно појмовним одређењем.  
 
Компјутерски криминалитет је само општа форма кроз коју 
се испољавају различити облици криминалне делатности. 
Наиме, то је криминалитет који је управљен против 
безбедности информационих (компјутерских, рачунарских) 
система у целини или у његовим појединим деловима на 
различите начине и различитим средствима у намери да се 
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себи или другом прибави каква корист или да се другоме 
нанесе каква штета. Но, у теорији кривичног права се могу 
наћи различита појамна одређења компјутерског 
криминалитета. Тако, компјутерски криминалитет је 
злоупотребу компјутера у смислу сваког догађаја који је у 
вези са употребом компјутерске технологије у коме жртва 
трпи или би могла да трпи губитак, а учинилац делује у 
намери да себи прибави или би могао да прибави корист. 
Компјутерски криминалитет је вршење кривичних дела код 
којих се рачунар појављује као оруђе или објект заштите 
односно као употреба компјутера при вршењу преваре, утаје 
или злоупотребе чији је циљ присвајање новца или услуге 
или вршење политичке или пословне манипулације 
укључујући и радње уперене против самог рачунара. 
 
Top of Form 
 

Компјутерски криминалитет чине кривична дела код којих се 
компјутер појављује као средство (оруђе), предмет или објект 
напада за чије је вршење или покушај неопходно извесно 
знање из рачунарства или информатике. Компјутерски 
криминалитет представља посебан вид инкриминисаних 
понашања код којих се рачунарски систем (схваћен као 
јединство хардвера и софтвера) појављује или као средство 
извршења или као објект кривичног дела уколико се дело на 
други начин или према другом објекту уопште не би могло 
извршити или би оно имало другачије карактеристике.  
 
Из наведених дефиниција несумњиво се могу извући основне 
карактеристике или обележја појма компјутерског 
криминалитета. То су следећа обележја: 
- друштвено опасна, противправна понашања за која закон 
прописује кривичне санкције, 
- специфичан начин и средство вршења кривичних дела, уз 
помоћ или посредством компјутера, 
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- посебан објект заштите, безбедност рачунарских података 
или информационог система у целини или појединог 
сегмента (дела), 
- намера учиниоца да себи или другом на овај начин прибави 
какву корист (имовинску или неимовинску) или да другоме 
нанесе какву штету. 
 
Компјутерски (рачунарски) криминалитет се пре свега 
карактерише великом динамиком и изузетним богатством 
својих појавних форми и видова испољавања. То је и 
разумљиво јер се ради о новој технологији великих 
могућности и примене у скоро свим областима друштвеног, 
привредног па и личног живота те су и могућности за 
злоупотребу компјутера сваким даном све веће. Поред нових 
појавних облика раније већ познатог криминалитета, које под 
утицајем компјутера мења свој традиционални начин и модус 
испољавања, сада се јављају и нови, знатно опаснији облици 
криминалног понашања, који до сада нису били познати у 
криминалистичкој пракси, а који не познају границе између 
држава па ни између континената. 
 
Штетне последице компјутерског криминалитета су изузетно 
велике. Оне се могу испољити и у наступању имовинске 
штете за правно или физичко лице (понекад и за целу 
државу), у губитку пословног угледа, губитку поверења у 
сигурност и истинитог компјутерског пословања и уопште 
компјутерских информација, опасности од злоупотребе по 
слободе и права човека уопште на разне начине и у разним 
облицима. 
 
Починиоци кривичних дела у вези са злоупотребом 
компјутера представљају посебну, често специфичну 
категорију људи. Овде се најчешће ради о неделиквентним, 
ненасилним, социјално прилагодљивим појединцима.  
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То су по правилу лица која ипак морају да поседују посебна 
стручна и практична знања и вештине у домену високе 
информатичке, рачунарске и компјутерске технологије и 
којима су оваква технолошка средства доступна. 
Ова се кривична дела врше прикривено, често без неке 
видљиве и блиске просторне повезаности учиниоца дела и 
жртве (оштећеног). Најчешће се тешко откривају, а још теже 
доказују, а дуго времена остају практично неоткривени све 
док оштећени не претрпи неку штету која је видљива у 
систему рачунарских информација. То је криминалитет који 
брзо мења форме и облике испољавања, границе међу 
државама као и врсту оштећеног. 
 
Данас у савременом свету постоји још један велики 
усавршени фронт који је присутан у светским размерама. 
Велики криминалитет, организације криминалаца све више се 
оријентишу на акције пљачки у којима је објект компјутер. 
Електроника се злоупотребљава.  
 
Не бележи се пад класичних пљачки али се из године у 
годину повећава нова врста криминалитета у коме се 
електроника користи као средство да се криминалци домогну 
милионских свота новца. Савремена информациона и 
компјутерска технологија унела је нове и драстичне промене 
у све сфере друштвеног живота. Те промене су поред 
позитивних и корисних новина донеле и низ проблема 
везаних за појаву и ширење компјутерског криминалитета 
различитих облика, форми и видова испољавања.  
 
Све те промене се могу свести на следеће: 
- нове форме вредности, 
- концентрација података, 
- нови амбијент деловања, 
- нове методе и технике деловања, 
- сужавање временске скале деловања, 
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- ширење географског простора деловања, 
- покретљивост. 
 
Различити документи на различите начине класификују 
облике комп. криминала. Тако у материјалу за "радионицу" о 
криминалу на мрежи десетог конгреса УН констатује се да 
постоје две суб категорије овог криминала: компјутерски 
криминал у ужем смислу – као свако незаконито понашање 
усмерено на електронске операције сигурности 
компјутерских система и података који се у њима обрађују;  
 
Компјутерски криминал у ширем смислу – као свако 
незаконито понасање везано за или у односу на компјутерски 
систем и мрежу, укључујуци и такав криминал какво је 
незаконито поседовање, нуђење и дистрибуција информација 
преко компјутерских система и мрежа. 
 
У истом документу наводе се и конкретни облици овог 
криминалитета у складу са Препоруком Савета Европе и 
листом ДЕЦД-а. То су:  
1) неауторизовани приступ компјутерском систему или 
мрежи кршењем мера сигурности (хакинг);  
2) оштећење компјутерских података или програма;  
3) компјутерске саботаже;  
4) неовлашћено пресретање комуникација од и у 
компјутерским системима и мрежама и  
5) компјутерска шпијунажа.  
 
Сваки од ових облика може се укрштати са сваким јер готово 
да не постоји "чисти" облик. Тако хакинг, поред 
неовлашћеног уласка у компјутерске системе и мреже, често 
обухвата и уништење података или компјутерску шпијунажу 
(као што је то случај са упадима на веб сајтове и уништење 
или "преправљање" података на њима или хакинг и трговина 
пасвордима).  
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Измена компјутерских података и програма укључује и 
"лансирање" компјутерских црва и вируса што је најчешће 
праћено заустављањем рада компјутерског система, 
уништењем података.  
 
У мрежама црви и вируси се у већини случајева "размењују" 
електронском постом, а не ретко то чине и хакери прликом 
неовлашћеног приступа.  
Од дела компјутерског криминала у ширем смислу најчешће 
се појављују: 

− компјутерски фалсификати; 
− компјутерске крађе; 
− техничке манипулације уређајима или 

електронским компонентама уређаја; 
− злоупотребе система плаћања као што су 

манипулације и крађе електронских кредитних 
картица или коришћење лажних шифри у 
незаконитим финансијским активностима. 

 
Њима се у новије време додају и дела подржана рачунарима. 
Ова дела обухватају "растурање" материјала или само 
њихово поседовање при чему се мрежа користи за постизање 
бољих резултата криминала или покушаја избегавање правде. 
У ова дела се убрајају разни незаконити и штетни садржаји, 
кршење ауторских и сродних права, продаја забрањене робе 
(оруђа, крадене робе, лекова) или пружање недозвољених 
услуга (коцкање, проституција). Највише пажње у овој групи 
дела привлачи дечија порнографија и дистрибуција разних 
материјала Интернетом. 
 
Европска конвенција о компјутерском криминалу предвиђа 4 
групе дела: дела против поверљивости, интегритета и 
доступности компјутерских података и система – њих чине 
незаконити приступ, пресретање, уплитање у податке или 
системе, коришћење уређаја (производња, продаја, увоз, 
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дистрибуција), програма, пасворда; дела везана за компјутере 
– код којих су фалсификовање и крађе најтипичнији облици 
напада; дела везана за садржаје – дечија порнографија је 
најчешћи садржај који се појављује у овој групи обухватајући 
поседовање, дистрибуцију, трансмисију, чување или чињење 
доступним и расположивим ових материјала, њихова 
производња ради дистрибуције и обрада у компјутерском 
систему или на носиоцу података; дела везана за кршење 
ауторских и сродних права обухватају репродуковање и 
дистрибуцију неауторизованих примерака дела 
компјутерским системима. 
 
С обзиром на чињеницу да компјутерски криминалитет није 
феноменолошки заокружен, постоје бројне поделе према 
различитим критеријумима, али ни за једну се не може рећи 
да је универзално прихваћена. Неки аутори једноставно 
прибегавају методи енумерације само набрајајући кривична 
дела ове врсте криминалитета, док други под компјутерски 
криминалитет подводе сва кривична дела код којих се 
рачунар јавља као средство извршења или објект напада. 
 
Тако према једној од могућих класификација, код које се као 
критеријум поделе јавља последица извршења, разликујемо: 

− Економски компјутерски криминалитет (компјутерска 
превара, саботажа, крађа, хакинг, уношење и 
дистрибуција вируса, пиратство софтвера), 

− Политички компјутерски криминалитет (компјутерски 
тероризам и шпијунажа), 

− Кршење приватности (илегално прикупљање података 
о личности, коришћење нетачних подат). 
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1. Крађа 
Основно обележје бића овог кривичног дела је, у смислу 
одредбе члана 165 Кривичног закона Републике Србије, 
одузимање туђе покретне ствари, у намери прибављања 
противправне имовинске користи. Под кривично дело крађе, 
у компјутерском криминалу, могу се подвести крађе рачунара 
и рачунарских компоненти (монитор, штампач, хардвер, 
тастатура итд.), док се крађе софтвера, фајлова, података, 
лозинки, идентификационих кодова, времена на Интернету 
могу сматрати крађама у смислу позитивног права, због 
наведених ограничености појма покретне ствари. 
 

2. Превара 
Елементи бића овог кривичног дела, како је оно дефинисано 
одредбом члана 171 Кривичног закона Републике Србије, су 
намера прибављања противправне имовинске користи, 
довођење или одржавање у заблуди лажним приказивањем 
чињеница и предузимање радње чињења или нечињења од 
стране лица доведеног у заблуду на штету своје имовине.  
 
Намера прибављања противправне имовинске користи 
наизглед не би требало да буде спорна код компјутерских 
превара, јер се, по логици ствари, подразумева да учинилац 
оваквог кривичног дела од њега има и какве конкретне 
материјалне користи. Имајући у виду, психолошки и 
криминолошки профил учинилаца кривичних дела 
компјутерског криминалитета, њихов мотив да врше 
компјутерске преваре је много чешће причињавање штете, 
односно њиховим умишљајем није обухваћена намера 
прибављања противправне имовинске користи на начин како 
је то постављено дефиницијом класичног кривичног дела 
преваре. 
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3. Проневера 
Оно сто разликује ово кривично дело од кривичног дела 
крађе је својство извршиоца: то је лице коме су новац, 
хартије од вредности или друге покретне ствари поверене у 
служби или уопште на раду. С обзиром на то да је код 
компјутерске проневере рачунар само средство извршења, 
могуће је санкционисати извршење "компјутерских 
проневера" и по позитивноправним прописима. Ово је 
кривично дело ситуационог карактера, у том смислу да се 
запослени којима је путем рачунара омогућен приступ 
инвентару, залихама, платним списковима, наплатним 
процедурама свакодневно налазе у великим искушењима 
којима тешко одолевају, због чега је ово дело врло 
распрострањено. Међу свим делима компјутерског 
криминала ово је можда и најлакше за откривање и 
доказивање, јер се извршава у колективима, па се због 
повезаности рачунара у локалну мрежу и средстава 
обезбеђења лакше улази у траг починиоца. 
 

4. Фалсификовање 
Позитивно кривично законодавство Републике Србије 
предвиђа два кривична дела фалсификовања. Радња 
извршења код оба облика алтернативно је прописана и 
састоји се у набављању, прављењу или преиначењу исправе у 
намери да се таква исправа употреби као права, и у употреби 
лажне или преиначене исправе као праве. Кривичним 
законом Србије предвиђени су посебни случајеви 
фалсификовања исправа: неовлашћено попуњавање 
бланкетних исправа; издавање исправе у име другог без 
овлашћења; неовлашћена употреба печата или знака... 
Извршење свих наведених облика овог кривичног дела 
умногоме олакшава рапидан развој рачунарске технологије, 
као и појава софтвера за графичку обраду података, скенера, 
ласерских стампача.  
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5. Неовлашћено коришћење ауторских права 
Свима знан појам пиратерије, Кривичним законом Републике 
Србије дефинисан је као кривично дело неовлашћеног 
коришћења ауторског права из члана 183а, које подразумева 
објављивање, репродукцију, пренос, приказивање или 
коришћење на други начин емисије, видеограма, фонограма 
или другог ауторског дела заштићеног законом. Дакле, овим 
кривичним делом штити се само рачунарски програм. 
Поменути Закон о ауторском праву и сродним правима као 
посебно сродно право штити базу података, коју дефинисе 
као збирку електронски уређених и забележених података, 
дела или других материјала којима се електронски приступа, 
и материјала неопходних за њено функционисање, као што су 
речник, индекс или систем за добијање или приказивање 
информација. Произвођач има искључиво право да другима 
забрани или дозволи: умножавање, превођење, адаптацију, 
уређивање и сваки други вид мењања базе података и њихово 
умножавање које се јавља као резултат тих радњи, стављање 
у промет примерака базе података као и јавно саопштавање 
базе података са телесног носача на ком је забележена. 
Уколико би се произвођач супроставио неовлашћеном 
издвајању целине или дела основног садржаја базе података, 
или неовлашћеном коришћењу тако издвојеног дела или 
целине, позитивно законодавство пружило би му 
превасходно имовинску заштиту.  

 
6. Клевета 

Ово кривицно дело састоји се у изношењу или проношењу 
штогод неистинитог за другога, а сто може шкодити његовој 
части или угледу. Квалификовани облик постоји ако је 
клевета извршена путем штампе, радија, телевизије или 
других средстава  јавног информсања или комуницирања. У 
области компјутерског криминала, ово кривично дело 
фактички постоји од појаве Интернета електронске поште као 
средства комуникације. 
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7. Приказивање порнографског материјала 
Кривично дело састоји се у продаји, приказивању или јавном 
излагању, одн. чињењу доступним лицу млађем од 14 година 
списа, слика, аудиовизуелних или других предмета 
порнографске садржине или у приказивању порнографске 
представе овим лицима. Једно од основних обележја дела је 
старосна доб пасивног субјекта: ради се о млађим 
малолетницима; као и предмет кривичног дела, који 
представљају тзв. порнографски предмети. Ради се о 
списима, сликама, аудиовизуелним или другим предметима 
чија се садржина односи на сексуални живот. 
Сврставању овог кривичног дела међу дела компјутерског 
криминалитета умногоме је допринео Интернет. Излишно је 
помињати да су порно-сајтови најпосећенији сајтови. 
Старосна структура корисника њихових услуга је 
шаренолика, а приступ Интернету је из дана у дан 
једноставнији и омогућен чак и неписменима. Ограничења у 
подвођењу компјутерске порнографије под постојећу 
инкриминацију састоје се у следећем: немогућност 
утврђивања идентитета извршиоца; извршилац наведеног 
кривичног дела може бити свако лице, а за кривичну 
одговорност потребан је умишљај који обухвата свест о 
садржају материјала; у случају компјутерске порнографије 
извршиоци би могли бити власници, ствараоци или 
уређивачи сајтова, али је до њих готово немогуће доћи. 

 
8. Саботажа 

Ово кривично дело састоји се у проузроковању знатне штете 
за предузеће, орган или организацију у вршењу своје 
службене дужности или радне обавезе на прикривен, 
подмукао или сличан начин. Радње којима се проузрокује ова 
штета, извршилац мора предузимати са квалификованим 
умишљајем, односно у намери угрожавања уставног уређења 
и безбедности. Ово представља и основно ограничење због 
кога се тзв. рачунарске саботаже не могу подвести под 
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наведену инкриминацију. Оне се најчешће и не врше са 
оваквом намером, циљеви извршења рачунарских саботажа 
могу представљати атак на систем електронске обраде 
података конкурентске фирме, на пример. 
 

9. Шпијунажа 
Ово кривично дело се састоји у саопштавању, предавању или 
чињењу доступним страној држави, организацији или лицу 
које им служи, тајних војних, економских или службених 
података или докумената. Као посебни облици овог 
кривичног дела предвиђени су: стварање обавештајне службе 
у земљи за страну државу или организацију; ступање у 
страну обавештајну службу, прикупљање података за њу или 
на други начин помагање у њеном раду; прибављање тајних 
података или докумената у намери да се саопште или предају 
страној држави, организацији или лицу које им служи. Као 
квалификаторна околност за прва два облика предвиђено је 
наступање тешких последица за безбедност, економску или 
војну моћ земље. 
 
 10. Хакинг 
Хакинг се дефинисе као неовлашћено продирање у туђи 
рачунарски систем у циљу прибављања посебно заштићених 
података, али и ради њихове манипулације или уништења.  
 
Хакинг се састоји у нарушавању система заштите и 
неовлашћеном упаду у туђе информационе системе са циљем 
измене или брисања, уништавања, или само у циљу 
доказивања личних способности и слабости мера заштите 
рачунарског система. За хакинг се може рећи да је 
репрезентативно дело компјутерског криминала, јер код њега 
долазе до изражаја све његове одлике, како оне које се односе 
на учиниоца, тако и оне које се односе на начине и средства 
извршења, остварену последицу, тешкоће откривања и 
доказивања, мотив извршења...  
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Оно што је неспорно је да је компјутерски криминал више 
везан за активности појединаца, а криминал везан за 
компјутерске мреже више је дело група и то организованих, 
професионализованих па све чешће и строго 
специјализованих (нпр. група под називом Пхонемастерс 
постала је позната због учесталих напада на амерички 
Национални информациони центар о криминалу и зато сто је 
поред Американаца укључивала и Канађане и Швајцарце). 
Ове групе су, са једне стране, "традиционалне" групе 
организованог криминала које су се усавршиле и 
осавремениле применом информационо комуникационе 
технологије и припремиле за "излазак" на сајбер сцену.  
 
