
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УМАЊЕЊА ЖИВОТНИХ АКТИВНОСТИ
Опште напоменеТелесне повреде изазване деликтном радњом ограничавају животну моћ организма кад утичу на способност кретања, вршења физиолошких функција, обавања свакодневних радњи и послова, бављења позивом или спортом, упражњавања одређених навика и предузимања других активности којима ce задовољавају биолошке и интелектуалне потребе човека.Овакво умањење животних активности вишеструко нарушава емо- ционалну односно психичку равнотежу жртве и тиме je излаже нема- теријалној штети. (1) Закон о облигационим односима, ову штету дефи- нише као наношење физичког или психичког бола или страха (члан 200, став 2). To, другим речима, значи да неимовинска штета настаје y лич- ности жртве као доживљај физичког бола, психичког бола или страха.Физички бол je непријатан осећај кога оштећени трпи услед теле- сних повреда или болести. Он ce различито доживљава, јер може да „тишти”, „пече”, „завија”, „кљује", „боде", „пробада", „врти”, ,,пара”, „чупа", „кида”, и др. Сваки физички бол, без обзира на порекло, одли- кује ce интензитетом и трајањем, што зависи од узрока којим je иза- звач и од сензитивног апарата жртве.Душевни бол je патња коју оштећено лице доживљава због нару- шавања телесног интегритета, здравља, изгледа, угледа части, слободе и права личности као и због смрти или инвалидности блиског лица.Страх je непријатно осећање које оштећени реактивно доживљава y стању властите опасности y које je доведен радњом другог. To осе- пање прате органске промене y вегетативним функцијама и мимичке реакције y моторици. Судови често праве разлику између примарног и секундарног страха: „Примарни je онај страх који настаје при непо- средном очекивању штетног догађаја a секундарни je страх до кога долази након штетног догађаја због бојазни за властиту судбину.” (2) Ова подела je без практичког значаја јер су оба вида релевантна „кад

(') Проф. др Обреи Стаиковић, Новчана накнада неимовинске штете, 1968. годи- не, стр. 7.
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je проузрокован страх нарочито интензиван a поремећај њим изазван трајније природе.” (3)Према чдану 200. став 1. Закача о облигационим односима, накнада нематеријалне штете досуђује ce за претрпљене физичке болове, душе- вне болове и страх, с тим што ce накнада за претрпљене душевне болове односи на штету због: 1) умањења животне актпвности, 2) наружености, 3) повреде угледа, части, слободе или права личчости и 4) смрти блиског лица. Овде ће, разуме ce, бити речи само о накнади штете због умањеља животне активности. Овај вид неимовинске штете je најзначајнији како по последицама које изазива тако и по висини накнаде која оштеће- ном припада.

I. Садржина штетеУмањење животне активности постоји онда кад услед телесне повреде или друге штетне радње „наступи немогућност или смањена могућност функционисања органа, тако да je смањена функционалност организма, или једчог његовог дела, те повређени не може вршити, или може вршити тек уз појачане напоре и тегобе, опште животне функције и активности, као што су кретање, вршење свакодневних радњи у животу, обављање физиолошких функција, задовољавање других општих и уобичајених потреба и интереса y животу птд.” (4)Закон о облигационим односима, видели смо, полази од тога да ce овај вид нематеријалне штете огледа y душевним боловима. Штета због умањења животне активности не може ce, међутпм, објаснити само на овај начин. О сложености и суптилности појма ове штете говори решење Врховног суда Југославије Рев-228/68. од 6. XII 1968. године: „Умањење опште животне способности (3), као последица телесног оште- ћења одчосно оштећења здравља, по правилу, представља посебан вид штете, друкчији од штете која ce појављује y виду страха, физичког бола претрпљеног приликом повреде и лечења, или телесне унакаже- ности. Умањење опште животне способности подразумева да су као последица повреде оштећени односно ослабљени елементи људског орга- низма тако да он не може да врши нормадчу и пуну животну актив- ност, односно да су природне, животне манифестације организма ума- њене y односу на стање пре настанка повреде. На тај начин људски организам не може нормално, без тешкоћа и сметњи, да врши функције које би иначе могао да врши. — У таквом оштећеном односно ослабље- ном стању организма могу ce код оштећеног јавити фнзички болови
(■) Преглед судске праксе Врхозног суда Хрватскс за 1958. п 1969. годпну, одлу- ка бр. 99.(3) Прссуда Врховног суда Југославше Рев-261'69. од 30. X 1969. годпне (Збнрка сул- ских одлука, књнга XV, свеска I, одлуха 50).(4) Пресуда Врховног суда Југославије Рев-320/69. од 9. XII 1969. године (Збирка суц- ских одлука, књнга XV, свеска П, одлука 143).f5) Умажење жчвотнс активности ce y пракси чссто назпва „умањење onurre жпвотне способности" (примсдба аутора).



НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УМАЊЕЊА ЖИВОТНИХ АКТИВНОСТИ 663или болови душевног значаја (депресивно душевно стање, трпљење, патња и друго). .. ” (6)Доживљај штете због умањења животне активности одликује ce, дакле, својеврсним сажимањем разних видова неимовинске штете y јединствен, посебан вид штете. У пресуди Врховног суда Југославије Рев-324/69. од 9. XII 1969. године каже ce: „То je вид неимовинске штете, који ce y суштини манифестује као физички бол, или као психички бол, или као обе те врсте бола уједно, што их повређени трпи услед сма- њене функционалности и активности свог организма или због напора које мора улагати да би вршио покрете, обављао радње и задовољавао обичне, редовне, свакодневне потребе и интересе.” (7) Штета због ума- њења животне активности најчешће ce испољава као т р a ј н о с т a њ е физичких или душевних болова, ончосно физичких и душевних болова заједно, али ce може јавити и као трајно стање страха које ce испољава или самостално или y симбиози са осталим видовима неимо- винске штете.Досуђивањем накнаде штете за умањену животну активност про- узроковану телесном повредом, оштећени не губи право на посебну накнаду штете за физичке болове, страх и душевне болове због нару- жености. Физички болови и страх су посебан основ за накнаду неимо- винске штете кад трају ограничено време, док ce душевни болови због наружености, и ако трајног карактера, тичу искључиво нарушавања естетског изгледа жртве. Ови видови накнаде досуђују ce поводом саме повреде односно лечења, док ce накнада за умањену животну актив- ност досуђује поводом трајних последица повреде на остваривање живот- них функција, потреба и интереса. „Стога, кад ce утврди да постоји умањење опште животне способности, y начелу има места посебној накнади штете за страх, за бол претрпљен приликом наношења теле- сне повреде или за време лечења, као и за унакаженост. Накнада за ове облике штете није обухваћена y накнади за умањење опште живо- тне способности.” (8)
II. Испољавање штетеУмањење животне активности може ce испољавати на два начина: или као појачан напор y вршењу животних актинчости или као губитак односно смањење неких животних активности. (9) Ови начини испоља- вања штете ce не искључују. Напротив, они ce прожимају и, по правилу, јављају заједио. (Лице које je услед повреде изгубило ногу трпи због појачаних напора при кретању али и због немогућности да ce бави одре-

(6) Збирка судских одлука, књига XIV, свеска I, одлука 33.(7) Збирк.а судских одлука, кљига XV, свеска II, одлука 143.(8) Решење Врховног суда ЈХ-тославије Рсв-228/68. од 6. XII 1968. год. (Збирка судских одлука, књ. XIV, cbsc. I, одлука 33).(7) Проф. др Обрен Станковић: Накиада за појачане напоре и за умањење животне активности, 1972. година, стр. 3 и Накнада штете y облику ренте 1975. године, стр. 17. — Др Зоран Ивошевпћ: Накиада штете због поврсда радника на послу, 1976. година, стр. 219. 
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ђеним спортом.) О њима говоримо посебно само да бисмо их боље упо знали. Дакле, из педагошких разлога.

А. Појачани напори y вршењу животних активностиЛице са телесним оштећењима или нарушеним здрављем животне активности врши уз појачане напоре. Интензитет тих напора зависи од карактера и тежине телесног одпосно здравственог оштећења a утвр- ђује ce уз помоћ вештака. (10)Појачани напори ce манифестују у тегобама којима je оште- ћени изложен y животу и при раду. Њихово порекло je y физичким боловима при предузимању животних активности које ce морају вршити, y страху од предузимања тпх активности и y психичким патњама због тога ce те активности више не могу предузимати без тешкоћа.Штета због појачаних напора тиче ce свих актпвности оштећеног: и оних y обичном жпвоту и очих на раду. У ранијој судској пракси било je случајева да ce појачани напори на раду узимају y обзир при досуђивању материјалне штете због умањења радне способности. (11) Овакву праксу критикује пресуда Врховног суда Југославпје Рев-156/71 од 22. VI 1971. године: „Повећани напори y раду који су условљени оштећењем организма и који су, услед тога, потребни y циљу постизања извесног радног успеха и, y резултату, извесног личног дохотка, не пред- стављају имовинску штету... Повећани напори услед оштећења opra- низма појављују ce, пак, као неимовинска штета и као такви улазе у оквир умањења тзв. опште животне способности, па ce и накнада за повећане напоре квалифшсује као накнада за неимовинску штету. To вреди и y случајсвима кад je потрбно улагање повећаних напора у раду којим ce стиче лични доходак (односно y раду који има привредни значај). To значи да нанчада за умањење тзв. опште жпвотне способно- сти, као вид неимовинске штете, обухвата не само накнаду за оно што оштећени трпи услед ослабљења организма и његових функција при- ликом задовољавања својих непосредних жпвотних потреба и уопште v непривредном раду, него и накнада за повећане напоре y раду којим ce стиче доходак (односно y привредном раду уопште)” (12) Исти став изражен je и y пресудн Окружног суда y Београду П-1035/71 од 15. XII 1971. године: „Досуђена накнада за умањену општу животну способност
С°) Епо како то изглсда па прпмсру пз прссудс Окргжног суда v Бсоградг TI-13S4 70 ол 20. I 1971. године: ..Вештачење.м је утврђено да . . . поремсћаш трајно и дефшштпсно гмаљују огпвту жппотну способиост тужиоца за 75°/г» . . . Зоог крајњс некчлотребљивости леп»' ноге и y велнкој мег»п отежапог ходаља и стајања. због дефопмашпе кпчменог стуба, знатног поремећаја физнолошких особина и анатомскнх односа imiebv осопине тргпа и кар.тшв'. функционалност и покретљнвост тужпочевог органпзма сволсна јс на кај.мањг меру, тако ’ia ou уз изразнто појачане напорс и тегобе вршп уобичајене жпвотпе активностп . . (l(\Лрхиве Окружиог суда Београда).(n) Тс случајсве наводи проф. др Обрсп Станковић y књпзп Накнада за по»ачапс напорс и за умањеље животне актпвности. стр. 12 — 20.С2) Збирка судсклх одлука, Kibura XVI, свеска III, одлука 340. 



НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УМАЊЕЊА ЖИВОТНИХ АКТИВНОСТИ 665конзумира све тегобе којима je тужиља изложена y свакодневном животу a то, без сумње, значи и за време рада.” (13)

(i3) Из архиве Окружног суда v Беогпаду.(u) У том смислу и проф. др Обрен Станковић: „Разграпнчење измеђ\г једних и дру- гнх појачаних напора je врло релативио и пемогуће га je извести до краја. Појачани напори v рлду hiicv ограничсни на посао на радном мссту већ ce односе и ма рад пан рацног места, a вап радног мсста be бити тешко, чак и пемогуће разлпконати шта je посао steicto a jfna je сччколиешш жнвот". (Накнала за појачапе напоре п за умашешс животис ак  ин11О Tif, ctd. 12).(is) Отуда ce y одлуци Врхолчог суда .Тугосг-чшје Рсв-294'73. од 29. X 1973. годште п каже ла штста због смањсне опште животне способности настаје услед тога што оштећени ,.пс можс нормално да врши све фгнкције органпзма као што cv нормално ходање, обав- кан/' дневних телсгних потреба, бављење спортом птд.”. (Билтен Врховног суда Југославпјс, 

Пошто je радна активност једна од основних животних активно- сти, појачани напори на раду и y свакодневмом животу не могу ce, дакле, раздвајати. (14)
Б. Губитак односно смањење неких животних активностиГубитак или смањење неких животних активности односи ce на немогућчост или смањену могућност оштећеног да врши односно упраж- њава активности којима je раније био испуњен његов живот. Немогућ- ност вршења одређених животних функција и активности произилазн из природе телесног оштећења или болести. Код губитака дела тела та немогућност je најчешће несумњива. У осталим случајевима немогућност или смањена могућност вршења животних функција односно активности утврђује ce, по правилу, путем вештака.Штета ce огледа y перманентном душевном болу због немогућно- сти или смањене могућности организма да врши одређене животне функције односно активности, као што су: рађање, говор, вид, кретање, бављење одређеним занимањем, послом или спортом, упражњавање навика и др. (13) Доживљај штете je трајач и јавља ce као последица осиромашења живота.

III. Одређивање накнадеПрема члану 200. Закона о облигационим одиосима, за нематерн- јалну штету због умањења животне активности оштећеном припада пра- вична новчана накнада. Суд ову накнаду досуђује ако нађе да околно- сти случаја, a нарочито јачина болова (физичких и душевних) и страха и њихово трајање, то оправдавају. При том води рачуна о значају повре- ђеног добра y циљу коме служе накнаде, али и о томе да ce не погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом.
А. Природа и сврха накнадеНовчана накнада није противредност за телесно или здравствено оштећење, нити je приватна казна за штетника. У тој накнади функције * (is) 
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новца je „чисто техчичка”, (16) јер његовим посредством оштећени треба да прибави неку пријатност, неку радост, неко духовно, чулно или инте лектуално задовољство не би ли на тај начин успоставио емоциналну односно психичку равнотежу какву je имао пре штетног догађаја. (17) Накнада овог, и сваког другог, вида неимовинске штете строго je личног карактера. Она ce доживљава, као што ce доживљава и сама штета. Доживљај накнаде je, међутим, пријатан a доживљај штете непри- јатан. Накнада неимовинске штете не може увек довести до ранијег емоционалног односно психичког стања, али ce њена сврха остварује и кад ce штетне последице само ублажавају. Отуда ce она и јавља као сатисфакција a не као потпуно обешећење. Овакво објашњење накнаде неимовинске штете доминира у нашој правној доктрини. (18) Да je на њему изграђена и пракса судова сведочи одлука Врховног суда Југо- славије Рев-352/72. од 29. XII 1971. годиче: „Колико год давањем неке новчане суме, као задовољење за неимовинску штету коју оштећени трпи, није могуће ту штету y потпуности отклонити, ипак... треба тежити да ce новчаним износом омогући оштећеном прибављање изве- сног задовољства у животу, задовољства којим ће ce, што je више могуће, ублажити патња што притискује човеков живот због претрпље- них телесних повреда. To je смисао и циљ новчаног задовољења за неи- мовинску штету. Изнад свих осталих случајева то треба да важи код таквих телесних повреда услед којих и сама физичка егзистенција људ- ске личности y својим најбитнијим елементима долази у питање.” (19) О сврси накнаде говори и пресуда Врховног суда Војводине Гж-470/69. од 26. III 1970. године: „Новчана накнада за неимовинску штету заснива ce на животном искуству да ce оно зло које ce оштећеном лицу проуз- рокује y виду психичког поремећаја може, уопште узевши, отклонити тако да ce омогући развијање позитивних психичких осећања пружањем извесног задовољства, радости, доброг расположења и сл.” (20)

Б. Релевантне околностиОколности случаја оправдавају досуђивање накнаде ако je ума- њење животче активности довело ошгећеног до озбиљног пореме- ћаја емоционалне односно психичке равнотеже. Јер, „када je проузро- кован психички поремећај мањег значаја. тада он нормално сам по себи престаје, па y таквом случају нема оправдања за давање нак- * 11 (,sl Проф. др Обрсн Станковић: Новчана накнада неимовинске штете, 1968. годн- не, стр. ЦОПЛ ПпоД. чп Обрен Станковпћ: псто дето. стр. 31.('«) ПроА пп Михаило Константиновић: Накнада моралнс штсте. Попитика од 25. ХП 1938. голпнс v ОРдигапионо ппаво. скшпта 1965. гопине. стр. 88: Др М. Калобера: Накнала испмовичскс w-irr-'. 1941. roiw: Пп В. Спасиц: Питањс "акнаде чгпмрп^чсч'*  птгете v на>П'"л ппавч. лЗпхив ’a ппавнс и лпуштвене начке, бр. 1 — 2 53. стп. 120 — 129: Ппоф. pn П. IHv- л^јпћ: Нек"1 *' ”-г''т1л r^THCibiTontjc an ww ттгетч. Прапни жнв^т бп. 9 — 10'69. стп.11 __ ir: Ј. Сттпшс Савчтов'”че о наччлди плврчпвше впете v Впховчоч cvnv Tvrocna-nific. Натла '■'ivniinTocT. бп. 4’4S, стр. 280 — 286- ГГп Зопап Изкнлпл apor"onnrtna рап’--»*.-п  пл nncnv. 1976. гоп^чс. cm. 201: Пплгђ. др Слоболан Перовнћ: Предговор Закону о o’l’imnfmniM олносима. 1078. гопине. стп. 65.P?) P---,-™,, ТЗптттог cvna Јитлсллчтпе, бп. 34. страна 23.(м) Зборпнк судске праксс бр. 1,71, одлука 39.



НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УМАЊЕЊА ЖИВОТНИХ АКТИВНОСТИ 667наде.” (21) Умањење животне активности утврђује ce медицинским веш- тачењем a исказује процентом. Граница преко које ce поремећај емо- ционалне односно психичке равнотеже сматра озбиљним не може ce, међутим, одредиги само на основу тог процента. Она ce утврђује y сваком конкретном случају a зависи и од природе телесног односно здравственог оштећења, узраста, радног века, ситуације y породици и других околности које утичу на интензитет физичког или психичког трпљења. (22 *)

(2I) Одаука Врховиог суда Војводиие Гж-470/69. од 26. III 1969. године (Зборнпк судске праксе бр. 1'71., одлука 39).(и) Изгледа да ту границу најчешће не треба тражити кац je жнвотна активностуматвена испод 5%. У пресуди Врховног суда Србије Гж-5476/72. од 28. XII 1972. године стоји:„Жпвотна активност оштећеног смањена je за 0,5% због губитка два природна зуба и замене истих вештачким je такве природе да не може бити основ за накнаду овог випанематеријалне штете". (Зборник счдске праксе, бр. 9 — 10, одлука 1019). Пресуда истог суда Гж-5713/72. од 26. XII 1972. године изражава следећи став: ..Умањен.е жнвотне актив- ности од 3,3% je незнатно па, према томе, не даје право лицу са таквим умањењем живо- тне активности на накнаду за овај вид неимовииске штете”. (Збориик судске праксе, бр. 9 — 10, одлука 1018).(&) Билтен Врховиог суда Тугославије, број 37, страна 48.24) У решењу Врховног суда Југославије Рев-228/68. од 6. XII 1968. године каже ce ,.да накнада за умањење опште животие активиости, и по основу и по висини, зависи, порсд других околности, и од степеиа тог у.мањења и, нарочито, од мсре и интензитета v ком ce то чмањење y конкрстном случају одражава на жнвот оштећеиог, колико mv прочз- рокује тегобе, патЈ&е и слично". (Збирка судских одлука, кн.чга XIV, свсска I, одлука 33).f2S) y том смислу: пресчда Врховиог cvaa Југославије Рсв-356'71 од 29. XII 1971. годн- тге n престла Врховног суда Словс:,[ие Пж-456’71 —2 од 17. IX 1971. routine (Бчлтен Врхов- пог cv.Ta Југоспавије, бр. 34, стр. 24), пресупа Врховног счда Србијс Гзз-348/70. од 12. TI1 1971. године (Збирка судс-ке праксе, бр. 2 — 3/71, одлука 264). —• На Савстоваљу грађанског оле.-всња Впховног cvna .Тчгослваше и счлија-представпика грађаиских олел,еља републнчких счлова од 18. и 19. VI 1968. године заузст je cTcaehir правни став: „Прпликом опребивапл накпале за тгсимовинску штету узимају ce y обзио, v разумним гпанипама, имовинске прп- лике одговорног лица” (Билтеи Врховног суда Југославије, број 23, стр. 7).