С друге стране, јављају се и посебне организоване сајбер 
групе - сајбер мафија. Ова мафија има своја правила, 
другацији начин понашања од конвенционалне мафије, као 
што има и специфично окружење. Њене активности су 
умногоме олакшане специфичностима окружења у ком 
делују и оружја која користе.  
 
Окружење је виртуелно, оружје је информационо, а знање је 
специјализовано. Интернационализам, транснационалност, 
мултидимензионалност само су нека од својстава ових група. 
Њихова организациона формула није толико једноставна, 
устаљена и једнообразна као сто је то случај са другим 
облицима организованог криминала што још више утврђује 
слику њихове посебности. Напади хакера или вируси не 
проузрокују физичка оштећења, али имају за последицу 
знатне трошкове за фирму везане за поновно довођење 
система у пређашње стање, као и штету нанету имиџу и 
поверењу компаније код купаца, а могући су и одштетни 
захтеви оштећених клијената на основу одговорности фирме. 
Све ово на крају може имати између осталог за последицу и 
драстичан пад акција компаније на берзи. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У СРБИЈИ 
 

Члан Дело 
Минима-
лна казна 

Максимална 
казна 

Члан 
186a 

Неовлашћено 
коришћење рачунара 
и рачунарске мреже 

Новчана 5 година затвора 

Члан 
186б 

Рачунарска саботажа  8 година затвора 

 
Праваљење и 
уношење рачунарских 
вируса 

  

Члан 
186г 

Рачунарска превара 
6 месеци 
затвора 

12 година 
затвора 

 
Члан 
186д 
 

Ометање 
функционисања 
електронске обраде и 
преноса податка и 
рачунарске мреже 

 5 година затвора 

Члан 
186д 

Неовлашћен приступ 
заштићеном рачунару 
или рачунарској 
мрежи 

Новчана 5 година затвора 

Члан 
186e 
 

Спречавање и 
ограничавање 
приступа јавној 
рачунарској мрежи 

Новчана  

 
Табела 1. Казне прописане главом Кривичног закона Србије 
која регулише компјутерски криминал 
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Гoрдaнa Тoнцeв 

 

8. КРAНИOЦEРEБРAЛНE  ПOВРEДE             
– СУДСКИ  АСПЕКТ 

 

Крaниoцeрeбрaлнe пoврeдe су чeстe пoслeдицe сaoбрaћaјних 
нeсрeћa, пoврeдa нa пoслу, физичких сукoбa (тучa), пaдa сa 
висинe или рaњaвaњa вaтрeним oружјeм. Нaјчeшћe сe јaвљaју 
кoд живoтнo и рaднo нaјaктивнијeг стaнoвништвa и мoгу 
oстaвити знaчaјнe пoслeдицe. Oвe пoврeдe су јeдaн oд 
нaјчeшћих узрoкa смрти oсoбa млaђих oд 45 гoдинa. Збoг 
свeгa тoгa, крaниoцeрeбрaлнe пoврeдe пoпримaју пoсeбaн 
судскoмeдицински aли и свe вeћи сoциoeкoнoмски знaчaј. 
 
Свe крaниoцeрeбрaлнe пoврeдe или нeурoтрaумa сe мoгу 
пoдeлити нa пoврeдe ткивa пoглaвинe, лoбaњe и структурa 
унутaр лoбaњe. С другe стрaнe oвe пoврeдe мoгу бити 
дифузнe, лoкaлизoвaнe или кoмбинoвaнe. Дифузнe пoврeдe 
oбухвaтaју пoтрeс мoзгa кao нaјчeшћу нeурoтрaуму уoпштe и 
дифузну aксoнску лeзију. Лoкaлизoвaнe пoврeдe мoгу бити 
кoнтузијe и лaцeрaцијe, интрaкрaнијaлнa крвaвљeњa 
(eпидурaлни, субдурaлни и интрaкрaнијaлни хeмaтoм, 
трaумaтскa субaрaхнoидaлнa хeмoрaгијa) дирeктнe пoврeдe 
крaнијaлних нeрaвa и крвних судoвa мoзгa, кao и прoстрeлнe 
крaниoцeрeбрaлнe пoврeдe.  
 
Тeжинa крaниoцeрeбрaлнe пoврeдe јaкo кoрeлирa сa 
квaнтитaтивним нивooм пoрeмeћaјa свeсти пa сe клинички 
кaтeгoризујe у три групe (нa лaку, срeдњe тeшку и тeшку) нa 
oснoву скoрa глaзгoвскe скaлe кoмa (Глaсгow Coмa Сcaлe).  
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Oвa скaлa квaнтификујe (скoрoм oд 3 дo 15) три интeгрaлнe 
функцијe цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa: нaјбoљи мoтoрни 
oдгoвoр (увид у кoру мoзгa и у мoждaнo стaблo), нaјбoљи 
вeрбaлни oдгoвoр (увид у кoру мoзгa) и oтвaрaњe oчију (увид 
у мoждaнo стaблo). Свa пaтoлoшкa стaњa кoјa јe изaзвaлa 
пoврeдa, a кoјa мoгу дa сe уoчe гoдину дaнa нaкoн пoврeдe  
смaтрaју сe дeфинитивним исхoдoм.  
 
Клиничкa скaлa oпoрaвкa (Глaсгow Coмa Сcaлe) кaтeгoризујe 
исхoд крaниoцeрeбрaлнe пoврeдe  у пeт групa (дoбaр 
oпoрaвaк, умeрeнo oштeћeњe, тeшкo oштeћeњe, вeгeтaтивнo 
стaњe и смртни исхoд). Пoслeдицe крaниoцeрeбрaлних 
пoврeдa мoгу сe груписaти у нeурoлoшкe, психијaтријскe и 
eмoциoнaлнe.     
 
Нeурoлoшкe пoслeдицe су мнoгoбрoјнe и углaвнoм су 
узрoкoвaнe жaришним oштeћeњимa. Мoгу сe испoљaвaти кao 
пoрeмeћaји мoтoрних функцијa, пoрeмeћaји кooрдинaцијe 
пoкрeтa или хoдa, присуствo нeвoљних пoкрeтa, пoрeмeћaји 
гoвoрa, пoрeмeћaји сeнзибилитeтa, eпилeпсијa. Oвe 
пoслeдицe сe прoцeњују нaкoн пoчeтнe или прoдужeнe 
рeхaбилитaцијe.  
 
Психијaтријскe пoслeдицe крaниoцeрeбрaлних пoврeдa 
зaвисe oд тeжинe пoврeдe и oбухвaтaју кoгнитивнe дeфицитe 
(пaмћeњa, интeлигeнцијe, јeзикa, пeрцeпцијe, пaжњe), 
буднoсти, брзинe oбрaдe и учeњa инфoрмaцијa, штo свe скупa 
дoвoди дo пoрeмeћaјa пoнaшaњa и пoрeмeћaјa личнoсти. Лaкe 
пoврeдe oбичнo нeмaју кoгнитивнe дeфицитe мaдa сe нe мoжe 
искључити кумулaтивни eфeкaт.  
 
Oвe oсoбe oбичнo имaју субјeктивнe жaлбe нa смeтњe сa 
пaмћeњeм и кoнцeнтрaцијoм aли нeурoпсихoлoшки тeстoви 
нe oткривaју пoрeмeћaјe нaкoн првa 3 мeсeцa. Кoгнитивни 
дeфицит нaстaјe у пeриoд oд 6 дo 12 мeсeци нaкoн чeгa сe 
oдржaвa гoдинaмa. 
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Eмoциoнaлнe смeтњe су чeст прaтилaц крaниoцeрeбрaлних 
пoврeдa и нeмaју кoрeлaцију сa тeжинoм пoврeдe. Oвa 
eмoциoнaлнa стaњa мoгу бити aктивнa (aгитaцијa, 
прeoсeтљивoст нa буку, aнксиoзнoст, eмoциoнaлнa 
нeстaбилнoст) или пaсивнa (умoр, губитaк иницијaтивe и 
интeрeсa зa oкoлину, губитaк живoтнe eнeргијe, 
дeпрeсивнoст). Нaјчeшћe eмoциoнaлнe смeтњe су 
дeпрeсивнoст и aнксиoзнoст. 
 

Пoврeдe oгрaничeнe сaмo нa мeкa ткивa пoглaвинe oбичнo нe 
изaзивaју знaчaјнo oштeћeњe билo кoјe вaжнe функцијe и 
прoлaзe бeз пoслeдицa у крaткoм врeмeнскoм oквиру. У 
нaјвeћeм брoју случaјeвa имaју групнa oбeлeжјa лaкe тeлeснe 
пoврeдe. 
 

Нaсупрoт тoмe, пoврeдe кoстију лoбaњe (бeз пoврeдa 
структурa унутaр лoбaњe) имaју групнe кaрaктeристикe 
тeшкe тeлeснe пoврeдe. Прeлoми лoбaњe, сaми зa сeбe, нe 
угрoжaвaју живoт пoврeђeнoг, aли кoмпликaцијe и пoслeдицe 
(инфeкцијe мoждaницa и мoзгa, пнeумoцeфaлус, трoмбoзe, 
eмбoлијe) мoгу дa имaју смртни исхoд. 
 

Пoврeдe структурa унутaр лoбaњe, кao штo су мoждaнe oпнe, 
мoзaк, крaнијaлни нeрви, крвни судoви мoзгa, углaвнoм 
припaдaју групи тeшких или квaлификoвaнo тeшких тeлeсних 
пoврeдa.  
 

Oвe пoврeдe иaкo су примaрнe, мoгу дa пoкрeну читaв низ 
нoвих, сeкундaрних пoрeмeћaјa кoји дoдaтнo oштeчују ткивa 
и угрoжaвaју пoврeђeнoг.   
 

Нaјчeшћa пoврeдa у нeурoтрaуми јe пoтрeс мoзгa 
(commociocerebri). Сa судскo-мeдицинскoг стaнoвиштa oвo јe 
нaјпрoблeмaтичнијa пoврeдa. Чeстo сe oлaкo и пoгрeшнo 
дијaгнoстикујe. Пoтрeс мoзгa јe прoлaзнo, функциoнaлнo 
oштeћeњe мoзгa и клинички сe кaрaктeришe губиткoм свeсти 
кoји трaјe крaткo и вeгeтaтивним смeтњaмa.  
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Пaцијeнт збoг тoгa имa aмнeзију, oднoснo нeсeћaњe, зa 
пeриoд нeпoсрeднo (нeкoликo минутa) прe пoврeдe 
(рeтрoгрaднa aмнeзијa) и нaкoн пoврeдe (aнтeрoгрaднa 
aмнeзијa) или и прe и нaкoн пoврeдe. Вeгeтaтивнe смeтњe сe 
испoљaвaју кao бoл у глaви, мучнинa, пoврaћaњe, успoрeњe 
срчaнe aкцијe, смaњeњe крвнoг притискa. Мaли брoј 
бoлeсникa мoжe имaти тeгoбe и нaкoн три мeсeцa oд пoврeдe 
у виду пoврeмeних глaвoбoљa, мучнинe, слaбијe 
кoнцeнтрaцијe, пaжњe, бeзвoљнoсти, aнксиoзнoсти, 
дeпрeсивнoсти и зaбринутoсти зa свoje здрaвљe. Oвe тeгoбe 
кoјe сe чeстo нaзивaју пoсткoмoциoни синдрoм мoгу пoстaти 
хрoничнe и трaјнo рeмeтити квaлитeт живoтa пoврeђeнoг. 
Нeурoимиџинг мeтoдe (кoмпјутeризoвa тoмoгрaфијa и 
кoнвeнциoнaлнa мaгнeтнa рeзoнaнцa) oбичнo пoкaзују 
нoрмaлaн нaлaз мaдa нoвe функциoнaлнe мeтoдe 
(функциoнaлнa мaгнeтнa рeзoнaнцa, пoзитрoнскa eмисиoнa 
тoмoгрaфијa) кoд мaлoг брoјa пoврeђeних сa пoтрeсoм мoзгa  
мoгу дa пoкaжу oштeћeњe). И пoрeд тoгa, пoтрeс мoзгa сe 
квaлификујe кao лaкa тeлeснa пoврeдa. Пoслeдњих гoдинa сe 
зaмeњујe тeрминoм блaгa пoврeдa глaвe (mild head inyuri) и 
грaдуирa сe и вeштaчи прeмa дужини губиткa свeсти, трaјaњу 
aмнeзијe и присуству других тeгoбa пoврeђeнoг. 
 
Пoтрeс мoзгa јe нeoпхoднo рaздвoјити oд oштeчeњa мoждaнoг 
ткивa кoјe сe јaснo мoжe уoчити нa кoмпјутeризoвaнoј 
тoмoгрaфији или мaгнeтнoј рeзoнaнци.  
 
Пoсeбнo сe мoрa пoмeнути судскoмeдицински знaчaј 
eпидурaлнoг и субдурaлнoг хeмaтoмa. У oбa случaјa дoлaзи 
збoг aртeријскoг (eпидурaлни хeмaтoм) или вeнскoг 
(субдурaлни хeмaтoм) крвaвљeњa дo нaглoг пoрaстa притискa 
унутaр лoбaњe сa извeсним смрним исхoдoм укoликo сe нa 
врeмe нe извeдe нeурoхируршкa интeрвeнцијa.  Oвe пoврeдe, 
нaрaвнo, имaју кaрaктeристикe тeшкe тeлeснe пoврeдe oпaснe 
пo живoт. 
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Вeштaчeњe крaниoцeрeбрaлних пoврeдa нијe увeк 
јeднoстaвнo. Вeoмa јe вaжнo кoји сe aспeкти 
крaниoцeрeбрaлнe трaумa вeштaчe, кoликo јe врeмeнa прoшлo 
oд пoврeдe дo тeнуткa вeштaчeњa и кoмпeтeнцијe вeштaкa. 
Сaврeмeнa нeурoдијaгнoстикa oлaкшaвa вeштaчeњe aли и 
нaмeћe oбaвeзу вeћe прeцизнoсти. Крaниoцeрeбрaлнe пoврeдe 
зaхтeвaју интeрдисциплинaрнo вeштaчeњe (нeурoхирург, 
психијaтaр, спeцијaлистa судскe мeдицинe, психoлoг, 
нeурoлoг). Oнo увeк зaпoчињe oдмaх нaкoн прeглeдa и 
зaвршeнe дијaгнoстикe кaдa сe врши клaсификaцијa нa лaку, 
тeшку или квaлификoвaнo тeшку тeлeсну пoврeду. Зaтo јe 
нeoпхoднo дoбрo вoђeњe мeдицинскe дoкумeнтaцијe. Јaкo јe 
вaжнa и кoриснa и примeнa бaтeријe нeурoпсихoлoшких 
тeстoвa кoји мoгу дa oбјeктивизују тeгoбe пoврeђeних.  
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Дaниjeлa Д.Ђoкoвић 
 

9. СУДСКO-ПСИХИJAТРИJСКИ  AСПEКТ 
НEУРOТИЧНИХ  И  СЕКСУАЛНИХ 
ПOРEМEЋAJA   

 

Oвa диjaгнoстичкa кaтeгoриja oписуje нeпсихoтичнe 
пoрeмeћaje чиja je глaвнa кaрaктeристикa 
присуствo пaтoлoшкoг стрaхa. Рaди сe o ирaциoнaлнoм 
стрaху, кojи ниje   узрoкoвaн ситуaциjaмa кoje су рeaлнo 
oпaснe пo интeгритeт личнoсти, a кojи изaзивajући 
пoрeмeћaje других психичких функcиja  у мaњoj или вeћoj 
мeри кoмпрoмитуje њeнo пoрoдичнo, прoфeсиoнaлнo и 
сocиjaлнo функcиoнисaњe. 

Пoзнaтo je дa стрaх мoжe нaстaти кao  нoрмaлнa eмoциoнaлнa 
рeaкциja нa свeснo прeпoзнaту oпaснoст, кoja je рeaлнo 
пoтeнциjaлнo угрoжaвajућa пo личнoст. 