Све ове околности узимају ce y обзир и при одмеравању висиче накнаде. На то указује и одлука Врховног суда Југославије Рев-101/73. од 23. IV 1973. године: „Приликом одмеравања новчане сатисфакције због смањења опште животне способности узимају ce y обзир све окол- ности које су од значаја за величину патњи, тегоба, појачаних напора и других психичких болова којима je повређени, због оштећења тела односно здравља, оптерећен y конкретним условима живота и рада, a такође и дужина људског века односно дужина трајања психичких болова.” (23)Висина накнаде не зависи, дакле, само од медицински утврђеног процента умањења животне активности, већ од тога y којој ce мери умањење животне активности одражава на целокупан живот оште- ћеног. (24)Посебну пажњу заслужује питање: да ли имовинске прилике утичу на висину новчане накнаде штете? У пракси судова изграђен je став да слабо имовно стање штетника може утицати на смањење накнаде ако би он исплатом пуног износа запао у тешку оскудицу, али под условом да штета није причињена намерно или крајњом не- пажњом. (25)Много je сложечије испитати утицај имовинских прилика оште- ћ е н о г на висину новчане накнаде. Постоји схватање да ce сврха нов- чане накнаде нематеријалне штете не може одвајати од имовинских 
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прилика и општег стандарда оштећеног. По њему, задовољства која досу- ђена накнада треба да омогући зависе од „конкретног начина живота, конкретних навика и конкретних критеријума y задовољавању матери- јадних и културних потреба. Дакле, y крајњој линији, имовинских при- лика и општег стандарда оштећеника. Лица која трпе по врсти и интен- зитету једнаке неимовинске штете, неће једнаким сумама новца приба- вити ефективно једнака задовољства, ако ce њихови стандарди битно раздикују." (26) Чини ce да ce овакав став не инспирише у довољној мери сврхом новчане накнаде неимовинске штете. Емотивна, чудна и друга унутрашња задовољства зависе од жеља човека a оне не извиру пз материјалног већ из духовног богатства личности. Задовољ- ства треба одвајати од свакодневних потреба a жеље од могућности. Жеље су импулс духовне вокације a од материјалних могућности зависи само њихово остваривање. Могуће je да лице чија je животна актив- ност умањена (на пример, студент), располаже великим интелектуалним богатством упркос скромним материјалним условима y којима живи. Уколико таквом лицу накнада буде одређена према његовим имовин- ским приликама, оно неће моћи да прибави она задовољства која би, с обзиром на његову ерудицију и обдареност, битније утицала на поно- вно успостављање емоционалне односно психичке равнотеже. Стандард y коме je оштећени задовољавао своје потребе не мора, дакле, да одго- вара садржини његових жеља чијим ce остваривањем постиже сврха накнаде неимовинске штете.У судској пракси преовладава схватање да ce накнада штете може одредити само поводом дефинитивног умањења животне активности. Овакав став онемогућава остваривање права на накнаду за време лечења и то je његов основни недостатак. Животна активност лнца са тешким телесним оштећењима највнше je умањена баш y току лечења када они, услед везаности за постељу због немоћи организма, вегетирају, оства- рујућн caмo минимум животних функција и то уз велике напоре и туђу помоћ. Инсистирање на дефинитивном умањењу животне активно- сти искључује могућност досуђивања накнаде управо за најтеже поре- мећаје емоционалне односно психичке равнотеже y оквиру овог вида штете, који, и ако привремног карактера, понекад могу трајати и впше годпна. Изгледа да je y праксн ово већ уочено јер има одлука по којима ce накчада признаје и за привремено умањеиу животну активност. Таква je и одлука Врховног суда Србије Гж-1344/73. од 18. XII 1973. године: „Накнада штете за привремено смањену животну активност може ce y изузетним случајевима досудити под условом да je ово смањење врло високог степена и да постоји могућност отклањања истог посие извес- ног времена лекарском интервенцијом.” (27) — Сматрамо да досуђивање

Ппо<Н. лп Обрсп Станкпвпћ: Новчпна ипкнапа ненмовпнске штоте, 1968. годиче, стр. 31. — У том c.mmoiv и др Маонја Торомлн: Очмерапан-.е нпкнаде штсте v граћанскои nnanv. 1969. годпч^. стр. 102 п проф. др Впа.чпмпр .Товановић: Огнггпана cvua и накнапа ча ocnrvpaiba код обавезног ocurvpaiûa v саобраћају (рефсрат на Cnuпоai’ivMv о одговорноетп и ocnrvpan.v v друмском caoopahajv одржаном y Бсограду 5. п 6. XII 1974. годинс — страпа 16. матспијапа).Р) Зборнпк судскс праксе, бр. 13 — 1474., одпука 1354.



НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УМАЊЕЊА ЖИВОТНИХ АКТИВНОСТИ 669накнаде штете за привремено умањену животну активност треба да буде правило a не изузетак. Поред ове накнаде оштећеном би, разуме ce, припадала и накнада штете за дефинитивно умањење животне актив- ности. Ово умањење животне активности по правилу je мањег степена од оног за време лечења јер нестаје после рехабилитације.Приликом одлучивања о праву на накнаду нематријалне штете и њеној висини, мора ce водиги рачуна и о томе да ce њоме не погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом (члан 200. став 2. ЗОО). Такво упозорење садржи и пресуда Врховног суда Југославије Гз-29/66. од 23. VI 1966. године: „Могућно je — и у пракси je таквих случајева било — да ce третирана накнада тражи из лукретивних мотива, али та могућност... намеће дужност да ce так- вим захтевима не даје места y судским одлукама, да судови буду опре- зни код расправљања спорова ове врсте и да нађу начина да ce такве тенденције сузбијају. Занемаривање тог аспекта ствари несумњиво би компромитовало институт нењмовинске штете y целини." (28)

(28) Правни живот, бр. 5/66, стр. 81.f29) „Службеии лист СФРЈ", бр. 4/74.(3°) Проф. др Обрен Станковић наводн следеће разлоге: „Прво, ту je специфичност фуикције новчане накнаде неимовинске штете, функције која би била мање успешна ако би оштећенику стајали на располагању мањи износи, јер то аутоматски чини немогућом употребу сврхе до којих je оштећенику може( бити стало. Друго, овде не постоји ризик који иначе постоји код накнаде за изгубљену зараду, где ce може десити да оштећеник који je одједном примио сву накнаду, ову брзо и нерационално потроши, иако није обезбе- дио будућност и будућност своје породице. Најзад, вероватно je од утицаја и околност iirroce величина штете не може прсцизно мерити и што накнаду суд увек утврђује по слободној оцени”. (Накнада за појачане напоре и умањење животне активности, стр. 42).

В. Облик накнадеПрироди штете због умањења животне активности одговара пра- вична новчана накчада y паушалном износу. Она ce не односи само на штету коју je оштећени доживео или коју доживљава, већ и на штету коју ће y будућности доживљавати (члан 203. ЗОО). Новчана нак- нада ce, с обзиром на „околности случаја”, досуђује по слободној оцечп, y смислу члана 223. Закона о парничном поступку. (29) јер je немерљива егзактним мерилима. Накнада ce исплаћује y једнократном износу пошто ce тако потпуније може остварити њена сврха. (30)Правична накнада за умањену животну способност y судској пракси ce утврђује према уобичајеним, просечним мерилима: узима ce да je — y оквирима који су одређени значајом повређеног добра, узра- стом, радним веком, породичном ситуацијом и другим околностима слу- чаја — релевачтан само онај поремећај емоционалне односно психичке равнотеже који y тим условима обично настаје. Овако одређена накнада штете треба, дакле, да оштећеном омогући прибављање таквих задовол,- става која код лица истог узраста односчо душевног развоја и при објек- тивно истој тежини повреде, обично утичу на ублажавање поремећаја емоционалне односно психичке равнотеже. Овакав метод утврђивања накнаде одговара немерљивости штете на коју ce односи.
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Постоји схватање да ce за привремно умањење животне активно- сти накнада, изузетно, може досудити и у облику ренте. Оно je изра- жено y пресуди Врховног суда Србије Гж-1344/73. од 18. XII 1973. године: „Накнада штете због умањења опште животне активности досуђује ce, по правилу, y паушалном износу. Међутим, ако je y питању телесно оштећење које прогредира, a дефинитивно стање ће ce знати тек после хируршке интервенције која треба да ce изврши у догледно време, суд може, изузетно, досудити новчану накнаду штете по овом основу y виду месечне ренте. Таква одлука биће измењена тек кад стање телесног оштећења буде утврђено као дефинитивно”. (31) — Сматрамо да ни y овом случају накнада за умањену животну активност не може бити одређена y облику ренте. Већ je речено да je у случају тешких повреда, животна активност y највећем степечу умањења баш за вре.ме лечења односно пре предузимања одговарајућих медицинских интервенција. Пошто je и ова штета нематеријална, не може ce приступити њено.ч отклањању пре него што, y одређеном интечзитету и трајању, буде доживљена. Тешко je и ретко могуће да ce штета највећег интен- зитета и њена накнада истовремено доживљују. Болесник који због тежине задобијених повреда није у могућчости да предузима најелемен- тарније животне активности, осим функција којима ce живот одржава, ne може доживети нп накнаду, јер je и за то потребна одговарајупа жпвотна активност. У стању најдубљег доживљавања штете, кад су физички болови, душевчи болови и страх најинтензивнији, оштећени не жели нити може да доживи задовољства која би била y складу са сврхом накнаде. Он ће их, у извесној мери, моћи да доживн тек када изађе из стања највеће изложености штети. Пошто ce штета због при- временог и штета због трајног умањења животне активности поводом истог штетног догађаја доживљавају различитим интензитетом, могуће je да ce накнада за привремено умањење животне активности остварује упоредо и независно од накнаде за трајно умањење те актпвности. Било би, шта више, могуће да ce и y оквиру привременог умањења животие активности утврде период и смањивање интензитета штете, (на пример до операције и после ње), па би ce за сваки од тих периода утврдила посе- бна накнада. Каснији мање интензивни доживљај штете оставља про- стор за доживљај накнаде поводом претходног интензивнијег доживљаја штете. Досуђивањем накнаде за период најинтензивнијег доживљаја штете отпочиње ce и са отклањањем штете y целини. У свим фазама привременог умањења животне активности накнада ce остварује за доспелу штету. Отуда и нема оправдања да ce досуђује y облику ренте. Овај облик накнаде Закон о облигационим односима, уосталом, предвиђа само за материјалну штету. (32)

(3|) Савре.меиа пракса, бр. 491/74., стр. 4.(и) Накнада y облпку реите предвиђена je чланом 188. y оквпру института накнаде матерпјалне штете.

Погоршања здравственог стања оштећеног после правноснажног досуђивања накнаде за трајно умањење животне активности, рађају, ако су последица раније повреде, нову штету, па самим тим и право на 



НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УМАЊЕЊА ЖИВОТНИХ АКТИВНОСТИ 671нову накнаду штете. У таквим случајевима ранија пресуда неће бити сметња за остваривање накнаде нове штете. Исто тако, ни пресуда о накчади штете за период привременог умањења животне активности (нли део тог периода) неће бити сметња да ce оствари накнада за штету до које дође касније.
Г. Урачунавање инвалиднине и суме осигураника. y износ накнадеЛица чији je телесни или здравствени ичтегритет нарушен често остварују инвалиднпну или осигурану суму због последица какве несреће. Отуда je потребно определити њихов однос према накнади штете због умањене животне активности.Инвалиднина je новчана накнада за губитак, битније оштећење или знатнију онеспособљеност појединих органа или делова тела који отежавају нормалну активност организма и условљавају веће напоре y остваривању животних потреба. (33) Већ и из њеног појма произилази да je она y комплементарном односу према накнади штете за умањену животну активност. Отуда ce y износ те накнаде и урачунава. (34)

С33) Члан 24. Закона о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања („Службсни лист СФРЈ", бр. 35/72).С34) У пресуди Врховног суда Југославије Рев-281/70. од 3. XI 1970. године стоји: ».Тужилац je тражио да му тужено предузеће накнади штету . . . због тзв. телесног оште- ћења односно смањења опште жнвотне способности . . . Оба суда су ту штету утврдила износом од 30.000 динара и оба налазе да од тог износа треба одбити оно што тужилац прима на име инвалиднине за телесно оштећење по основу инвалидског осигурања ... To je правилно јер ce пнвалиднина даје за нстн вид штете за коју тужилац тражи накнаду . . . јер ce иста штета не може паплатити од фондова социјалног осигурања и учиниоца штете, пошто би овај због права рсгреса које имају фондови, морао псту штету платити два тла. Према тоуе, тужени би био обавезан да тужиоцу накнади y том делу само онај износ штете који није покривеи примањима из социјалног осигурања” (Пресуду наводи Обрен Станковић y књизи Накнада за појачане напоре...» стр. 25).(35) На овај метод указује став са Саветовања судија грађанског одељења Врховног суда Југославије и судија-представника грађанских одељења републичких и покрајинских врховних судова од 15. и 16. IV 1971. године (Збирка судских одлука, књига XVI, свеска