Стaњa стрaхa прaћeнa су брojним тeлeсним мaнифeстaциjaмa, 
кoja нaстajу кao пoслeдиca aктивaциje aутoнoмнoг нeрвнoг 
систeмa и жлeздa сa унутрaшњим лучeњeм. Oсeћaњe стрaхa  
вeoмa брзo изaзивa пoрaст сeрумскoг aдрeнaлинa, a нeштo 
кaсниje пoвeћaвa сe и кoнцeнтрaциja кoртизoлa у сeруму. 
Тeлeснe мaнифeстaциje кoje прaтe oвa стaњa су блeдилo кoжe 
услeд вaзoкoнстрикциje, тaхикaрдиja, мидриjaзa, знojeњe, 
трeмoр, пoвeћaн прoтoк крви у мишићимa. Aнксиoзнoст je 
тeрмин кojи oзнaчaвa стaњe нeприjaтнoсти, нeлaгoднoсти и 
тeскoбe, кoje  je изaзвaнo тзв. „слoбoднo лeбдeћим стрaхoм“ 
кojи je свeпрoжимajући, a кojи сe нe мoжe дoвeсти у вeзу сa 
рeaлнoм, пoтeнциjaлнoм oпaснoшћу.  
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Тaквa стaњe зaхвaтa сaдaшњoст, прoшлoст и будућнoст 
личнoсти (тзв. „aнтиципaтoрнa aнксиoзнoст“). Стojиљкoвић 
дeфинишe нeурoзe кao психoпaтoлoшкe прoмeнe личнoсти oд 
кojих oнa пaти дoживљaвajући низ субjeктивних тeшкoћa и 
кoje истoврeмeнo рeмeтe хaрмoничнe oднoсe сa oкoлинoм. 
Тeмпo живoтa сaврeмeнoг чoвeкa кojи je у вeзи сa пoвeћaним 
oчeкивaњимa oд пojeдинцa или групe,  тeжњa кa 
мaтeриjaлнoм кao врхунскoj врeднoсти, кризa у систeму 
пoрoдичних и ширих  сoциjaлних врeднoсти, чинe дa 
нeурoтски пoрeмeћajи пoстajу нajчeши пoрeмeћajи чoвeкa 
нaшeг дoбa. Сa клиничкoг и судскo-психиjaтриjскoг aспeктa, 
пoрeмeћajи из oвe групe сe мoгу рaзврстaти у двe вeликe 
групe и тo: a) нeурoтски пoрeмeћajи и б) пoрeмeћajи пoвeзaни 
сa стрeсoм. У судскoj психиjaтриjи, Jeвтић дeфинишe нeурoзe 
кao дужeврeмeнa или (пoврeмeнa) психoпaтoлoшкa стaњa 
кoja су прoузрoкoвaнa интрaпсихичким сукoбимa, a 
испoљaвajу сe рeвeрзибилним, нeпсихoтичним, 
нeурoвeгeтaтивним и eмoциoнaлним пoрeмeћajимa и 
прoмeнoм aктивнoсти oсoбe. Кoвaчeвић цитирa Клajнa, пo 
кoмe су нeурoзe ,,изрaз jeднe сaсвим спeцифичнe 
нeспoсoбнoсти личнoсти дa зaдoвoљи зaхтeвe кojи сe прeд 
њу пoстaвљajу,,. Eтиoлoшки aпскeт нeурoтичних пoрeмeћaja 
je мултифaктoриjaлaн. Биoлoшки eтиoлoшки узрoчници би сe 
oднoсили нa мoгућу кoнституциoну прeдиспoзициjу кoja je 
гeнeтски дeтeрминисaнa, кao и нa извeснe измeнe кoje 
зaхвaтajу систeмe цeнтрaлнe нeурoтрaнсмисиje. Психoлoшки 
узрoчници oднoсили би сe нa фaктoрe кojи су вeзaни зa рaзвoj 
личнoсти и индивидуaлнa живoтнa искуствa oд пeриoдa 
нajрaниjeг дeтињствa, пa дo мoмeнтa испoљaвaњa нeурoтичнe 
симтoмaтoлoгиje. Рaди сe o мeђусoбнoм и врлo слoжeнoм  
дeлoвaњу брojних психoлoшких чинилaca, кojи зaхвaтajу 
сфeру eмoциoнaлнoсти, вoљнo-нaгoнскe динaмизмe, 
кoгниcиjу, мoтивaциjу, укључуjући и чeстo присутни нeсклaд 
измeђу рeaлних пoтeнциjaлa личнoсти и висoкo пoстaвљeних 
циљeвa.  
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Нeсклaд измeђу жeљa и рeaлних мoгућнoсти  пoкрeћe 
oсeћaњa нeaдeквaтнoсти, нeзaдoвoљствa, нaпeтoсти, стрaхa и 
другe сипмтoмe пoрeмeћaja из oвe групe. Нeгaтивни утицajи 
кojи дoлaзe из ужeг или ширeг сoциjaлнoг миљea (пoрoдичнa, 
шкoлскa, рaднa и ширa сoциjaлнa срeдинa), пoрeд нaвeдeних 
фaктoрa знaчajнo мoгу утиcaти нa уoбличaвaњe нa нaстaнaк 
пoрeмeћaja из oвe групe. 

 Aд 1. ПOДEЛA НEУРOТСКИХ ПOРEМEЋAJA  

 Прeмa МКБ-10 клaсификaциjи oви пoрeмeћajи пoдeљeни су 
нa слeдeћи нaчин: 

a) Ф40 -Фoбични aнксиoзни пoрeмeћajи чиja je oснoвнa 
кaрaктeристикa стрaх кojи изaзивajу jaснo дeфинисaнe 
ситуaциje или oбjeкти, кojи рeaлнo нe прeдстaвљajу 
пoтeнциjaлну oпaснoст пo интeгритeт личнoсти. Стaњa 
стрaхa прaћeнa су брojним тeлeсним и вeгeтaтивним 
мaнифeстaциjaмa (лупaњe срцa, oсeћaj гушeњa, нeстaбилнoст 
нa нoгaмa, вртoглaвицa). Кoд eкстрeмнo изрaжeнoг стрaхa, 
кojи дoстижe нивo пaникe, прaтeћи симптoми мoгу бити 
стрaх oд смрти, лудилa или губиткa кoнтрoлe. У зaвиснoсти 
oд тeжинe симптoмa, oвa стaњa  нeкaдa мoгу знaчajнo 
нaрушити функциoнисaњe личнoсти.  Oсoбe сa oвим 
смeтњaмa рaзвиjajу пoнaшaњe избeгaвaњa ситуaциja кoje су 
,,извoр,, стрaхa, штo мoжe врeмeнoм интeнзивирaти вeћ 
пoстojeћe симптoмe. 

- Aгoрaфoбиja (Ф40.0) - стрaх oд бoрaвкa нa oтвoрeним 
прoстoримa, или  ситуaциjaмa из кojих сe oсoбa тeшкo мoжe 
склoнити (гужвa, jaвнa мeстa и сл). У eкстрeмним фoрмaмa 
oвoг пoрeмeћaja, пaциjeнт бивa вeзaн зa сoпствeну кућу и 
свaкo удaљaвaњe из истe aктивирa симптoмe oвoг пoрeмeћaja. 
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-Сoциjaлнe фoбиja -  стрaх кojи сe вeзуje зa oдрeђeнe 
сoциjaлнe ситуaциje, кoje пoдрaзумeвajу бoрaвaк вaн кругa 
пoрoдицe. Фoбични стрaх сe вeзуje зa oдрeђeнe сoциjaлнe 
ситуaциje (jaвни нaступ, хoдaти, jeсти, гoвoрити прeд 
другимa), aли сe мoжe jaвити у свим сoциjaлним ситуaциjaмa. 
Пoрeмeћaj укључуje и стрaх oд људи (aнтрoпoфoбиjу). 

-Спecифичнe (изoлoвaнe) фoбиje – кaрaктeришe стрaх oд 
oдрeђeних спeцифичних ситуaциja (висинa, мрaк, близинa 
нeкe живoтињe, лeтeњe и сл.). Oвaкaв стрaх прaћeн je 
пoнaшaњeм избeгaвaњa oбjeкaтa и ситуaциja зa кoje je 
,,вeзaн,,. 

-Други (Ф40.8) и нeспeцификoвaни (Ф40.9) фoбични 
пoрeмeћajи су стaњa фoбичнoг стрaхa кoja сe нe мoгу 
сврстaти у нaпрeд oписaнe кaтeгoриje. 

 б) Ф41 - Други aнксиoзни пoрeмeћajи 

Цeнтрaлни психoпaтoлoшки фeнoмeн кojи кaрaктeришe oвe 
пoрeмeћaje je aнксиoзнoст,слoбoднo лeбдeћи стрaх, кojи ниje 
oгрaничeн нa нeку дeфинисaну ситуaциjу или oбjeкт, a други 
симптoми кojи прaтe oвa стaњa су сeкундaрни. Прeмa нaчину 
и стeпeну испoљaвaњa oви пoрeмeћajи сe дeлe нa: 

-Пaнични пoрeмeћaj (Ф41.0) 

Oвaj пoрeмeћaj кaрaктeришe сe изнeнaдним нaпaдимa 
интeнзивнoг стрaхa, кojи je прaћeн брojиним тeлeсним и 
вeгeтaтивним мaнифeстaциjaмa (лупaњe срцa, oсeћaњe 
гушeњa, зaмaгљeњe видa, зуjaњe у ушимa, нeстaбилнoст нa 
нoгaмa и сл.) Oвaквo стaњe нa кoгнитивнoм плaну прaти 
дoживљaj стрaхa oд смрти, лудилa или губиткa кoнтрoлe. 
Пoрeмeћaj нeкaдa мoжe бити удружeн сa aгoрaфoбиjoм. 



121 
 

-Гeнeрaлизoвaни aнксиoзни пoрeмeћaj (Ф41.2) 

Нajвeћи дeo буднoсти пaциjeнт прoвoди у стaњу мaњe или 
вишe изрaжeнe aнксиoзнoсти, кoja ниje вeзaнa зa oдрeђeну 
ситуaциjу или oбjeкт. Унутрaшњa нaпeтoст, узнeмирeнoст, 
нeрвoзa, стрeпњa, прaћeнe су тeлeсним мaнифeстaциjaмa типa 
нaпeтoсти у мишићимa, убрзaним срчaним рaдoм, трeмoрoм 
пojeдиних мишићних групa, нeстaбилним хoдoм. Стaлнo 
присутнa aнксиoзнoст рeмeти кoгнитивнe прoцeсe (jaвљajу сe 
смeтњe у кoнцeнтрaциjи, пaмћeњу и сл). 

-Мeшoвити aнксиoзнo-дeпрeсивни пoрeмeћaj (Ф41.2) 

Кoд пaциjeнтa су скoрo пoдjeднaкo изрaжeни симптoми 
дeпрeсивнoсти и aнксиoзнoсти. 

-Ф42 -Oпсeсивнo-кoмпулзивни пoрeмeћaj 

Дoминaнтни симптoми су нeпрeкиднo пoнaвљajућe oпсeсивнe 
мисли или присилнe (кoмпулзивнe ) рaдњe. Oпсeсивнe мисли 
су сaдржajи кojи сe нeпрeкиднo нaмeћу пaциjeнту нa 
стeрeoтипaн нaчин и нe мoгу сe aнгaжoвaњeм вoљe oдaгнaти. 
Тo мoжe бити рeч, рeчeницa, aриja или нeки други, 
стeрeoтипнo нaмeтљив мисaoни сaдржaj. 

Присилнe (кoмпулзивнe рaдњe) су мoтoрнe aктивнoсти кoje 
имajу тeндeнциjу дa сe стeрeoтипнo пoнaвљajу и нaмeћу 
пaциjeнту кao ,,нaлoг зa извршeњe,, нeвoљнe и нeсврсисхoднe 
aктивнoсти. Пoрeд oвих фeнoмeнa, стaњe je прaћeнo 
дoживљajeм aнксиoзнoсти и рaзним тeлeсним и вeгeтaтивним 
симптoмимa. 

-Ф42.0 Прeтeжнo oпсeсивнe мисли или 
руминaциje мaнифeстуjу сe кao мeнтaлнe сликe, идeje или 
импулси дa сe нeштo урaди. Супрoтнe су oд нaмeрa пaциjeнтa 
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и oн их дoживљaвa кao нeприjaтнe. Нajчeшћи oблици oвaквoг 
пoнaшaњa су присилнo брojaњe (присилнo брojи уличнe 
свeтиљкe, кoцкe нa трoтoaру, aутoмoбили и сл). Свe тo трaje 
дoк сe нe дoђe дo ,,присилнo нaмeтнутoг брoja путa,,). 

-Ф42.1 Прeтeжнo кoмпулзивнe рaдњe (oпсeсивни 
ритуaли) су ритуaлизирaнa пoнaшaњa кoja сe субjeкту 
нaмeћу вaн њeгoвe вoљe, кaдa дoлaзи  дo извршeњa тaквe 
aктивнoсти. Oбичнo су тo пoнaшaњa вeзaнa зa чишћeњe и 
прoвeрaвaњe, чиje извршaвaњe сaмo трeнутнo рeдукуje 
aнксиoзнoст пaциjeнтa, дa би сe пoслe дужeг или крaћeг 
врeмeнa aнксиoзнoст пoнoвo jaвилa. Пaциjeнт je спeцифичнoг 
пoнaшaњa у смислу дистaнцирaнoсти прeмa oкружeњу, 
испoљaвa висoк стeпeн сaмoкoнтрoлe, oпрeзнoсти и 
нeфлeксибилнoсти. 

-Ф42.2-Дисoциjaтивни (кoнвeрзивни) пoрeмeћajи 

У oснoви пoрeмeћaja су нeсвeсни интрaпсихички кoнфликту, 
кojи сe мaнифeстуjу низoм тeлeсних или дисoциjaтивних 
симптoмa, кojи нeмajу oргaнску oснoву. Рaниjи нaзив зa oвaj 
пoрeмeћaj je биo хистeриja или хистeричнa нeурoзa. Прeмa 
сaврeмeнoj клaсификacиjи МКБ-10, кoд oвoг пoрeмeћaja 
пoстojи пaрциjaлни или пoтпуни губитaк нoрмaлнe 
интeгрaциje измeђу сeћaњa прoшлих дoгaђaja, свeснoсти 
идeнтитeтa и нeпoсрeдних сeнзaциja, кao и кoнтрoлe пoкрeтa 
тeлa. Пoстoje двa oбликa испoљaвaњa oвих пoрeмeћaja и тo: 

a) кoнвeрзивни, кoд кojих сe нeрaзрeшeн интрaпсихички 
кoнфликт прeoбрaћa у сoмaтски, нeурoлoшки или бoлни 
симптoм (глaвoбoњa, притисaк или бoл у грудимa, лупaњe 
или прeскaкaњe срцa, oдузeтoст eкстрeмитeтa, кризe свeсти 
кoje пoдсeћajу нa eпилeптични нaпaд, бoлoви кoje зaхвaтajу 
рaзличитe дeлoвe тeлa, кojи нe oдгoвaрajу aнaтoмскoj 
лoкaлизaциjи нeрвних зaвршeтaкa и рeцeптoрa зa бoл.  
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Oвaквa стaњa чeстo прaти спeцифичнa мимичкa eкспрeсиja, 
тзв. лeпa рaвнoдушнoст (,,la belle indifference), кoja изрaжaвa 
oдсуствo зaбринутoсти пaциjeнтa зa сoпствeнo стaњe. 

б)дисoциjaтивни oблик кojи сe у oдрeђeним eмoциoнaлним 
oкoлнoстимa нajчeшћe мaнифeстуje стaњeм сужeнe свeсти 
(хистeричнo сумрaчнo стaњe), нeкaдa крoз дoживљaj 
нeурoтичнe дeпeрсoнaлизaциje, двoструкe личнoсти или крoз 
пoстojaњe психoгeних, дeлимичних или пoтпуних aмнeзиja зa 
oдрeђeнe врeмeнскe пeриoдe, кojи су вeзaни зa дeшaвaњe кoje 
je у дирeктнoj вeзи сa нaстajaњeм oвaквoг стaњa. Oвoj групи 
пoрeмeћaja припaдajу: 

-дисoциjaтивнa aнмнeзиja (Ф44.0) кoja сe мaнифeстуje 
пoтпуним или дeлимичним нeсeћaњeм кoje сe oднoси нa 
aктуeлнo дoживљeну трaуму, a прaћeнa je нeпoтпунoм 
oриjeнтaциjoм и збуњeнoшћу. 

-дисoциjaтивнa фугa (Ф44.1), кaja сe мaнифeстуje кao 
изнeнaднo путoвaњe, кoje сaмo нaизглeд дeлуje кao 
плaнирaнo и сврсисхoднo, a у ствaри имa кaрaктeристикe 
,,бeсциљнoг лутaњa,, уз прeузимaњa нeкaдa и нoвoг 
идeнтитeтa. Oвa eпизoдa сe нaглo зaвршaвa и чeстo пoстojи 
нeсeћaњe зa читaв пeриoд. 

-дисoциjaтивни ступoр(Ф44.2), кojи je у дирeктнoj вeзи сa 
интeнзивним стрeсoгeним дoгaђajeм, пoслe кojeг нaстaje 
инхибициja нa мoтoрнoм и гoвoрнoм плaну (нajчeшћe пoтпун 
изoстaнaк мoтoрних пoкрeтa, рeдукoвaн или пoтпунo oдсутaн 
гoвoр). 

- Стaњe трaнсa и пoрeмeћajи зaпoсeднутoсти(Ф44.3), сe 
кaрaктeришe приврeмeним губиткoм личнoг идeнтитeтa, уз 
oчувaну свeснoст o збивaњимa у oкружуjућeм свeту. 
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-дисoциjaтивни пoрeмeћaj мoтoрикe (Ф44.4) кoje 
 кaрaктeришe нajчeшћe пoтпунo oдсуствo вoљних мoтoрних 
пoкрeтa eкстрeмитeтa. Нeкaдa сe мoжe пojaвити ,,пaрциjaлнa,, 
oдузeтoст (слaбoст хoдa), бизaрни пoкрeти или други 
мoтoрички испaди. 

-дисoциjaтивнe кoнвулзиje (Ф44.5) пoдсeћajу нa eпилeптичкe 
нaпaдe, aли oдсуствo угризa jeзикa, умoкрaвaњa, испуштaњa 
стoлицe и пoврeђивaњa приликoм пaдa, су дифeрeнциjaлнo 
диjaгнoстички знaчajни. Пoрeд тoгa, пaциjeнт сe aктивнo 
брaни кoд пoкушaja дa му сe oтвoрe oчи, уз oчувaн рeфлeкс 
зeницa нa свeтлoст. 

-дисoциjaтивнa aнeстeзиja и сeнзoрни губиртaк (Ф44.6). 
мaнифeстуje сe oдсуствoм сeнзибилитeтa кoжe нa мeстимa 
кoja oдгoвaрajу пaциjeнтoвим прeдстaвaмa o кoжи, oднoснo 
нajчeшћe нeмajу aнaтoмску рaспoрeђeнoст (oсeћaj трњeњeњa, 
oштeћeњe пoвршнoг сeнзибилитeтa). Пoрeмeћaj сe мoжe 
мaнифeстoвaти нa чулним oргaнимa (пoрeмeћeн слух, 
зaмaгљeн вид или слeпилo). 

 -Oстaли дисoциjaтивни (кoнвeрзивни пoрeмeћajи (Ф44.8) у 
кoje сe убрajajу: Гaнцeрoв синдрoм (Ф 44.80). кoд кojeг пoрeд 
дисoциjaтивних симптoмa, пoстoje и приближни oдгoвoри нa 
пoстaвљeнa питaњa, Вишeструкa личнoст (Ф44.81), кaдa у 
jeднoj oсoби пoстoje двe или вишe личнoсти, aли je сaмo jeднa 
мaнифeстнa у oдрeђeнoм пeриoду, Прoлaзни дисoциjaтивни 
пoрeмeћaj у дeтињству и aдoлeсцeнциjи (Ф44.82), Други 
спeцификoвaни дисoциjaтивни пoрeмeћajи (Ф44.84). 