Техника урачунавања je нешто сложенија јер ce инвалиднина исплаћује y месечним оброцима, док ce накнада штете због умањења животне активности досуђује y једнократном износу. У пракси постоје више метода урачунавања: 1) обрачунско капитализирање инвалиднине, 2) обрачунско претварање накнаде штете y износ месечне ренте и 3) обра- чун по слободној оцени.Обрачунско капитализирање инвалиднине врши ce путем вешта- ка-актуара. Капитализирањем ce, зависно од старости оштећеног и про- сечног људског века, обрачунава садашња вредност будућих исплата инвалиднине, па ce потом, уз обрачун међукамата, утврђује њено учешће y отклањању укупне штете због умањече животне активности, односно висина накнаде која одговара непокривеном делу штете. (35)Обрачунско претварање накнаде штете y износ месечне ренте je обрнут поступак. Ту ce накнада штете обрачунски претвара y ренту 
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да би ce редуцирала за износ инвалиднине a потом капитализирањем поново претворила y паушални износ. (36)

(з*) На овај метод указује проф. др Обрен Станковић y књпзн Накнада за појачане напоре и за умањење животпе активностн, стр. 27.(37) На овај метод такође указује став са поменутог Саветовања (Збирка судских одлука, књига XVI, свеска II, стр. 22).(м) У одлуцп Врховног суда Србнје — Одељсње y Новом Саду Гж-1134.67. каже сс: ,,Ако оштећеио лице y парници тражн накнаду штете због телесног оштећења и расправља- ibCM ce утврди да je наступнло телесно оштећење од нај.мање 30%, онда суд мора расправ- љањем утврднти и то да je оштећени покренуо код надлежног завода за социјално осигу» рање поступак, па утврђену инвалндност узетп y обзпр код обавезивања штетника на нак- наду штете” (Збирка судскнх одлука грађанског права, одлука 464).С37) Обавезно колектпвно оснгурање одпоси ce, рецимо, на осигурање посаде вазду- хоплова или профссноналне ватрогасце. Факултативно колектпвно осигурање најчешће ce односи на радникс y организацијама удруженог рада.(40) Збирка судских одлука грађанског права, одлука 416.

Урачунавање инвалиднине y износ накнаде путем слободне оцене врши ce применом члана 223. Закона о парничном поступку. (37) При том ce не сбављају било какве обрачунске операције већ ce при утврђивању накнаде износ инвалиднине само узима y обзир, заједно са осталим релевантним околностима. Овај метод ce y пракси најчешће користи.Поступак остваривања права на инвалиднину врши одређен ути- цај на поступак по тужби за накнаду штете. Тужба за накнаду штете не смтра ce преурањеном ако инвалиднина није правноснажно утврђеча, али je то претходно питање за одлуку о тужбеном захтеву. (38) Ако пос- тупак остваривања права на инвалиднину није покренут, или je покре- нут али није окончан, суд може прекинути поступак до правноснажног утврђивања инвалиднине али претходчо питање може решити и сам. У сваком случају евентуално право на инвалиднину узеће y обзир при утврђивању накнаде штете.У накнаду штете за умањену животчу активност урачунава ce, y одређеним случајевима, и сума која ce по основу осигурања од после- дица несрећног случаја исплаћује за смањену животну способност. Такви случајеви ce најчешће јављају код обавезног или факултативног колск- тивног осигурања. (39) Осигурача сума ce урачунава y накнаду само кад je премије уплаћивао штетник. Код обавезног колективног осигурања то je увек тако. Код факултативног осигурања не мора бити. Ако je пре- мију осигурања уплаћивао оштећени, осигурана сума ce не може ура- чунати y накнаду штете. О томе говори одлука Врховног суда Србије Гж-3268/67: „Ако ce радник. сам осигура за случај повреде на послу и сам плаћа премију за ово осигурање осигуравајућем заводу, онда радна организација која je одговорна за штету коју радник претрпи услед задобијене повреде на послу не може таквом раднику да y накнаду штете урачуна и оно што je добио од осигуравајућег завода и за тај износ мање му накнади штету. Радник у оваквом случају има право да кумулира и накнаду из осигурања и накнаду штете од одговорног лица”. (40) Осигурана сума ce не може урачунати ни онда ако je премије 



Накнада inTËTÉ ЗБОГ УМАИ.ЕЊА Животних АКТИВН0СТИ 673уплаћивала организација удруженог рада али из средстава за личну и заједничку потрошњу радника. (41)

(41) У решењу Врховног суда Хрватске Гж-3364/68 од 22. V 1969. године стоји: ,,Од оштетног захтева који радник истиче против радне организације нема ce одбити износ који je оштећена радник примио као осигурнину на темељу кодективног осигурања рад- ника ове организације ако су премије биле плаћене из укупних средстава које je радна заједница издвојила за особне дохотке или из средстава фонда заједничке потрошље”. (Пре- глед судске праксе Врховног суда Хрватске за 1968. и 1969. годину, одлука 107).