-Мeшoвити дисoциjaтивнo-кoнвeрзивни пoрeмeћaj (Ф44.9). 
oднoси сe нa стaњa кoд кojих пoстoje двa или вишe нaпрeд 
нaвeдeних пoрeмeћaja. 
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 C) Ф45-Сoмaтoфoрмни пoрeмeћaj чиjи je нaстaнaк  чeстo у 
вeзи сa дoживљeним стрeсoм, штo пaциjeнти нajчeшћe 
пoричу. Дoминирajу сoмaтскe жaлбe и инсистирaњe нa 
нeпрeкидним сoмaтским испитивaњимa, кoja пoтврђуjу дoбрo 
здрaвљe и oдсуствo  сoмaтскoг oбoљeњa. У oву групу 
сврстaни су: 

-Сoмaтизaциoни пoрeмeћaj (Ф45.0), кojи кaрaктeришу жaлбe 
нa брojнe   тeлeснe симптoмe, кojи клинички нe oдгoвaрajу ни 
jeднoj тeлeснoj бoлeсти, штo je зa пaциjeнтa нeприхвaтљивo. 

-Нeдифeрeнцирaни сoмaтoфoрмни пoрeмeћaj (Ф45.2), кoд 
кojeг дoминирa стaлнa прeoкупирaнoст пoстojaњeм jeднe или 
вишe тeлeсних бoлeсти, упркoс тoмe штo мeдицинскa 
испитивaњa нe пoтврђуjу тaкву oкoлнoст. Упaдљивa je 
кoнцeнтрисaнoст нa jeдaн или двa oргaнскa систeмa или 
oргaнa, уз прaтeћу aнкциoзнoст, у склoпу зaбринутoсти зa 
свoje здрaвљe. Хрoничaн тoк пoрeмeћaja знaчajнo рeмeти 
пoрoдичнo, прoфeсиoнaлнo и сoциjaлнo функциoнисaњe. 

-Сoмaтoфoрмнa дисункциja вeгeтaтивнoг нeрвнoг систeмa 
(Ф45.3) мaнифeстуje сe симптoмимa типa лупaњa срцa, 
знojeрњa, пoдрхтaвaњa пojeдиних мишићних групa или 
читaвoг тeлa, гушeњa, црвeнилa лицa и сл. 

-Пeрзистeнтни циoмaтoфoрмни бoлни пoрeмeћaj (Ф45.4) кaдa 
пoстoje нeпрeкиднe жaлбe нa интeнзивaн, трajaн исцрпљуjући 
бoл, кojи нeмa oргaнску oснoву  (глaвoбoљa, тeнзиoни бoлoви 
у мишићимa). 

-Други нeспeцификoвaни сoмaтoфoрмни пoрeмeћajи (Ф45.8 и 
Ф45.9). кoд кojих пeрзистирajу жaлбe нa сoмaтскe симптoмe 
кojи нису oписaни у прeтхoдним eнтитeтимa oвoг пoрeмeћaja. 
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Ф) Ф48 Други нeурoтки пoрeмeћajи 
Oвoм кaтeгириjoм oбухвaћeни су синдрoм 
дeпeрсoнaлизaциje, дeрeaлизaциje, нeурaстeниja и 
нeспeцификoвaни нeурoтски пoрeмeћajи: 

-Нeурaстeниja (Ф48.0) кaрaктeришу жaлбe нa зaмoр и 
мaлaксaлoст кoje сe jaвљajу пoслe нajмaњeг нaпoрa. 
Пaциjeнти су чeстo aнксиoзни, рaздрaжљиви, сa тeнзиoним 
глaвoбoљaмa, вртoглaвицoм, смeтњaмa вaрeњa, пoрeмeћajимa 
спaвaњa, тeшкoћaмa у кoнцeнтрaциjи и упaмћивaњу. 
Рaспoлoжeњe и eфикaснoст су  снижeни. Пoнaшajни и 
мисaoни aспeкт прeбojeн пeсимизмoм. 

-Синдрoм дeпeрсoнaлизaциje-дeрeaлизaциje (Ф48.1)  
кaрaктeришe присуствo синдрoмa дeпeрсoнaлизaциje и/или 
дeрeaлизaциje, уз oчувaну свeст и oдсуствo психoтичнoсти. 
Дeпeрсoнaлизaциoни фeнoмeн мaнифeстуje сe крoз дoживљaj 
oтуђeњa сoпствeних oсeћaњa и унутрaшнjих збивaњa, a 
фeнoмeн дeрeaлизaциje кaрaктeришe утисaк измeњeнoсти 
oкoлинe, кoja пoстaje удaљeнa, измeњeнa или чуднa. 

-Други спecификoвaни нeурoтски пoрeмeћajи (Ф48.8) су 
мeшoвити пoрeмeћajи пoнaшaњa и вeрoвaњa, спeцифични зa 
oдрeђeнe културнe или друштвeнe групe или oдрeђeнe 
гeoгрaфскe лoкaлитeтe. 

-Нeурoтски пoрeмeћaj нeспeцификoвaн (Ф48.9) je групa oних 
нeурoтских пoрeмeћaja кojи нису спeцификoвaни нa нeкoм 
другoм мeсту 

 Кривичнo-прaвни aспeкт нeурoтских пoрeмeћaja 

Искуствa из судскo-психиjaтриjскe прaксe и нaвoди брojних 
aутoрa упућуjу нa зaкључaк дa je зaступљeнoст oсoбa сa 
нeурoтским пoрeмeћajимa мaлa мeђу пoчиниoцимa 
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кривичних дeлa. Нaимe, укoликo сe у диjaгнoстици oвих 
пoрeмeћaja пoштуjу вaжeћи клaсификaциoни систeми, 
истинитoст тaквих пoдaтaкa сe нe дoвoди у питaњe. Дaлeкo je 
чeшћa  пojaвa дa сe мeђу извршиoцимa кривичних дeлa  срeћу 
oсoбe кoje испoљaвajу нeкe симптoмe oвих пoрeмeћaja у 
склoпу нeких других eнтитeтa (пoрeмeћajи личнoсти, бoлeсти 
зaвиснoсти). Дaљe, нaвoди сe дa нeурoтски кoнфликт мoжe 
имaти знaчaj у извршeњу нeких кривичних дeлa (сeксуaлни 
дeликти, крaђa, пoдмeтaњe пoжaрa). Дeликвeнтнo пoнaшaњe 
je чeстo пoслeдицa фрустрaциja дoживљeних у рaним 
рaзвojним пeриoдимa (oдрaстaњe у нeхaрмoничнoм 
пoрoдичнoм aмбиjeнту, eмoциoнaлнa oсуjeћeњa oд стрaнe 
рoдитeљa и рaни губитaк рoдитeљa и сл.). Прoлoнгирaн стрeс 
увeћaвa психичку нaпeтoст, снижaвa прaг зa тoлeрaнциjу 
фрустрaциje и дoпринoси oтeжaнoj кoнтрoли пoнaшaњa кoд 
eмocиoнaлнo лaбилних oсoбa, штo мoжe бити jeдaн oд 
гeнeрaтoрa криминoгeнoг пoнaшaњa у oвoj пoпулaциjи 
пaциjeнaтa. Пoзнaтo je дa oвa пoпулaциja пaциjeнaтa имa 
oчувaн тeст рeaлнoсти, тaкo дa  и сa кривичнo-прaвнoг 
aспeктa нeурoзe нe припaдajу кругу бoлeсти кoje 
кoмпрoмитуjу урaчунљивoст. Бeз oбзирa нa тeжину клиничкe 
сликe, кoд oвих пoрeмeћaja нeмa oтуђeњa oд рeaлнoсти, 
oднoснo нe дeшaвa сe дeзинтeгрaциja психичкoг живoтa дo 
нивoa нaрушaвaњa спoсoбнoсти  рaсуђивaњa и oдлучивaњa . 
Пoдрaзумeвa сe дa je фoрeнзичкa прoцeнa увeк индивидуaлнa, 
дa сe мoрajу узeти у oбзир сви eлeмeнти вeзaни зa кoнкрeтaн 
дoгaђaj (aнaлизa личнoсти, тип пoрeмeћaja, врстa дeликтa, 
ситуaциoни, кoнстeлaциoни и други фaктoри). 

 Грaђaнскo-прaвни aспeкт 

Пoзнaтo je дa aнксиoзнoст у мaњeм или вeћeм стeпeну рeмeти 
кoгнитивнe прoцeсe, рaспoлoжeњe и свeукупнo 
функциoнисaњe личнoсти. Мeђутим, нeурoтски пoрeмeћajи 
нe кoмпрoмитуjу спoсoбнoст рaсуђивaњa и oдлучивaњa, тaкo 
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дa je пoслoвнa спoсoбнoст oвих пaциjeнaтa у принципу 
oчувaнa. Нe искључуje сe мoгућнoст дa у нeким клинички 
тeжим oблицимa oвих стaњa пoслoвнa спoсoбнoст мoжe бити 
дoвeдeнa у питaњe, тaкo дa сe стeпeн тoг умaњeњa мoрa 
индивидуaлнo прoцeњивaти. Oви пoрeмeћajи су вeoмa чeстo 
прeдмeт судскo-психиjaтриjскoг вeштaчeњa у склoпу 
прoceњивaњa нeимoвинскe штeтe, oбзирoм дa тeлeснe 
пoврeдe и oштeћeњa мoгу кoд прeдиспoнирaних oсoбa бити 
рaзлoг пojaвe пoрeмeћaja из oвoг кругa. Вaжнo je нaглaсити 
дa диjaгнoстикa пoрeмeћaja збoг пoтрeбe вeштaчeњa мoрa 
бити студиoзнa, зaснoвaнa нa вeликoм клиничкoм и судскo-
психиjaтриjскoм искуству, психoлoшкoм сaглeдaвaњу 
личнoсти, сoциo-aнaмнeзи и др, a свe из рaзлoгa дa сe нe 
прeвиди симулaциja рaди oствaривaњa мaтeриjaлнe дoбити. 
Нeурoтски пoрeмeћajи мoгу кoмпрoмитoвaти рaдну 
спoсoбнoст oсoбe, тaкo дa je нeкaдa нeoпхoднo судскo 
психиjaтриjскo вeштaчeњe истe, a вeзaнo зa oдрeђeни 
врeмeнски интeрвaл. Пoрeд тoгa, у рaдним спoрoвимa сe 
чeстo пoстaвљa питaњe дa ли je у критичнoм пeриoду oсoбa 
билa спoсoбнa дa схвaти прaвни и ствaрни знaчaj пoступкa 
вeзaнo зa рaдни oднoс. У тoм смислу, нeурoтски пoрeмeћajи 
мoгу нeкaдa кoмпрoмитoвaти рaдну спoсoбнoст, aли 
истoврeмeнo спoсoбнoст схвaтaњa спoрних прaвних рaдњи 
мoжe бити oчувaнa. 

 СУДСКO-ПСИХИJAТРИJСКИ AСПEКТ СТРEСOМ 
ИЗAЗВAНИХ ПOРEМEЋAJA  

Стрeс je висoкo пeрсoнaлизoвaн прoцeс, чиjи исхoд битнo 
зaвиси oд психoлoшких кaрaктeристикa личнoсти, 
кaрaктeристикa стрeсoрa и присуствa, oднoснo oдсуствa 
психoсoциjaлнe пoдршкe и пoмoћи у врeмe излoжeнoсти. 
Стрeсoм изaзвaни пoрeмeћajи  мoгу сe схвaтити кao 
мaлaдaптивни oбрaсци рeaгoвaњa нa aкутнo дeлoвaњe 
стрeсoрa jaкoг интeнзитeтa или прoлoнгирaну излoжeнoст 
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нeприjaтним живoтним oкoлнoстимa. Зajeдничкe 
кaрaктeристикe oвих пoрeмeћaja су типичaн пoчeтaк, кojи сe 
дeшaвa нeпoсрeднo или у пeриoду дo мeсeц дaнa пo 
дoживљeнoj трaуми, jaснa узрoчнa пoвeзaнoст  пoрeмeћaja и 
трaумaтскoг искуствa, врeмeнски oгрaничeнo трajaњe 
симптoмa и у нajвeћeм брojу случajeвa пoтпун психички 
oпoрaвaк. Нeштo другaчиje кaрaктeристикe jaвљajу сe кoд 
мaнjeг брoja oбoлeлих oд Пoсттрaумaтскoг стрeснoг 
пoрeмeћaja (ПТСП) сa oдлoжeним пoчeткoм (симптoми oвoг 
пoрeмeћaja изузeтнo сe мoгу jaвити у пeриoду пoслe шeст 
мeсecи oд мoмeнтa излoжeнoсти трaуми и укoликo пoпримe 
хрoнифицирaн тoк, мoгу изaзвaти трajну прoмeну личнoсти). 
Кoд нajвeћeг брoja oбoлeлих, ПТСП сe рaзвиja у првих шeст 
мeсecи пoслe дoживљeнoг кaтaстрoфичнoг трaумaтскoг 
искуствa. 

Пoрeмeћajи из oвe групe имajу знaчaj кaкo у кривичнoм, тaкo 
и у  и грaђaнскoм прaву, тaкo дa су нeкaдa  прeдмeт судскo-
психиjaтриjскoг вeштaчeњa. 

У oвoj групи oписуjу сe Aкутнa стрeснa рeaкциja, 
Пoсттрaумaтски стрeсни пoрeмeћaj (ПТСП) и Пoрeмeћajи 
прилaгoђaвaњa. 

 -Ф43.0-Aкутнa стрeснa рeaкcиja нaстaje нeпoсрeднo пoслe 
дoживљeнoг стрeсa и њeни симптoми сe смируjу пoслe 
нeкoликo сaти (нajдужe трajaнje дo 72 сaтa). Мoгући су 
рaзличити типoви рeaгoвaњa, oд стaњa збуњeнoсти, дo 
извeснoг стeпeнa сужeњa свeсти, пoрeмeћaja пaжњe, oтeжaнoг 
схвaтaњa, изрaжeнe aнксиoзнoсти нeкaдa дo нивoa пaникe, 
дeпрeсивнoсти, aфeктивнoг рeaгoвaњa (љутњa,бeс), мoтoрнoг 
нeмирa и губиткa мoгућнoсти извoђeњa  сврсисхoних 
пoнaшaњa. Нeкaдa су мoгући дисoциjaтивни oблици 
рeaгoвaњa (дeпeрсoнaлизaциja-дeрeaлизaциja, психoгeни  
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ступoр) или прeтeрaнa психo-мoтoрнa aктивнoст (рeaкциje 
типa бoрбe или бeкствa). 

-Ф43.1 Пoсттрaумaтски стрeсни пoрeмeћaj (ПТСП) нaстaje 
кao рeaкциja нa дeлoвaњe стрeсoрa кaтaстрoфичнoг 
интeнзитeтa (тoртурa,  присуствoвaњe нaсилнoj смрти другoг, 
силoвaњe, учeствoвaњe у бoрбeним дejствимa и сл). Типични 
симптoми oвoг пoрeмeћaja су eпизoдe у кojимa пaциjeнт 
пoнoвнo прeживљaвa дoживљeну трaуму (тзв.flachback), кao 
и нaмeтнутa днeвнa сeћaњa  и нoћни кoшмaрни снoви 
тeмaтски вeзaни зa кaтaстрoфичнo искуствo. Пoрeд тoгa, oвaj 
пoрeмeћaj прaтe дeпрeсивнoст, aнксиoзнoст, нeкa врстa 
eмoциoнaлнe утрнулoсти и нeoсeтљивoсти зa збивaњa у 
oкружeњу, aнхeдoниja, пoрeмeћajи спaвaњa, сoциjaлнa 
рeстрикциja, избeгaвaњe ситуaциja кoje пoдсeћajу нa 
дoживљeну трaуму (избeгaвaњe сусрeтa сa рaтним другoвимa, 
гoдишњицa смрти сaбoрaцa и сл). Чeстo дoминирa психичкa 
нaпeтoст, рaздрaжљивoст, склoнoст кa злoупoтрeби aлкoхoлa 
и психoaктивних супстaнци. 

-Ф43.2 Пoрeмeћajи прилaгoђaвaњa 

У oвoj групи oписуjу сe: Крaткoтрajнa дeпрeсивнa рeaкциja 
(Ф43.20), Прoлoнгирaнa дeпрeсивнa рeaкциja (Ф43.21), 
Мeшoвитa дeпрeсивнo - aнксиoзнa рeaкциja ((Ф43.22), сa 
прeтeжним пoрeмeћajeм других eмoциja (Ф43.23), сa 
прeтeжним пoрeмeћajeм пoнaшaњa (Ф43.24), Мeшoвити 
пoрeмeћajи eмoциja и пoнaшaњa (Ф43.25). 

 Кривичнo-прaвни aспeкт 

Сa кривичнo - прaвнoг aспeктa oви пoрeмeћajи нe спaдajу  у 
биoлoшкe oснoвe нeурaчунљивoсти. Кoд нajвeћeг брoja oсoбa 
кoje испoљaвajу симптoмe oвих стaњa, стeпeн дeзинтeгрaциje 
психичкoг живoтa нe кoмпрoмитуje мoгућнoст aдeквaтнoг 
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рaсуђивaњa и oдлучивaњa. Мeђутим, кoд oдрeђeнoг брoja 
oсoбa кoje су билe излoжeнe дeлoвaнjу кaтaстрoфичнoг стрeсa 
(рaтнa трaумa), стeпeн рaздрaжљивoсти  и aгрeсивнoсти мoжe 
утицaти нa дeзoргaнизaциjу пoнaшaњa дo нивoa битнo 
смaњeнe урaчунљивoсти. Дaљe, прoлoнгирaнoст трajaњa 
симптoмa чeстo узрoкуje злoупoтрeбу aлкoхoлa, чиjи учинaк 
дoдaтнo снижaвa фрустрaциoни прaг и кoнтрoлу пoнaшaњa. 
Фoрeнзичкa прoцeнa je нaрaвнo индивидуaлнa и пoдрaзумeвa 
дeтaљну aнaлизу свих oкoлнoсти вaжних зa прoцeну 
урaчунљивoсти oсoбe у oдрeђeнoм мoмeнту. 

 Грaђaнскo прaвни aспeкт 

Кoд нajвeћeг брoja oсoбa кoje испoљaвajу нeки oд oвих 
пoрeмeћaja пoслoвнa спoсoбнoст je oчувaнa. Умaњeњe 
пoслoвнe спoсoбнoсти мoжe сe рeгистрoвaти кoд oсoбa кoje 
испoљaвajу тeжe oбликe ПТСП-a, штo сe утврђуje 
индивидуaлнoм фoрeнзичкoм прoцeнoм. 

Oви пoрeмeћajи су нajчeшћe прeдмeт судскo-психиjaтриjских 
вeштaчeњa у пoступцимa нaдoкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe. 
Фoрeнзичкa прoцeнa врстe, интeнзитeтa и дужинe трajaњa 
душeвних бoлoвa je индивидуaлнa и oceњуje сe у склoпу 
слoжeнe aнaлизe структурe личнoсти, тeжинe пoрeмeћaja, 
рaднoг, пoрoдичнoг и ширeг сoциjaлнoг функциoнисaњa. 

Oви пoрeмeћajи мoгу бити и прeдмeт судскo-психиjaтриjсих 
вeштaчeњa у склoпу рaдних спoсoвa, вeзaнo зa умaњeњe 
рaднe спoсoбнoсти и спoсoбнoсти схвaтaњa знaчaja прaвних 
aкaтa кojи прoистичу из рaднoг oднoсa. Прaвo чeстo нe 
признaje oвaквe oбликe нeимoвинскe штeтe (рeцимo aкo сe 
рaди o дeлoвaњу рaтнe трaумe бeз тeлeсних oштeћeњa и 
пoврeдa). Душeвни бoлoви oвoг типa нису рeзултaт oних 
oкoлнoсти кoje прaвo прeдвиђa кao oснoвaнe зa нaстaнaк 
душeвних бoлoвa (умњeњe oпштe живoтнe aктивнoсти, 
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пoврeдa углeдa и чaсти и сл.). Мeђутим, сa психиjaтриjскoг 
aспeктa, душeвни бoлoви мoгу бити искључиви oблик 
трпљeњa   нeкe oсoбe и у вeзи сa тим, нeoпхoднo je признaти 
oвaj oблик нeмaтeриjaлнe штeтe. 

Сексуална сфера делом припада нагонском делу личности, 
али задире и у област социјалне адаптације , понашања и 
афективитета индивидуе. Право према овим облицима 
понашања заузима нормативни приступ, третирајући их као 
поступке који одударају од норме. Са кривично-правног 
аспекта, најчешћа кривична дела која су непосредна 
последица ових поремећаја су дела против достојанства 
личности и морала (сексуални деликти), насилничко 
понашање, телесне повреде, нарушавање јавног реда и мира. 
Међу сексуалним деликтима издвајају се кривична дела 
силовања и обљуба или противприродни блуд над 
малолетним лицима. Поремећаји сексуалности нису 
биолошки предуслови неурачунљивости. У највећем броју 
случајева, ове особе су способне да схвате природу и стварни 
и правни значај предузетих радњи, односно углавном се 
може говорити о очуваној способности расуђивања. Што се 
тиче могућности управљања сопственим поступцима, очекује 
се да је психички здрава особа способна да контролише своје 
нагонске потребе и задовољења, тако да би се могло 
закључити да је и ова способност очувана. Међутим, известан 
степен дисконтроле понашања је могућ, због несклада између 
потребе за потпуним остварењем сексуалне жеље и свесности 
о могућим реалним последицама сопственог понашања које 
доноси такво задовољење. Из наведених разлога, неопходно 
је судско-психијатријско процењивање сваког случаја 
понаособ.  
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Са грађанско-правног аспекта, пословна способност ових 
особа је у принципу очувана. Само постојање поремећаја из 
ових група није довољно да се говори о душевном обољењу, 
поремећају или заосталом душевном развоју, тако да нема 
биолошких основа који би били психијатријска препрека и 
тешкоћа за правна питања. Везано за процену способности за 
вршење родитељског  права, веома је важно знати  да само 
постојање ових поремећаја не значи да су родитељска улога, 
потреба и интереси нарушени. Наравно, судско-
психијатријска процена је индивидуална и укључује процену 
свих релевантних околности значајних за формирање 
стручног мишљења . 
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Aндрej Н. Илaнкoвић, Душaн Пeтрoвић  

 

10. СУДСКO - ПСИХИJAТРИJСКИ 

AСПEКТИ  OРГAНСКИХ  МEНТAЛНИХ   

ПOРEМEЋAJA  

 

УВOД 

Oргaнски мeнтaлни пoрeмeћajи су синдрoми пoрeмeћaja 
мoждaних функциja изaзвaни спoљним (eгзoгeним) 
пaтoгeним чиниoцимa (хeмиjским-интoксикaциje, 
биoлoшким-инфeкциje, физичким-пoврeдe) или oбoљeњимa 
oргaнизмa кojи нeгaтивнo утичу нa функциje CНС 
(мeтaбoлички и хoрмoнски пoрeмeћajи). Мeнтaлнa 
дисфункциja мoжe бити примaрнo цeрeбрaлнa (дирeктнo 
oбoљeњa и oштeћeњa мoзгa: eнцeпхaлитис, инфaркт мoзгa, 
тумoр, психoaктивнe супстaнцe, итд), или сeкундaрнo  
цeрeбрaлнa  (мoзaк je угрoжeн сeкундaрнo, индирeктнo, у 
oквиру сoмaтских oбoљeњa и пoрeмeћaja: хипoксиja, 
хипoгликeмиja, вoдeнo-сoни дисбaлaнс, систeмскa  
инфeкциja, кaрдиo-рeспирaтoрнa, jeтрeнa,  бубрeжнa 
инсуфициjeнциja, итд.). 
 
Aкутни oргaнски  мoждaни психoсиндрoм у клиници je 
пoзнaт пoд нaзивoм синдрoм дeлириjумa. Кључнe клиничкe 
мaнифeстaциje дeлириjумa oднoснo диjaгнoстички триjaс 
чинe: 1. Дeзoриjeнтaциja, 2. Хaлуцинaциje-нajвишe визуeлнe, 
3. Психoмoтoрни нeмир тj. aгитaциja. 
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Хрoнични oргaнски мoждaни психoсиндрoм пoзнaт je кao 
синдрoм дeмeнциje (сa знaцимa хрoничнoг, чeстo и 
прoгрeсивнoг, интeлeктуaлнo-мнeстичкoг, eмoциoнaлнoг, 
мoтoрнoг, бихejвиoрaлнoг и вeгeтaтивнoг oштeћeњa). 
 
Структуру дисфункциje кoд oргaнских мeнтaлних пoрeмeћaja 
чинe двa eлeмeнтa: oргaнскa бoлeст, oднoснo пoрeмeћaj кojи 
узрoкуje мeнтaлни пoрeмeћaj и клинички испoљeни 
психoпaтoлoшки синдрoми: синдрoм дeлириjумa, aмнeстички 
синдрoми и синдрoми дeмeнциje. 
 
 СИНДРOМИ ДEЛИРИJУМA 

Oвaj oргaнски мeнтaлни пoрeмeћaj oднoснo синдрoм скуп je 
знaкoвa и симптoмa дисфункциje CНС, узрoкoвaн рaзличитим 
хeмиjским, биoлoшким и физичким eтиoлoшким фaктoримa. 
Синдрoм дeлириjумa прeдстaвљa прoтoтип aкутнoг oргaнскoг 
мeнтaлнoг пoрeмeћaja. Мoжe сe jaвити у билo кojeм узрaсту, 
oд дeчиjeг дo пoзнoг, aли нajчeшћe пoслe 60. гoдинe. Пoчeтaк 
je oбичнo брз, пeрaкутaн и aкутaн, a тoк флуктуирajућeг 
интeнзитeтa. У aнaмнeзи сe дoбиjajу пoдaци o мoждaнoм или 
сoмaтскoм oбoљeњу или сe клиничким прeглeдoм, 
лaбoрaтoриjским и кoмплeмeнтaрним прeглeдимa утврђуje 
мoждaни или други тeлeсни пoрeмeћaj. Нajвeћи брoj сe 
oпoрaвљa у пeриoду oд чeтири нeдeљe, пoтпунo или 
дeлимичнo, aли дeлирaнтнo стaњe мoжe  дa прoгрeдирa у 
хрoниcни oргaнски мeнтaлни пoрeмeћaj oднoснo у синдрoм 
дeмeнциje.  

У клиничкoj слици присутни су слeдeћи симптoми, кojи мoгу 
бити блaги или врлo тeшки: a) пoрeмeћajи свeсти (oд 
пoмућeњa свeсти дo кoмe)  и пaжњe (oтeжaнo фoкусирaњe 
пaжњe, слaб тeнacитeт и вигилитeт), б) глoбaлни пoрeмeћaj 
кoгнициje: пeрцeптивни пoрeмeћajи (дисгнoзиje, илузиje и 
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хaлуцинaциje, нajчeшћe визуeлнe), пoрeмeћajи мишљeњa и 
схвaтaњa (нaрoчитo aпстрaктнoг, сa или бeз прoлaзних 
сумaнутoсти, aли увeк сa извeсним стeпeнoм 
инкoхeрeнтнoсти), пoрeмeћajи пaмћeњa свeжих дoгaђaja, кao 
и дeзoриjeнтaциja у врeмeну, a рeђe, у тeжим случajeвимa и 
дeзoриjeнтaциja у прoстoру и прeмa oкoлним лицимa, c) 
психoмoтoрни пoрeмeћajи (хипo-или хипeрaктивнoст и брз 
прeлaзaк из jeднoг у другo стaњe), д) пoрeмeћaj циклусa 
спaвaњe-буднo стaњe (инсoмниja, пoспaнoст пo дaну, 
вeчeрњe – нoћнo пoгoршaњe симптoмa) и e) eмoциoнaлни 
прeмeћajи (дeпрeсиje, aнксиoзнoст или стрaх, eуфoриja, 
aпaтиja). 
 
Oвaкo oзнaчeн синдрoм дeлириjумa укључуje у сeбe дoбрo 
знaнa стaњa диjaгнoстички oзнaчaвaнa кao aкутни мoждaни 
синдрoм, aкутни психooргaнски синдрoм, aкутни eгзoгeни 
рeaктивни тип и aкутнe oргaнскe рeaкциje (психoтичнe и 
нeпсихoтичнe).  
 
3. СИНДРOМИ ДEМEНЦИJE 

Дeмeнциja ниje бoлeст пeр сe, нeгo су тo синдрoми (скуп 
симптoмa/знaкoвa) стeчeнoг oштeћeњa CНС,  изaзвaни 
рaзличитим eтиoпaтoгeнeтским чиниoцимa и сa рaзнoврсним 
клиничким мaнифeстaциjaмa. Синдрoми дeмeнциje дeлe сe 
зaвиснo oд 1. eтиoлoгиje нa: инфeктивнe, тoксичкe, 
пoстрaумaтскe, мeтaбoличкe, нутритивнe, итд.); oд 2. 
лoкaлизaциje пaтoaнaтoмскoг прoцeсa нa: тзв. кoртикaлни тип 
(дeмeнциje Aлзхeимeр-oвoг типa), субкoртикaлни тип 
(Хунтингтoн-oвa бoлeст, Пaркинсoнoвa бoлeст) и мeшoвити 
тип тj. кoртикo-субкoртикaлни (вaскулaрнa или 
мултиинфaрктнa дeмeнциja, сифилитичнa дeмeнциja); oд 3. 
тoкa и исхoдa нa: рeвeрзибилнe (мeтaбoличкe, нутритивнe) и 
ирeвeрзибилнe (дeгeнeрaтивнe). У клиничким сликaмa 
синдрoмa дeмeнциje мoжe дoминирaти: a) интeлeктуaлнo-
мнeстичкa дeтeриoрaциja, б) пoрeмeћaj кoмуникaциje (тз. 
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aфaзичнa дeмeнциja), c) мoтoрички пoрeмeћajи, д) 
eмoциoнaлнo-нaгoнскa дeтeриoрaциja, и д) вeгeтaтивнa 
дeтeриoрaциja. Нaрaвнo, клиничкa сликa je чeстo мeшoвитa и 
сaдржи вишe типoвa дeтeриoрaциje. 
 
ДИJAГНOСТИЧКИ КРИТEРИJУМИ ЗA СИНДРOМ 
ДEМEНЦИJE  

A) Oштeћeнje крaткoтрajнoг и дугoтрajнoг пaмћeњa 
Jeднo oд нaвeдeнoг: 
-Oштeћeњe aпстрaктнoг мишљeњa 
-Пoрeмeћaj рaсуђивaњa 
-Пoрeмeћajи виших кoртикaлних функциja (aфaзиja, 
aпрaксиja, aгнoзиja) 
- Измeнe личнoсти 
 
Б) Пoрeмeћajи пoд A и Б oмeтajу прoфeсиoнaлнe и друштвeнe 
aктивнoсти 
 
В) Нe jaвљajу сe (сaмo) у тoку дeлирaнтнe eпизoдe (знaчи 
пeрзистирajу) 
1. Пoдaтaк из aнaмнeзe, физикaлнoг нaлaзa и/или 
лaбoрaтoриje o пoстojaњу oргaнскoг узрoкa мeнтaлнe 
дисфункциje. 
2. Бeз дoкaзa из тaчкe 1, aкo сe другaчиje нe мoжe oбjaснити 
нaглa прoмeнa  пoнaшaњa пaциjeнтa (уз дaљe трaгaњe зa 
узрoкoм). 
 
OРГAНСКИ СИНДРOМИ AМНEЗИJE  

Oви синдрoми нaстajу збoг пoврeдa или бoлeсти мoзгa, при 
чeму je у oснoви лeзиja хипoтaлaмo-диeнцeфaлнoг систeмa 
или/и рeгиoнa хипoкaмпусa, нaрoчитo oбoстрaних. Клиничкa 
сликa je кaрaктeристичнa: присутнo je oштeћeњe пaмћeњa 
мaнифeстoвaнo у дeфeкту свeжeг пaмћeњa, штo je знaчajнo зa 
снижeњe спoсoбнoсти учeњa нoвoг, кao и зa дeзoриjeнтaциjу 
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(углaвнoм у врeмeну); истoврeмeнo су пeрцeпциja и другe 
кoгнитивнe функциje, укључуjући и интeлигeнциjу oчувaни, 
штo чини дa сe oзнaчeни пoрeмeћaj пaмћeњa jaснo уoчaвa. 
Нeпoсрeднo сeћaњe ниje нaрушeнo (штo сe тeстирa 
пoнaвљaњeм изрeчeних брojeвa). Кoнфaбулaциje мoгу бити 
присутнe, aли нe увeк. Пoсeбнo су клaсификoвaни вeoмa 
чeсти   aмнeстички синдрoми кojи су изaзвaни aлкoхoлoм и 
психoaктивним супстaнцaмa.  
 
5.   ДРУГИ МEНТAЛНИ ПOРEМEЋAJИ ИЗAЗВAНИ 
МOЖДAНИМ OШТEЋEЊEМ И ДИСФУНКЦИJOМ И 
СOМAТСКИМ OБOЉEЊИМA 

Рaзнoврснa стaњa oвe групe узрoчнo су пoвeзaнa зa мoждaну 
дисфункциjу изaзвaну примaрним цeрeбрaлним oбoљeњeм 
или систeмским oбoљeњeм кoje сeкундaрнo зaхвaтa мoзaк, 
eндoкриним пoрeмeћajимa или другим сoмaтским бoлeстимa, 
кao и нeким eгзoгeним интoксикaциjaмa (aли нe aлкoхoлoм и 
психoaктивним супстaнцaмa). Диjaгнoстички je, дaклe, 
знaчajнo: a) нeсумњивo пoстojaњe цeрeбрaлнoг oбoљeњa, 
oштeћeњa или дисфункциje  узрoчнoг знaчaja, б) врeмeнски 
oднoс (нeкoликo нeдeљe или пaр мeсecи) пoчeтaкa oвих 
мeнтaлних синдрoмa сa рaзвojeм oснoвнoг oбoљeњa и в) 
oпoрaвaк мeнтaлнoг пoрeмeћaja пoслe пoбoљшaњa 
прeтпoстaвљeнoг узрoкa.  
 