IV. Наслећивање и уступање потраживања накнаде штетеПрема члану 204. Закона о облигационим односима, потраживање накнаде нематеријалне штете, па и накнаде за умањену животну актив- ност, прелази на наследнике само ако je признато правноснажном одлу- ком или писменим споразумом. Под исгим условима, то потраживање може бити предмет уступања, пребијања и принудног извршења.Пошто je накнада, неимовинске штете строго личног карактера, ова законска одредба захтева нзвесно прецизирање. Накнаду штете за умањену животну активност, као доживљај лич н о г задовољства, треба, наиме, јасно одвајати новчане суме као средства којим ce то задовољство прибавља. Смрћу оштећеног дефинитивно престаје могућ- ност личног доживљаваља накнаде неимовинске штете, па ce, ни y при- суству правноснажне пресуде или писменог споразума, не може говорити о наследивости права на накнаду те штете. To, међутим, не значи да ce не може наследити правноснажном пресудом или споразумом одређена свота новца која je требало да послужи као средство за остваривање накнаде. Ta свота припада наследницима, али не као средство за оства- ривање накнаде, јер je они не могу доживети уместо умрлог претка, већ у општој функцији коју новац има. Наследив je, дакле, новац као ствар a не накнада као лични доживљај.Код уступања потраживања правноснажиом пресудом или писме- ним споразумом одређене накнаде, ствари стоје нешто друкчије. И овде ce не преноси право на накнаду штете за умањену животну активност, већ новчани износ који служи за остваривање накнаде. Међутим, тим уступањем остварује ce и сама накнада неимовинске штете. Оштећени доживљава накнаду основом и мотивом уступања новчаног износа. Задо- вољство односно психичко олакшање оштећени може доживети и кад новчани износ накнаде уступи необезбеђеном детету, родитељу или дру- гом лицу за чију судбину je забринут. Оштећени ce психички растере- ћује и кад уступањем новчаног износа накнаде испуњава обавезе које има по основу зајма, кредита, правноснажне пресуде и сл. или пак штете коју je и сам другоме проузроковао.
V. Застарелост потраживањаПотраживање накнаде штете застарева за три године од кад je оштећени сазнао за одређени степен умањења животне активности и 
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за лице које je штету проузроковало, a у сваком случају за пет година од кад je штета настала. Кад je штета проузрокована кривичним делом, a за кривично гоњење je предвиђен дужи рок застарелости, потраживање накнаде застарева кад истекне рок одређен за застарелост кривичног гоњења, с тим што прекид застарелости кривичног гоњења повлачи и прекид застарелости потраживања накнаде штете.Као дан сазнања за штету узима ce дан када оштећени упозна садржину завршног извештаја лекара. Рок застарелости „не може почети пре него што ce заврши медицинска рехабилитација, тј. пре него што ce промене у организму повређеног не стабилизују y тој мери да ce може y медицинском смислу речи говорити о релативно стабилизованом стању”. (42)

(«) Одлука Врховног суда Југославије Гж-4135/63 (Збирка судских одлука грађанскогправа, одлука 452).(-13) Одлука Врховног суда Србије Гж-5407;72. од 28. XII 1972. године (Савремена пра» кса, бр. 453/73.» стр. 4).

Ако код оштећеног „наступи битно погоршање здравственог стања, као последица раније претрпљене повреде, онда би то представљало нови вид штете, y погледу којег застарелост тече од дана сазнања за ту штету". (43)
ЗакључциШтета због умањења животне активности одликује ce својеврсним сажимањем разних видова неимовинске штете. Штета ce најчешће дожи- вљава као трајно стање физичких или душевних болова, односно физич- ких и душевних болова заједно, али ce може јавити и као трајно стање страха које ce испољава или самостално или у симбиози са осталим видовима штете.Умањење животне активности може ce јавити као појачан напор при вршењу животних активности или као губитак односно смањење неких животних активности. — Појачани напори ce манифестују у тегобама којима je оштећени изложен y животу и при раду. Њихово порекло je y физичким боловима при предузимању одређених животних активности, y страху од предузимања тих активности и y душевним патњама због немогућности да ce те активности предузимају без теш- коћа. — Губитак или смањење неких животних актпвности односи ce на немогућност или смањену могућност оштећеног да врши активности којима je раније био испуњен његов живот. Штета ce огледа y перма- нентном душевном болу.Накнада штете je строго личног карактера јер ce може доживетн само y личности оштећеног. Новчани износ није накнада већ средство да ce накнада доживи прибављањем одређених задовољстава животнпх радости и других пријатних афекција.Досуђивање накнаде je оправдано ако je умањење животне актив- ности довело до озбиљног поремећаја емоционалне односно психичке
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равнотеже. Право на накнаду и висина њеног новчаног износа зависе од степена умањења животне активности, природе телесног односно здравственог оштећења, узраста, радног века и других околности које утичу на интензитет физичког или психичког трпљења. На висину нак- наде могу утицати имовинске прилике штетника али не и оштећеног. Накнада ce, по правилу, досуђује за трајно умањење животне активно- сти. За привремено умањење те активчости досуђује ce изузетно.У свим случајевима накнада ce одређује y једнократном, паушал- ном износу. У ту накнаду ce урачунава инвалиднина, као и сума оси- гурања коју оштећени оствари по основу осигурања од последица нecpeћ- ног случаја уколико он сам није плаћао премију.Право на накнаду престаје смрћу оштећеног јер накнаду само он може доживети. Новчани износ накнаде прелази, међутим, на насле- днике (али y општој функцији коју новац има), уколико je утврђен пра- вноснажном одлуком или писменим споразумом. Новчани износ накнаде оштећени може уступити другоме али тада, основом и мотивом усту- пања, доживљава и саму накнаду.Потраживање накнаде застарева од дана сазнања за штету и учичиоца. Рок застарелости не може почети пре него што ce промене y организму, од којих зависи степен умањења животне активности, не стабилизују.

др Зоран Ивошевић