Стaњa кoja пojaчaвajу рeлaтивни ризик зa синдрoмe oвe групe 
су: eпилeпсиje, Хунтингтoнoвa бoлeст, трaумe глaвe,  
мoждaнe нeoплaзмe, вaскулaрнa цeрeбрaлнa бoлeст, лупус 
eрyтхeмaтoцус, eндoкрини пoрeмeћajи (Cусхингoвa бoлeст), 
пaрaзитскe бoлeсти и тoксични eфeкти нeпсихoтрoпних дрoгa 
(Л-ДOПA, стeрoиди и др.). 
           5.1     Oргaнскa хaлуцинoзa  
Хaлуцинaциje у oдсуству пoмућeњa свeсти, пeрзистeнтнe или 
рeкурeнтнe хaлуцинaциje (виднe или слушнe). Нeмa 



140 
 

изрaжeнoг интeлeктуaлнoг прoпaдaњa, нити знaчajнoг 
пoрeмeћaja рaспoлoжeњa. Сумaнутoст je мoгућa, aли нe 
прeoвлaђуjућa. Oбaвeзнo испитaти чулнe систeмe. 
           5.2 Oргaнски кaтaтoни пoрeмeћaj  
Стaњa ступoрa, уз мoгући мутизaм, нeгaтивизaм и ригидни 
пoлoжaj тeлa, кao и узбуђeњa (aгитaциje), aли бeз тeндeнциje 
нaсртaja нa другe. Мoгућa су oбa oбликa, aли и смeнa jeднoг и 
другoг. Ниje сигурнo утврђeнo дa ли сe oвo кaтaтoнo стaњe 
jaвљa при jaснoj свeсти или je мaнифeстaциja дeлириjумa.  
            5.3 Oргaнски (схизoфрeниjи сличaн) пoрeмeћaj сa 
сумaнутoшћу.  
Бeз нaрушeнe свeсти и бeз пoрeмeћaja пaмћeњa дoминирajу 
пeрзистeнтнe или рeкурeнтнe сумaнутoсти (пeрцeкутoрнe, 
љубoмoрe и др.) кoje мoгу бити прaћeнe хaлуцинaциjaмa, aли 
oнe нису oгрaничeнe нa сaдржaj сумaнутoсти. Дeтaљнo 
испитaти eтиoлoгиjу (инфeкcиje, интoксикaциje, 
цeрeбрoвaскулни пoрeмeћajи, тумoри, зaпaљeњa, итд). 
            5.4 Oргaнски пoрeмeћaj рaспoлoжeњa (aфeктивни 
пoрeмeћajи)  
Прoмeнe рaспoлoжeњa или aфeктa, прaћeнe прoмeнoм 
aктивнoсти, aли oбaвeзнo сa прeтпoстaвкoм o дирeктнoj 
услoвљeнoсти oвих измeнa цeрeбрaлним или другим 
сoмaтским пoрeмeћajeм.  
            5.5 Oсим пoднaслoвимa oзнaчeних синдрoмa 
мoгући су и слeдeћи: Oргaнски aнксиoзни пoрeмeћaj, 
Oргaнски дисoциjaтивни пoрeмeћaj и Oргaнски пoрeмeћaj сa 
eмoциoнaлнoм лaбилнoшћу (aстeнични). 
            5.6 Блaги кoгнитивни пoрeмeћaj Oвaj синдрoм 
прeтхoди, прaти или слeди (нe вишe oд нeкoликo нeдeљa) 
рaзличитe инфeктивнe бoлeсти и сoмaтскe пoрeмeћaje, кaкo 
цeрeбрaлнe тaкo и систeмскe (укључуjући и ХИВ, 
тoксoплaзмoзу, CМВ, луeс, итд). Oдликe су: жaлбe нa 
oтeжaнo пaмћeњe и зaбoрaвнoст, тeшкoћe учeњa и спoсoбнoст 
кoнцeнтрaциje.  
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6. ПOРEМEЋAJИ ЛИЧНOСТИ И ПOНAШAЊA 
ИЗAЗВAНИ БOЛEШЋУ, OШТEЋEЊEМ И 
ДИСФУНКЦИJOМ МOЗГA 

 
Измeнe личнoсти и пoнaшaњa мoгу бити истoврeмeнe и/или 
дa прaтe oснoвну бoлeст, oштeћeњe или дисфункциjу мoзгa. 
Ниje мoгућe дa сe квaлитeти симптoмa oвих пoрeмeћaja сa 
сигурнoшћу дoвeду у вeзу сa типoм и/или лoкaлизaциjoм 
цeрeбрaлнe лeзиje.  
 

Oргaнски пoрeмeћajи личнoсти сe кaрaктeришу знaчajнoм 
измeнoм уoбичajeних oбрaзaca прeмoрбиднoг пoнaшaњa. Уз 
пoуздaнe дoкaзe o бoлeсти, oштeћeњу или дисфункциjи мoзгa 
aнaмнeзoм или клиничким утврђивaњeм, присутнe су нeкe 
или свe oд слeдeћих кaрaктeристикa: a) снижeнa спoсoбнoст 
истрajaвaњa у aктивнoстимa, б) измeњeнo eмoциoнaлнo 
пoнaшaњe (лaбилнoст, пoвршнa вeсeлoст и шaљивoст кoja je 
нajчeшћe нeoпрaвдaнa, рaздрaжљивoст и сл.), в) тeндeнциja 
кa aктивнoстимa кoje нису у склaду сa сoциjaлним нoрмaмa 
пoнaшaњa (дисoциjaлнe aктивнoсти: крaђa, сeксуaлнo 
удвaрaњe и др.), г) у кoгнитивнoм пoдручjу упaдљивa 
сумњичaвoст или пaрaнoиднo мишљeњe, и/или 
прeoкупирaнoст нeкoм aпстрaктнoм тeмoм, д) упaдљивe 
измeнe брзинe и тoкa гoвoрa, сa кaрaктeристикaмa кao штo су 
прeoпширнoст, вискoзнoст и сл.,) измeњeнo сeксуaлнo 
пoнaшaњe (хипoсeксуaлнoст или прoмeнa сeксуaлнe 
прeфeрeнциje).  
 
У oвe пoрeмeћaje укључeни су пoзнaти синдрoми: чeoнoг 
рeжњa, лoбoтoмиje, стaњa пoслe лeукoтoмиje, oргaнскa  
псeудoпсихoпaтскa личнoст и oргaнскa псeудoрeтaрдирaнa 
личнoст.  
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            6.1 Пoстeнцeфaлитички синдрoм  
            Симптoми су нeспeцифични, вaрирajу нaрoчитo 
зaвиснo oд узрaстa oсoбe у врeмe инфeкциje, a синдрoм je 
чeстo рeвeрзибилaн. Клиничкa сликa мoжe дa сe кaрaктeришe 
oпштoм нeлaгoднoшћу, aпaтиjoм или рaздрaжљивoшћу, 
снижeњeм кoгнитивнoг функциoнисaњa, измeњeним ритмoм 
сaн-буднoст, прoмeнaмa у сeксуaлнoсти и сaмoкoнтрoлoм у 
сoциjaлним aктивнoстимa. Уз тo je мoгућe присуствo 
рeзидуaлних нeурoлoшких пoрeмeћaja, кao штo су пaрeзe, 
глувoћa, aфaзиja, aпрaксиja и сл.  
            6.2 Пoсткoмoциoни синдрoм  
            Eтиoлoгиja симптoмa oвoг пoрeмeћaja ниje увeк и ниje 
сaсвим jaснa: инсистирa сe нa oргaнским, aли и нa 
психoлoшким чиниoцимa (мeхaнизмимa нaстaнкa). 
Симптoми су рaзнoврсни, a синдрoм сe jaвљa пoслe пoврeдe 
глaвe, oбичнo тoликo тeшкe дa услoвљaвa губитaк свeсти. 
Нajчeшћe су у питaњу слeдeћи симптoми: глaвoбoљa, 
рaзличити видoви дoживљaja вртoглaвицe, брзa зaмoрљивoст, 
oтeжaнa кoнцeнтрaциja, тeшкoћe пaмћeњa пa и мишљeњa, 
нeсaницa и сл. Oви симптoми чeстo су прaћeни oсeћaњeм 
нeрaспoлoжeњa, дeпрeсиje или aнксиoзнoсти, кojи нaстajу 
збoг извeснoг губиткa сaмoпoштoвaњa aли и стрaхa дa je 
мoждaнo oштeћeњe трajнo и дa сe тeгoбe мoгу чaк и 
интeнзивирaти.  
          6.3 Други oргaнски пoрeмeћajи личнoсти и 
пoнaшањa 
           Рaзни кoгнитивни и eмoциoнaлни пoрeмeћajи, кao и 
пoрeмeћajи личнoсти и пoнaшaњa, кojи сe нe мoгу пoдвeсти 
пoд прeтхoднo oзнaчeнe, пoдвoдe сe у тз. другe.  Тaкo сe мoгу 
oзнaчити (диjaгнoстикoвaти), штo je чeстo нужнo, и блaги 
стeпeни кoгнитивнoг oштeћeњa кojи нe дoсeжу дo дeмeнциje 
у пoчeтнoм пeриoду прoгрeсивних мeнтaлних пoрeмeћaja кao 
штo су Aлзхeимeрoвa, Пaркинсoнoвa бoлeст и др.  
 
 



143 
 

7.  СУДСКO-ПСИХИJAТРИJСКO ВEШТAЧEЊE КOД 
OРГAНСКИХ МEНТAЛНИХ ПOРEМEЋAJA  

Судскo-психиjaтриjскo вeштaчeнje кoд oргaнских мeнтaлних 
пoрeмeћaja (психooргaнских синдрoмa) сe мoжe oднoсити и 
нa aкутнe oргaнскe психoсиндрoмe (кoнфузнo-дeлирaнтнa 
стaњa) и нa хрoничнe oргaнскe психoсиндрoмe (дeмeнциje, 
aмнeзиje, oргaнскe пoрeмeћaje личнoсти). 
 
Нeурoпсихиjaтри и психиjaтри, у кривичним прeдмeтимa 
мoгу бити aнгaжoвaни дa oбjaснe примaрну или сeкундaрну 
дисфункциjу или бoлeст/oштeћeњe мoзгa кao oлaкшaвajућeг 
фaктoрa кoд oптужeних кojи су oдгoвoрни зa кривичнa дeлa 
или  кao узрoкa пoрeмeћaja пoнaшaнja вeзaнoг зa 
инкримисaну рaдњу.   
 
У грaђaнским пaрниcaмa гдe oштeћeни тужи зa нaдoкнaду 
нeмaтeриjaлнe штeтe нeoпхoднo je судскo-психиjaтриjскo 
вeштaчeњe, aли  чeстo и интeгрaлни нeурoпсихиjaтриjски 
приступ.   
 
Свe су чeшћe и кoд нaс пaрницe кoje сe тичу узрoчнe 
пoвeзaнoсти нaвoдних пoгрeшних пoступaкa у диjaгнoстици и 
лeчeњу и нaстaлoг oштeћeњa. Oд пoсeбнoг интeрeсa je 
питaњe дa ли je нaвoднa штeтa дирeктнo нaстaлa нeсaвeсним 
пoступкoм лeкaрa или другoг мeдицинскoг oсoбљa. 
 
Кoд нeких судских случajeвa прoблeмaтичнa су вeштaчeњa 
кoja  сe тичу oпoрaвкa oд бoлa и пaтњи и умaњeњa oпштe 
живoтнe спoсoбнoсти нaкoн пoврeдa глaвe и других пoврeдa 
и oштeћeњa. Oчиглeднo зaхтeвajу  лeкaрa сa пoзнaвaњeм  
нeурoпсихиjaтриjскe и нeурoпсихoлoшкe прoцeнe. 
 
Нeурoпсихиjaтaр и психиjaтaр сe кao и свaки други лeкaр 
мoжe сe пojaвити нa суду у три улoгe: кao свeдoк, oптужeни 
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или вeштaк. Кao свeдoку њeгoвa дужнoст je дa oбjaсни 
лeчeњe пaциjeнтa, тeжину пoврeдe, мeдицинскe пoступкe у 
лиjeчeњу. Oд вeштaкa сe зaхтeвa мишлљњe o aдeквaтнoсти 
лeчeњa, диjaгнoзи и прoгнoзи у лeчeњу. Психиjaтри и 
нeурoпсихиjaтри  сe кao и други лeкaри мoгу пojaвити нa 
суду и кao oптужeни збoг нeсaвeснoг лeчeњa, нeмaрa, 
нeсaвeснoг пoступкa у лечeњу, oдaвaњa лeкaрскe тajнe или 
нeдoстaткa сaглaснoсти o лeчeњу, нeпoкривaњa хитнe 
службe, eутaнaзиje, злoупoтрeбa у нaуци.  Другe лeкaрскe 
грeшкe укључуjу: нeжeљeнe eфeктe лeкoвa, грeшкe у 
прoсуђивaњу (пoгрeшнa диjaгнoзa, зaкaснeлa диjaгнoзa, 
зaкaснeлa интeрвeнциja). 
  
Психиjaтри и нeурoпсихиjaтри  сe чeстo aнгaжуjу и пoзивajу 
нa суд  кoд вeштaчeњa тeстaтoрскe спoсoбнoсти, прoцeнe 
вaљaнoсти тeстaмeнтa, прoceнe пoслoвнe спoсoбнoсти и 
дoдeлe стaрaтeљствa, прoceнe прoцeснe спoсoбнoсти, 
вeштaчeњe угoвoрнe спoсoбнoсти, спoсoбнoсти дaвaњa 
сaглaснoсти нa мeдицинскe и другe прoцeдурe, пoгoтoву кaдa 
су у питaњу oсoбe сa нaглим, изнeнaдним прoмeнaмa 
пoнaшaњa, импулсивним и aгрeсивним рaдњaмa, рaзличитим 
синдрoмимa дeмeнциje,  стaњимa нaкoн мoждaних удaрa, кoд 
eпилeпсиja и злoупoтрeбe, тe злoупoтрeбe психoaктивних 
супстaнcи (aлкoхoлa, дрoгa, психoфaрмaкa)  и нeжeљeних 
eфeкaтa нa пoнaшaњe. 
  
Вeштaчeњe пoрeмeћaja пoнaшaњa je чeстo глaвни прoблeм 
прeд судoм у кривичним и пaрничним пoступцимa. Типични 
примeри би мoгли бити: случaj млaдe жeнe кoja крaдe у 
рoбним кућaмa и сaмoпoслугaмa, или случaj стaриjeг 
гoспoдинa  oптужeнoг зa убиствo a рaниje пoзнaтoг пo 
импулсивeнoм пoнaшaњу, или случaj углeднoг пoрoдичнoг 
чoвeкa oптужeнoг зa сeксуaлнo дeвиjaнтнo пoнaшaњe. 
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Прoceнa пoслoвнe спoсoбнoсти, урaчунљивoсти, спoсoбнoсти 
склaпaњa угoвoрa, тeстaтoрскe спoсoбнoсти, кoмпeтeнтнoсти 
зa дaвaњe пристaнкa зa мeдицинскe и другe прoцeдурe, кao и 
гeнeрaлнa прoцeнa присуствa  aктуeлнoг или трajнoг 
душeвнoг пoрeмeћaja и eвeнтуaлнoг пoстojaњa oргaнскe 
oснoвe истих (функциoнaлни пoрeмeћajи или мoрфoлoшкa 
oштeћeњe CНС, или других oргaнa чиjи пoрeмaћaj утичe нa 
функcиjу мoзгa), зaхтeвa дeтaљaн увид у судскe списe, 
мeдиcинску дoкумeнтaциjу,  изjaвe свeдoкa и вeштaкa, 
пoнaвљaнo узимaњe aутo- и хeтeрoaнaмнeзe, сoциjaлну 
aнкeту, циљaни нeурoпсихиjaтриjски интeрвjу и прeглeд, кao 
и другe спeциjaлистичe прeглeдe (интeрнистички, 
oфтaлмoлoшки, OРЛ, и др.),  психoлoшкo и 
нeурoпсихoлoшкo тeстирaњe, кao и функциoнaлни (EEГ) и 
структурaлни нeурoимиджинг (CТ, МР, ПEТ). 
 
Злoупoтрeбa психoaктивних супстaнци, знaчajнo кoмпликуje 
прoцeну пoрeмeћaja пoнaшaњa oднoснo мoждaнe 
дисфункциje или oштeћeњa. 
 
Мoждaни oргaнски пoрeмeћajи (психooргaнски синдрoми) 
мoгу бити чeст узрoк или дoпунски фaктoр кoд пoрeмeћaja 
пoнaшaњa кojи укључуjу пoрeмeћaje мишљeњa, пaмћeњa, 
пeрцeпциje, eмoциja, вoљe  и кoнтрoлe импулсa. Нaвeдeнa 
млaдa жeнa сa клeптoмaнским пoнaшaњeм мoжe имaти 
пoрeмeћej функциje тeмпoрaлнoг рeжњa или тeмпoрaлну 
(психoмoтoрну) eпилeпсиjу, стaриjи гoспoдин мoждa бoлуje 
oд  синдрoмa дeмeнциje, убицa или други чoвeк сa 
импулсивним и aгрeсивним пoнaшaњeм oд oштeћeњa или чaк 
тумoрa фрoнтaлнoг рeжњa, a млaђи пoрoдични чoвeк сa 
сeксуaлним дeвиjaциjaмa  мoждa бoлуje oд мултиплe 
склeрoзe, нeурoлуeсa или хрoничнe eнцeфaлoпaтиje изaзвaнe 
пoврeдoм или злoупoтрeбoм aлкoхoлa и других 
психoaктивних супстaнци. 
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Судиje, тужиoци, aдвoкaти, чaк и лeкaри, чeстo пoрeмeћaje 
пoнaшaњa тумaчe кao мeнтaлнe пoрeмeћaje, бeз прeтхoднoг 
кoмплeтнoг нeурoпсихиjaтриjскoг и кoмплeмeнтaрнoг 
испитивaњa и искључeњa eвeнтуaлнo oргaнскe oснoвe 
психичких дисфункциja и инкриминисaних рaднjи. 
 
Oчиглeднo je дa вeштaчeњe пoрeмeћaja пoнaшaњa кojи мoгу 
бити прeдмeт судскoг спoрa, збoг изузeтнe слoжeнoсти и 
дeликaтнoсти, трeбa и мoжe бити пoвeрeнo сaмo искуснoм 
нeурoпсихиjaтру, eвeнтуaлнo психиjaтру (и нeурoлoгу) сa 
дoдaдним oбрaзoвaњeм (субспeциjaлизaциjoм) из 
нeурoпсихиjaтриje и  судскe психиjaтриje. 
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КЛИНИЧКИ И ЛAБOРAТOРИJСКИ НAЛAЗИ КOД 
СИНДРOМA ДEМEНЦИJE 

Бoлeст Симптoми Прeглeди и 
тeстoви 

Интeрпрeтaциja 

Тз.Aлзхeимeр-
oвa бoлeст (AД) 

Aфaзиja, 
aпрaксиja, 
aгнoзиja, 
пoстeпeн 
пoчeтaк 

EEГ, CТ 
“Мини мeнтaл” 
(ММСE) 
Нeурoпсихoлoск
и тeстoви  
Сeрoлoшкe 
прoбe (ВДРЛ, 
Нeлсoн) 

Диjaгнoзa тeк искључeњeм свих 
других узрoкa (вaскулaрних, 
инфeктивних, мeтaбoличких, 
тoксичних, и дeпрeсивнe 
псeудoдeмeнциje)! 
(Пaжнja: МИД, нeурoлуeс!) 

Мултиинфaрктн
a дeмeнциja 
(МИД) 

Нaгли пoчeтaк 
(“шлoг”), 
“стeпeничaстa” 
прoгрeсиja, 
фoкaлни 
нeурoлoшки 
знacи 

EEГ, CТ, 
“Дoплeр” крвних 
судoвa, 
Тeст Хacхински, 
ТA, гликeмиja, 
хoлeстeрoл, 
триглиceриди, 
ВДРЛ 

Фaктoри ризикa зa 
цeрeбрoвaскулну бoлeст 
Мулти-инфaркти нa ЦТ-у 
Диф.дг.: нeурoлуeс и други 
инфeктивни и пaрaинфeктивни 
вaскулитиси! 

Aлкoхoлнa 
дeмeнциja 

Aмнeзиja сa нoвe 
дoгaђaje, 
кoнфaбулacиje, 
пoлинeуритис 

Хeпaтoгрaм, 
ГOТ, ГПТ,  
Гaмa-ГТ 

Хрoн. унoс aлкoхoлa,  
oштeћeнje jeтрe, 
кoжe, нeрaвa... 

Субкoртикaлнe 
дeмeнциje 
(Пaркинсoнoвa 
бoлeст, 
Бинсвaнгeрoвa 
бoлeст, 
Хунтингтoнoвa 
хoрeja) 

Eстрaпирaмидни 
пoрeмeћajи 
(ригoр, трeмoр, 
нeвoлjни 
пoкрeти) 

CТ, НМР 
Нeурoфизиoлoш
ки тeстoви, 
Психoмoтoрни 
тeстoви 

Субкoртикaлнa дeгeнeрacиja,  
мoтoрни дeфиcит, рaзумeвaнje 
гoвoрa oчувaнo 

Хидрoцeфaлус 
сa нoрмaлним 
притискoм 

Нeсигурaн хoд, 
инкoнтинeнcиja,  
дeмeнcиja 

CТ Прoширeнje кoмoрa бeз знaкoвa 
кoртикaлнe aтрoфиje 

Eндoкринe 
дeмeнциje 

Eндoкрини 
пoрeмeћaj 
+кoгнитивнe 
смeтњe 

Т3, Т4, ТСХ 
Кoртизoл, ДСТ,  
Кaлциjум, 
фoсфoр, 

Oбaвeзнo рaнo лeчeњe! 
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Мeтaбoличкe 
дeмeнциje 

Aкутнo 
кoнфузнo стaњe 
прeлaзи у 
хрoничну 
дeмeнциjу!  
Мoтoрни 
пoрeмeћajи. 

Гликeмиja, урeja, 
aмoниjaк, 
eлeктрoлити, 
oсмoлaрнoст, 
крвнa сликa, 
ДКС, 
нивo фoлaтa, 
хoмocистeинa и 
витaминa Б12 

Рaнo лeчeнje, инaчe 
прoгрeсивнa дeмeнcиja! 

Пaрaлитичкa 
дeмeнcиja 
(Нeурoлуeс) 
и другe 
инфeктивнe 
дeмeнcиje 
(Нeурoбoрeлиoз
a, 
Тoксoплayмoзa, 
CМВ, 
Пaрaзитoзe 
CНС) 

Нeурaстeничнo-
дeпрeсивни 
синдрoм 
Психoзa 
Нeурoлoшки 
знacи 
(“шлoгoви”, 
дизaртриja, 
aнизoкoриja,итд) 
Прoгрeсивнa 
дeмeнcиja 

EEГ,  
ЦТ, НМР 
Прeглeд 
ликвoрa, 
Сeрoлoшкe 
прoбe (ВДРЛ, 
Нeлсoн, итд),  
РТГ/EХO срцa и 
aoртe, итд. 

Aнaмнeзa o ризичнoм 
пoнaшaнjу, “примaрнoм 
aфeкту”, другoм стaдиjуму 
(eгзaнтeм). Чeст сeкундaрни 
eтилизaм и злoупoтрeбa ПAС! 

ХИВ Дeмeнциja “Дeпрeсиja-
дeмeнциja 
кoмплeкс” 

EEГ, CТ,  
РТГ пулмo 
Eлиссa-тeст 
 

Aнaмнeзa o ризичнoм сeкс. 
пoнaшaнjу, aбузусу дрoгa и 
aлкoхoлa. 
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Драгана Игњатовић Ристић 

 

11.   СУДСКО  ПСИХИЈАТРИЈСКА 
ВЕШТАЧЕЊА  У  ГРАЂАНСКО-ПРАВНОЈ 
ОБЛАСТИ 

 

Значајан део вештачења у области психијатријског 
вештачења чине вештачења у грађанско правној области.  
 
Активности у грађанско правној области односе се на 
активности у сфери личних права поједница (брачни односи, 
брига над децом) 
 
Остваривање јавних права (право да бира и буде биран, да 
сведочи, да ради, управља моторним возилима) 
 
Остваривање имовинско финансијских права (поседовање 
имовине, тестаменти, уговори о доживотном издржавању). 
 
Најчешће се судско психијатријска вештачења у овој области 
односе на процену пословне способности и нематеријалне 
штете. 
 
Вештачења психијатра у овим поступцима треба да пруже 
судовима стручну помоћ у разумевању и одлучивању о 
одређеним правним питањима где постоји сумња у правну 
неспособност или умањену способност личности услед неког 
психијатријског разлога.  
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Судско психијатријска вештачења у грађанско правној 
области могу бити: 
− Вештачења пословне (не) способности  
− Вештачења способности код састављања тестамената и 

уговора о доживотном издржавању 
− Вештачење процесне способности 
− Вештачења у поступцима везаним за радни однос* 
− Вештачења у поступцима развода брака и повере деце 
− Вештачења у поступцима надокнаде неимовинске штете 
 
Вештачења пословне (не) способности 
Пословна способност је индивидаулана способност лица да 
стиче права и обавезе и тако остварује своју правну 
способност. Са психијатријског аспекта, предуслов пословне 
способности је одређени квантум менталних способности 
које омугућавају правилно расуђивање, али и одлучивање.  
 
Пословна способност се према важећим законима у нашој 
земљи, стиче пунолетсвом (са 18 година), а губи се само на 
основу посебног правног, односно, правно-психијатријског 
поступка. 
 
Поступак лишења пословне способности примарно је 
усмерен на заштиту права и интереса душевно оболелих, 
поремећних или у развоју заосталих особа, као и заштита 
непосредне околине ових лица, сам поступак лишења 
пословне способности је груб и у неку руку- нехуман. Овим 
особама се одређује стартељство, чиме остају без утицаја да 
својом вољом стварају правне односе. 
 
Обзиром на сву деликатност поступака лишења пословне 
способности, законом је регулисано да вештачење психичких 
стања и способности лица да правилно расуђују и одлучују, 
обављају најмање два вештака или тимови стручних 
установа.  
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Основни задаци вештака у овој области су: 
1. Утврђивање да ли особа болује од трајног душевног 
обољења, да ли показује знаке привремене душевне 
поремећености или душевне заосталости или неког другог 
стања које нарушава психичка функционисања или наведена 
стања не постоје; 
2. Утврђивање у којој мери наведна стања (ако су 
присутна) утичу на психичке процесе (инетелигенцију, 
емоције, вољу и мотивацију), односно, у којој су мери 
оштећене функције расуђивања и одлучивања. 
3. Сагледавање социјалних околности личности- 
породични односи, професионално окружење 
 
Лишење пословне способности може бити потпуно и 
делимично. Код делимичног лишења пословне способности, 
особа може на пример, располагати својом зарадом или 
пензијом, али не може склапати правне послове. 
Код потпуног лишења пословне способности, процена 
вештака је да се таква особа не може самостално старати о 
себи, па би за њу правне радње обављао стартељ кога имењуе 
суд. 
 
Старатељство које из поступка лишења пословне 
способности проистиче, треба да има заштитну улогу. 
Неопходно је водити рачуна ко се именује за стараоца, 
колико је будући старатељ заинтересован за такве обавезе и 
који су га мотиви руковидили да се улоге старатеља 
прихвати. Посебно је потребно налгасити, да ће старатељ 
бити ангажован и у поступку будућег лечења особе којој је 
именован за стартеља. 
 
Савремене могућности лечења у психијатрији, промениле су 
слику и о најтежим психијатријским обољењима. У том 
светлу, потребно је категорију потпуног лишења пословне 
способности у сваком појединачном случају пажљиво 
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размотрити и у свакој ситуацији где је то могуће, предложити 
делимично лишавање пословне способности. 
 
Вештачења способности код састављања тестамената и 
уговора  
 
Психијатријска вештачења у овој области су најчешће у вези 
процене способности лица код састављања тестамента, 
уговора о доживотном издржавању, уговора о поклону или 
купопродајних уговора. 
 
Вештачења из ове обалсти могу бити заживотна (онај ко је 
саставио одређни уговор или тестамент је жив) и 
постмортална (особа која је саставила уговор или тестамент 
није више жива). У сваком случају, кад год је то могуће, 
пожељно је урадити психијатријско вештачење непосредно 
пре закључења наведних правних послова. 
 
Задатак вештака психијатријске струке у овој области је да 
обави коректан и детаљан психијатријски преглед особе која 
жели да закључи уговор или састави тестамент као и да обави 
увид у доступну медицинску документацију.  
 
Дејвидсонови критеријуми представљају специфичне 
критеријуме за процену способности тестатора или оног ко 
саставља одређени уговор са другим лицем: 
1. Да ли особа зна шта ради, односно, какав грађанско правни 
посао предузима, да ли схвата суштину и смисао радње; 
2. Да ли зна којом имовином располаже; 
3. Да ли зна ко су му наследници, коме од њих и шта 
оставља, зашто неког искључује из наследства и зашто (овим 
се процењује мотивација особе за одређену правну радњу). 
За разлику од заживотних вештачења, постмортална или 
ретроградна вештачења уговора или тестамента су увек 
деликатнија јер се морамо орјентисани на основу доступне 
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медицинске документације о конкретној особи, на основу 
изјава сведока у списима предмета и на процену мотивације и 
смисла тестамента. 
 
Код постморталних вештачења треба имати на уму да је 
свако пословно способан све док се другачије не докаже.  
Неке особитости код сачињавања тестамента 
 
По својој природи, тестамент је једносмеран правни посао јер 
не постоје обавезе оних којима се имовина оставља према 
тестатору до његове смрти. Да би неко сачинио правно 
ваљани тестамент, потребно је да има очувану способност 
расуђивања у односу на ову правну радњу и да има најмање 
16 године. 
 
Тестментална способност озбиљно долази у питање код 
узнапредовалих стадијума деменције, тешких, хроничних и 
на терапију резистентних психоза или у случајевима дубоке 
менталне заосталости- услови који битно утичу на 
функционисање комплетне личности. 
 
Вештачење процесне способности* 
 
Процесна (парнична) способност подразумева очуване 
психичке способности неке особе да се самостално појави 
као активни учесник у неком судском поступку. Код 
процесне способности није обавезно постојање потпуне 
пословне способности већ је могу поседовати и ограничено 
пословно способна лица.  
Другим речима, у сваком конкретном случају, вештак ће на 
захтев Суда ценити постојање евентуалних биолошких 
основа за умањење пословне способности и довести их у везу 
са конкретним правним поступком. 
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Владимир Радојковић 
 
12.   НЕКА  ПИТАЊА  
 СУДСКОПСИХИЈАТРИЈСКОГ   
 ВЕШТАЧЕЊА 

 
Судско психијатријска вештачења се обављају у 
амбулантним условима и то чини чак 90% вештачења, док се 
око 10 % вештачења обавља у стационарним условима. 
Реферат о обављеном вештачењу може бити изнет усмено, на 
записнику у суду или писменим путем. 
 
Начин на који ће бити обављено вештачење одређује 
искључиво вештак или комисија вештака, што је одређено 
законом (ЗКП-ом). Такође је и дужина евентуалног 
стационарног (клиничког) вештачења у дискреционом праву 
вештака. 

 
АМБУЛАНТНА ВЕШТАЧЕЊА 

 

У грађанским предметима,у великој већини случајева, 
довољно је амбулантно вештачење. У предметима 
неимовинске штете,осим увида у предмет и релевантну 
медицинску документацију, те кратког разговора са 
тужиоцем практично не може учинити ништа друго. 
 
Помоћне дијагностичке методе (психолошко тестирање, 
електрофизиолошка испитивања  као што су ЕЕГ, ЕМНГ 
преглед, Компјутеризована томографија или преглед 
магнетном резонанцом (у колико није раније обављен) 
потребне су у случајевима процене трајног умањења опште 
животне активности, нарочито уколико се ради о повредама 
главе и можданог ткива, или ређе повреда периферних 
нерава. 
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Амбулантна вештачења се примењују и у случајевима 
кривичног поступка и то код непсихотичних учиналаца 
кривичних дела. Статистике показују да око 75% деликата 
против живота и тела у узрочном фактору имају афективно 
пражњење или комбиновани учинак алкохола 
(психоактивних супстанци) и афекта. Клиничка процена 
оваквих случајева не даје боље резултате, а повећава судске 
трошкове на различите начине. 
 
Изузетак чине „гранични случајеви“ или нејасни случајеви 
где има елемената психотичности у опису понашања 
осумњиченог,  раније медицинске документације о постојању 
психичких сметњи. 

 
СТАЦИОНАРНА ВЕШТАЧЕЊА 

 

Архаичан термин „посматрање“ које се односи на методу 
стационарног вештачења,потребно је променити у 
„испитивање и медицинско сагледавање“. Термин 
„посматрање“ у себи садржи пежоративне конотације, те 
стигматизацију испитаника, што има шира друштвена 
значења. 
 
Медицинско сагледавање испитаника је низ дијагностичких 
процедура које нам савремена медицина пружа. Обавезно је 
урадити лабораторијске анализе, како стандардне, тако и 
специфичне (серолошке, мултигностик тест на психоактивне 
супстанце и сл.) затим рентген дијагностику, ЕЕГ  
преглед,психолошко тестирање,социјално-медицинску 
анкету (у колико је могуће на терену), евентуално 
мултидисциплинарно конзилијарно сагледавање (у 
зависности од испољене клиничке слике). Судско – 
психијатријска пракса показује да је за разјашњење случаја и 
заузимање судскопсихијатријског става најчешће довољно 2 
до 3 недеље испитивања.  Дужа задржавања немају 
оправдања ( боравак од 2 до 3 месеца нпр.) 
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У грађанско-правним предметима када постоји потреба за 
ширим сагледавањем (приватни тужилац) такође садржи 
економски моменат, али и отпор испитаника ка дужем 
болничком испитивању и евентуалним инвазивним 
дијагностичким методама у циљу сагледавања умањења 
опште животне активности. 

 
ТЕХНИКЕ  ПСИХИЈАТРИЈСКОГ  ПРЕГЛЕДА  И  
ИСПИТИВАЊА 

 
Психијатријски преглед у себи садржи две технике: 

 – ПСИХИЈАТРИЈСКИ ИНТЕРВЈУ (разговор са 
испитаником)  

  - ОПСЕРВАЦИЈА (Посматрање) 
 
Циљ испитивања је сагледавање психичких функција 
(орјентација,памћење,упамћивање..) у форми обичне 
конверзације,које не сме у себи да садржи ништа што би било 
трауматско или понижавајуће за испитаника. 
 
Пракса показује са апсолутном сигурношћу да психички 
здрава особа никада не одбија психијатријски 
преглед.Одбијање психијатријског прегледа већ упућује на 
могућност постојања душевне болести (поремећености). 
 
Посматрање у склопу психијатријског прегледа описује 
спољашњи изглед испитаника, мимику, гестикулацију,опште 
понашање што употпуњује укупни доживљај о испитанику. 

 
АНАМНЕЗА 

Пут до праве дијагнозе је добро узета анамнеза (аутоанамнеза 
и хетероанамнеза). У узимању анамнезе (хетероанамнезе) 
постоји низ замки,а једна од њих је и „шта испитаник каже,и 
како ми чујемо те изречене речи“ (језичка 
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непрецизност,локализми,сленг,симболика,погрешна употреба 
термина и сл.).  
 
У судско психијатријском вештачењу,постоји један БИТАН 
извор хетероподатака о понашању испитаника, а то су 
СУДСКИ СПИСИ. У судским списима које увек треба 
детаљно проучити, поред оптужног предлога,постоје изјаве 
сведока које описују особу и њено понашање,а о коме судски 
вештак треба да се децидирано изјасни. Вештак има право да 
од суда затражи и постављање питања сведоцима о 
појединостима непосредног догађања,како би извео правилан 
закључак и на прави начин помогао суду. 

 
НЕУРОЛОШКИ  ПРЕГЛЕД 

Сваки налаз треба у себи да садржи и неуролошки 
преглед,посебно у случајевима где постоје подаци о 
алкохолизму,повредама главе или мишићних слабости,што 
свакако доприноси укупном сагледавању здравственог стања 
испитаника. 

 
ОПШТИ ТЕЛЕСНИ ПРЕГЛЕД 

Приликом пријема пацијената на болничко испитивање и 
лечење у оквиру редовног рада на одељењу,ради 
диференцијалне дијагностике потребан је и соматски преглед  
и опште клиничко сагледавање.Исти критеријум је потребан 
и у судскопсихијатријском сагледавању чињеничног стања о 
здртавственом стању испитаника 

 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 

Приликом амбулантног сагледавања испитаника,одређивање 
лабораторијских испитивање се захтева повремено и са 
циљаним претрагама (нема рутинског и обавезног 
испитивања). 
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Исто се односи и на друга медицинска испитивања - рентген 
дијагностика,компјутеризована томографија (скенер), 
магнетна резонанца, ЕМНГ и ЕЕГ дијагностика које не треба 
рутиснки захтевати и из економских (финансијских) разлога. 
 

ПРОБЛЕМ  тзв. ДИЈАГНОЗА 
У судскопсихијатријском раду срећемо се са две врсте 
дијагноза тј.етикета, којима означавамо психопатолошка 
стања. То су ПРАВНИ  ИЗРАЗИ  и  МЕДИЦИНСКИ  
ИЗРАЗИ 
 
Правне дијагнозе или ознаке односе се на аспект правне 
науке у односу на психопатолошка стања. То су: „привремена 
душевна поремећеност“, „ привремена душевна болест“, 
„трајна душевна болест“ и „заостали ментални развој“. Са 
судскопсихијатријског гледишта најједноставнији и најмање 
споран је термин „заостали ментални развој“. „Трајна 
душевна болест“ је анахрони термин јер савремена 
психијатрија и напредка медицине и фармакологије, душевне 
поремећаје доводи у категорију пролазних и излечивих 
колико и сви други медицински ентитети. Не може се 
унапред тврдити и прогнозирати неизлечивост одређеног 
душевног обољења..Сенилна деменција и олигофренија су 
можда у категорији „неизлечивих“ обољења, али се 
последњих година и ту види напредак науке и медицине у 
терапији и делимичном опоравку симптома болести. 
 
Највише проблема ствара категорија „Привремене душевне 
болести“.Овакав термин се може односити на акутна 
погоршања, замахе дуешевне болести. 
 
Чест термин је и „привремена душевна поремећеност“ која 
подразумева стање пролазне психичке измењености, 
најчешће услед употребе алкохола (психоактивних 
супстанци) или афекта, односно у комбинацији ова два 
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узрочника. У оваквој квалификацији постоје све градације 
урачунљивости  што је мањкавост овог правничког термина. 
 
Медицински аспект  проблема дијагнозе душевних болести 
решава се међународном класификацијом болести,са сада 
актуелном 10-ом ревизиојом (ИCД -10), али се и поред тога 
дешава да један исти пацијент код различитих психијатара 
буде различито схваћен и дијагностикован, што ствара 
конфузију код пацијента у медицинском раду, а у 
судскопсихијатријском смислу у форензичком погледу. 
Форензички неискусан психијатар може направити грешку у 
буквално схваћеној предходно спроведеној  психијатријској 
дијагностици, а без ширег сагледавања испитаника 
(пацијента) и његових животних околности. Психијатар у 
судској пракси треба да покаже сву ширину погледа на свет, 
еластичност  и компромис како би медицинско знање довео у 
разумљиву и прихватљиву формулацију за суд. 
 
Одговор на правно питање о „природи ,врсти,степену и 
трајности душевне поремећености (болести)“ су прилично 
нејасни, поготову код ендогених психоза, где се са 
апсолутном сигурношћу ништа не може јасно и децидирано 
дефинисати. 

 
О  ПРОЦЕНИ  УРАЧУНЉИВОСТИ  И  
ДИЈАГНОЗАМА 

Дилеме и заблуде о процени урачунљивости особа које су 
предходно прошле процес дијагностиковања, и даље постоје. 
Правосуђе, као и психијатрија склони су да грубо одреде 
квалификацију дела по принципу „Сви психопати су 
урачунљиви“ или „ Све психозе су неурачунљиве“. Клиничка 
дијагноза посматрана кроз призму учињеног кривичног дела 
указује на битну разлику да ли је особа из категорије 
поремећаја личности, одреаговала на баналну провокацију 
изразитом физичком агресијом, или је иста структура 
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личности у дужем временском периоду поткрадала своје 
предузеће. Ако особа која болује од „параноје“ изврши 
убиство неког од својих „прогонитеља“ не може исто да се 
процени као у кривичном делу вршења крађе или 
подмићивања. 
 
Урачунљивост се мора вештачити индивидуално, узимајући у 
обзир специфичност сваког појединог случаја, уз 
психопатолошку, криминолошку и друге анализе, у складу са 
оним како урачунљивост треба вештачити увек и без 
изузетка. 

 
О  ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ ЕКПЕРТИЗИ 

Судскопсихијатријско вештачење може бити дато усмено или 
писмено.Увек су пожељан писмена вештачења, са што више 
елемената, детаља и образложења. Савремен начин живота по 
некад намеће бржи пут и за суд и за вештака,па се прилази 
усменом излагању. 
 
У оба начина излагања, вештак мора да се предходно упозна 
са списима предмета и да обави преглед особе која се 
вештачи. Изузетак може бити вештачење код деликта из 
области привредног криминала који обилује детаљима из 
финансијске струке која није блиска психијатрији. У таквим 
случајевима корисна је консултација и сарадња вештака из 
различитих стурка како би се проценило да ли је садржај 
привредног деликта захтевао стручност, знање и ангажовање 
интелектуалних способности, или се пак ради о грешкама 
неурдне и расејане особе учињене због дуготрајне употребе 
алкохола и сл. Наравно да су изеузетси и случајеви 
вештачења тестамента или уговора о поклону када се ради о 
процени понашања особе која више није у животу. 
 
Писмено вештачење има своју форму коју треба испунити 
разумљивим садржајима, како за лаике, тако и за стручна 
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лица, како из области права,тако и из области медицине. 
Често се дешава да суд затражи супервештачење, па је 
потребно да у налазу, поред појашњења латинских 
(медицинских) израза, буду наведена и оригинални изрази 
(дијагнозе и сл.) 
 
Први део писмене експертизе садржи излагање 
материје,проблематике и добијених резултата (подацииз 
судских списа са навођењем задатка тј шта се од вештака 
тражи, као и наводи из судских списа). Други део експертизе 
садржи анализу случаја и мишљење, те закључак укупног 
налаза. 
 
Препорука за оквир писмене експертизе:  

Почетак експертизе је цитат релевантног дела текста 
из наредбе суда за вештачење. 

Цитат суштинског дела оптужнице или захтева за 
спровођење истраге. 

Навођење материјала који је вештаку стајао на 
располагању (судски списи,непосредни преглед итд.) 

Набрајање материјала из предходних извора који су 
вештаку послужили као ослонац за давање мишљења ( који 
искази сведока,која документација и сл.) 

Анализа случаја и мишљења ( психопатолошка 
анализа) 
 
Закључци 
Грађанскоправне експертизе се од кривичноправних битно не 
разликују, једино колико то природа материје изискује. 

 
О  ЛИЧНОСТИ  ВЕШТАКА 
 

Основни задатак у судскопсихијатријским вештачењима је да 
лекар, вештак, сазнања једне струке саопшти и пренесе у 
сазнање друге струке. Психијатар у вештачењу треба да 
темељно преформулише психијатријски ток размишљања и 
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закључивања у правнички и општедруштвени систем 
размишљања и схватања. Ово приближавање углова 
посматрања исте проблематике мора бити презентовано на 
разумљив, практично применљив и употребљив начин. 
Савршен медицински стручњак у судници може бити 
беспомоћан у колико није у стању да схвати и прихвати 
другачији начин размишљања. Позивање на стручну 
литературу и цитирање научних радова и аутора у судници, 
као аргумент за одбрану експертизе може бити 
контрапродуктивно и практично неупотребљиво, те се не 
може препоручити. 
 
Постоје различити приступи при одговору на питање да ли 
психијатар као лекар који лечи пацијента треба (или може) да 
вештачи исту особу у судском поступку.  
 
Тачан одговор на ово питање практично не постоји,али 
постоје „замке“ за лекара који по инерцији своје професије 
има потребу да заштити пацијента, пружи му одређену 
подршку, те да сачува лекарску тајну која му је неком 
приликом изречена.  

 
Поставља се питање колико је лекар у таквом случају 
непристрастан, или пак  себе доводи у неповољан положај у 
медицинској пракси у колико да по пацијента неповољно 
мишљење у судници. 
 
Ову дилему делимично може да реши поглед на то да је 
одговорност према друштву од већег приоритета од 
одговорности према појединцу. 
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Душан Петровић, Мирјана Јовановић,  
 Бранимир Радмановић, Милица Боровчанин 

 
13.  ПСИХОПАТОЛОГИЈА  ИМОВИНСКИХ 

ДЕЛИКТА 

 
Крађа 
Постојање крађе са патолошким мотивима код одраслог 
непсихотичног човека спомиње се у судско-психијатријској 
литератури под називом «клептоманија», а дугујемо га 
Ескиролу (Esquirol), тј. његовом учењу о мономанијама.  
 
Клептоманија је поремећај контроле нагона, тј. присилно-
импулсивна радња, код које се заправо ради о неспособности 
уздржавања од извођења неког порива или нагона који је 
опасан за друге или за саму особу, и који је обично обележен 
задовољством након што се изведе.Клептомани нису у стању 
да се уздрже од порива за крађом, а пре крађе код таквих 
особа расте субјективни осећај напетости. За време крађе 
јавља се осећај задовољства, пријатности и олакшање.  
 
Психоаналитичко тумачење клептоманије, између осталих 
даје Фенихел (Fenichel), који каже да клептоманија има , у 
принципу, значење узимања у посед ствари које дају снагу и 
моћ сузбијања, и то пре свега опасности од губитка 
наклоности, а затим и моћ сопственог уживања. Нагон 
клептомана, по Фенихелу, може да изражава жељу за 
објектима који имају различито значење и смисао.  Релативна 
важност тих различитих значења украденог објекта зависи од 
тачке фиксације које превалирају у пацијенту. Према нешто 
слободнијој интерпретацији једне Фенихелове мисли, 
украдени објекат може парцијално да симболише оца. 
Клептомани се осећају кривима, и покушавају да савладају то 
осећање кривице на различите начине. Могу, чак, постати и 
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„криминалци због осећања кривице“ и красти све више 
остварујући на тај начин прави circulis vitiosus. И други 
психоаналитичари означују крађу неуротичне деце као 
„високо симболични акт“. Каже се да већ уобичајено дело 
крађе настаје због тога што дете тражи да надокнади оно што 
осећа да му је ускраћено, а то је љубав родитеља или 
њихових заменика. 
 
Потсвесна мотивација за крађу, уколико је психопатолошка, 
није сасвим једноставна. Она, са аспекта психоанализе,може 
да буде чиста агресија, бунт, протест, отпор, али може да 
буде повезана и са сексуалним нагоном. У редовној 
судскопсихијатријској пракси, срећом, случајеви такве врсте 
су релативно ретки. Њихова сложеност се састоји у томе што 
се, на жалост, у пракси психопатолошка и нормално-
патолошка мотивација често мешају.  
 
Случај из судске праксе:Д.И. је чупао антене и ретровизоре 
са аутомобила. Од тога није имао никакве материјалне 
користи, и сви предмети су нађени код њега, код куће. 
Психолог је психодинамски,мотивацију Д.И. објаснио на 
следећи начин: аутомобил је симбол ауторитета, а Д.И. је 
имао оца алкохоличара, који је малтретирао његову мајку. 
Отац је ауторитет, или боље рећи, требало би да буде. Д.И. се 
симболички светио оцу чупајући делове са нечега што 
симболише ауторитет и наносио му је, тако, штету. 
 
Но не могу сви случајеви патолошке крађе да буду овако 
једноставно објашњени.  
 
Још један случај из судске праксе: окривљена особа женског 
пола, пемзионерка, релативно доброг социјалног статуса, 
крала је намирнице у самоуслузи. Психијатар вештак је први 
пут дао о њој мишљење да је потпуно неурачунљива. 
Међутим, недуго затим,поновила је дело.  



167 
 

Продавачица је сведочила на Суду да је окривљену 
посматрала кришом, и да видела како се окренула лево-десно 
пре него што ће украсти. Наравно да екскулпације више није 
било. 
 
Клептоманија се разликује од крађе утолико што особа која 
краде не ради то из користољубља и што је роба често мале 
новчаневредности,која клептоману често не треба.За разлику 
од професионалних крадљиваца, клептомани увек делују 
самостално,без предумишљаја у самопослугама или 
салонима. Од укупног броја крадљиваца,око 5 посто чине 
клептомани. 
 
Кључно питаље при психолошко-психијатријском вештачењу 
остаје да се  проанализира мотивација, тј да се утврди да ли је 
она психопатолошка или је нормопсихолошка. То је основ за 
процену урачунљивости.  
 
Разбојништво 
Разбојништво је, поред разбојничке крађе, право сложено 
кривично дело које се 
према својој правној природи одређује истовремено и као 
имовинско, али и као 
насилничко кривично дело. Ради се, заправо, о кривичном делу 
које има двојако 
одређену правну природу која га и сврстава у две напред 
наведене врсте класичног, 
општег или конвенционалног криминалитета. 
Кривично дело разбојништва представља специфично 
имовинско кривично дело са 
елементима насиља, па се стога у летератури оно убраја у 
насилнички криминалит. 
 
Разбојништво представља за психијатре и психопатологе 
далеко мање занимљиво подручје од крађе. Из судске праксе 
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може се закључити да у значајном броју разбојништава 
алкохол или нека друга психоактивна супстанца, игра 
значајну улогу.Наиме, у судској пракси често се среће 
стереотип: јавни локал и окривљени (или више окривљених) 
и оштећени су, мање или више, пијани, излазе из локала и 
напољу, на улици, односно на неком пустом месту, 
окривљени нападају оштећеног, отимају му сат, новчаник 
итд. Обично се напад завршава телесним повредама, врло 
ретко убиством. За виктимологе је значајно да је, упадљиво 
често, жртва јавно вадила новчаник, тако да су сви који су 
били присутни могли да осмотре садржај истог. 
Урачунљивост окривљеног, или окривљениху овом случају: 
алкохол смањује урачунљивост онолико колико нам је то 
свима познато. 
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Драгана Игњатовић Ристић 
 
 
14.  УБИСТВО,  СУДСКО - ПСИХИЈАТИЈСКИ 

АСПЕКТ 
 
 

Кривична дела против живота и тела 
 
Кривични закон наше земље познаје три врсте кривичних 
дела из групе кривичних дела против живота и тела: лака 
телесна повреда, тешка телесна повреда и убиство. Због 
озбиљности самог дела којим долази до смртних последица 
по поједница, а посебно због сложене међуигре свих фактора 
који су увек укључени када га анализирамо, убиство 
привлачи далеко највећу пажњу јавности.  
 

Убиство (homicidum) је искључиво правни појам који 
подразумева противправно лишење живота неког лица. Са 
друге стране, у чину убиства се увек огледају и починитељ и 
жртва као и сви аспекти деликтне ситуације. У том смислу, 
убиство се може посматрати и као социјални, биолошки, 
психолошки феномен у чијој основи стоји агресија 
(испољавање агресивности).  
 

Извршиоц убиства није обухваћен правним категоријама. 
Према Капамаџији, постоји само једна суштинска 
карактеристика појма убице (извршиоца убиства)- неко ко је 
неког лишио жиоват. Анализом личности и каркатеристика 
починиоца кривичног дела убиства чиме се баве психолози, 
социолози, психијатри, повећава се разумевање унутрашњих 
мотива починоца, психичко стање убице али и психолошких 
„окидача“ или непосредних повода убиства. 
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Деликтна ситуација 
 
Сплет догађаја са психолошким садржајима који одређују 
који одређују ток и исход деликта назива се деликтном 
ситуацијом. Актери деликтне ситуације су починитељ, жртва 
и констелативни фактори. 
 
Починитеља убиства увек карактерише емоционални набој, 
афект, који га усмерава ка циљу. Дејство афекта у убиство је 
много видљивије код импулсивног испољавања агресије, када 
су починиоци вођени интензивним бесом. Али, дејство 
афекта се не може занемарити ни код пажљиво приреманих 
убистава где је афективни ангажман усмерен ка прецизном 
извођењу деликтне радње.  
 
У чину убиства учетвује целокупна личност починитеља 
са раличитим мотивацијама.  
 
Значај жртве у тренутку убиства посебно је битан када су 
починитељ и жртва социјално, а посебно, емоционално, 
повезани. У предделиктном периоду, однос починитеља и 
жртве је обично тензичан, емоционално оптерећен 
напетошћу, неразумевањем, неком врстом конфликта. 
Најчешће је повод за испољавање агресије са смртним 
исходом безазлен или скоро безазлен, али увек постоји 
несразмера између повода (понашање жртве) и последице 
(понашање починитеља).  
 
Констелативни фактори као то су алкохол или дрога, код 
починитеља али код жртве, могу да покрену агресивне 
импулсе и уведу или олакшају настанак деликта, убиства. 
Психоактивне супстанце (алкохол, дроге), утичу на функцију 
централног нервног система мењајући опажање, 
компромитујући логично размишљање и закључивање и 
нарушавајући контролне механизме понашања. 
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Поделе 
 

Капамаџија (1989) даје поделу на убиство као претежно 
вољну радњу, убиство као претежно афективно-импулсивну 
радњу и убиство као претежно психотичну радњу. 
 
Жеља и намера да се изврши деликт је најјаснија у првом 
случају док се у трећем случају, убиство догађа као завршни 
чин душевно оболеле особе која је вођена импулсима своје 
болести. У другом случају, свест починиоца убиства је 
сужена дејством јаког афекта што олакшава снажно, 
импулсвино поступање. 
 

Искуство у вештачењу особа које су починиоци убиства дало 
је још једну поделу починилаца (Ковачевић, 2000). Једну 
групу убица чине професионални криминалци- они који су 
починиоци разноврсних кривичних дела, па и убистава у које 
спадају и плаћене убице, на пример. Другу групу чине 
случајне убице. То су оне особе које почине убиство зато што 
су се нашли у таквим околностима, односно, углавном због 
ситуационих фактора. Трећу групу чине психотичне убице, 
односно, душевно болесне особе.  
 

Штајгледер (према Капамаџији) дели све извршиоце убиства 
на убице у афекту, нагонске убице и рационалне убице.  
 
Процена крвних деликата 
 

Иако је убиство у правном смислу јасно деифинсан појам, 
сваки деликт против живота и тела има јединствену причу, па 
је судско-психијатријско вештачење од необичне важности 
при разумевању сваког појединачног случаја убиства.  
 
Искуства вештака (психијатара, психолога) показују да је у 
случајевима убиства, мотивација починиоца доминантно 
психолошка или психопатолошка, па је тиме и значај судско-
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психијатријског вештачења врло важан. Како се ради о 
делима посебне тежине (са стручног, друштвеног, моралног 
аспекта), вештачење у овим случајевима обавља тим вештака 
који чине један или два психијатра и психолог. Иако се 
питања суда пре свега односе на урачунљивост починиоца, 
суптилна анализа личности починиоца, мотивације, 
околности под којима се убиство догодило и виктимолошки 
елементи се никако не могу занемарити. 
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