
Протест 
адвоката

АЛЕКСАНДАР Н. ЂОРЂЕВИЋ



Поздрав 
аутора
Драги читаоци и пријатељи,

Ова кратка електронска збирка  
садржи све моје ауторске текстове, 
који су први пут објављени на блогу 
Протест адвоката . Чланци су 
настали у периоду од почетка 
протеста септембра 2014. године, 
који на жалост у овом моменту и 
даље траје. Надам се да ћете у њима 
уживати! 

Срдачно, 

Александар Н. Ђорђевић, адвокат



ЗАКОНИ И ПРАВДА

ТЕКСТ ПРВИ

ЗАКОНИ И ПРАВДА
Увек сам говорио ”Да би правда била слепа, закони морају 
добро да виде”. Ако немамо добре законе не можемо се ни 
надати правди, а правда то је оно што очекујемо, за шта се 
боримо и чему треба да тежимо.

На жалост, последњих неколико година сведоци смо 
многих законских текстова, који чим изађу из умова 
наших законодаваца налете на зид немогућности њихове 
примене и онда лагано, као да никада нису ни донети 
почну да се заобилазе од стране оних који треба да их 
примењују.

Такву судбину сасвим извесно имаће и донети Закон о 
јавним бележницима, што ће нама који законе треба да 
примењујемо у пракси створити безброј проблема које 
нећемо моћи тако лако да разрешимо.

Међутим разлика између овог и осталих закона, који се 
могу подвести под плашт практичне непримењљивости 
јесте у томе што ће овај закон створити проблеме и 
осталом не правничком свету. Замислите једног сељака 
коме треба објаснити да своју њиву не може сада тако 
лако (иако не волим тај израз) преписати своме сину, да 
за то мора да путује до првог већег града и да за то мора да 
издвоји суму новца довољну за годишњу набавку ђубрива. 
Или замислите једног професора права који не може сам 
саставити себи уговор већ за тако нешто мора потражити 
стручну правну помоћ у виду нотарске услуге. Иако се 
примери на први поглед потпуно разликују једно им је 
ипак заједничко. Ни онај сељак нити овај професор права 
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немају више право на избор. А право на избор то је 
тековина демократских друштава. То значи да сами 
бирамо коме ћемо веровати, ко ће нас заступати, ко 
саветовати у невољи бранити, а ко нашу вољу ставити на 
папир и направити оно што се формално зове уговор.

Увођењем института Јавног бележника, на начин како је 
то предвидео наш законодавац ускраћено нам је то право 
избора и по сили закона сви смо приморани да наше 
правне послове и то не било које, већ оне од економског и 
животног значаја морамо поверити веома уском кругу 
људи, а то више није слобода и демократија већ се то зове 
…. знате и сами како, не треба ја да Вам говорим.

Због тога се на крају поново враћам на почетак , на 
Правду, на ону статуу слепе жене што је већина нас има на 
својим радним столовима и поручујем нам свима: 
Отворимо четворо очи и будимо њени браниоци увек и за 
сва времена.
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ПОГРЕШНА СЛИКА О АДВОКАТИМА

 

ТЕКСТ ДРУГИ У пасажу моје зграде сретох данас комшију. Лекар, 
старији човек годинама већ има своју приватну 
ординацију. Некако се кроз разговор дотакосмо теме 
наше обуставе рада. Знате ја не подржавам Ваш штрајк, 
рече комшија, ја таман отворих уста да му одговорим, али 
он наставља: није то у реду, мора да се обезбеди неки 
минимум рада, знате замислите да лекари штрајкују па 
неће никога да лече, ви не смете допустити да се 
криминалци пуштају на слободу, бар ето то да радите, 
овако није коректно да због Вас убице шетају слободне. 
Нисам издражао, а требало је, сад ми је криво, јер никад 
не прекидам некога у разговору нарочито старијег од себе, 
али ето изгледа да су и моји иначе челични нерви помало 
попустили па одговорих: Ви сте полагали Хипократову 
заклетву комшија? Да ли се сећате како она гласи? Поче 
он декламовати: У часу када ступам међу чланове 
лекарске професије свечано обећавам ….. Добро, прекидох 
га поново, а у шта се ви као лекари кунете? Како мислите 
комшија, у шта се кунемо? Ко је објект Ваше заштите, 
упитах и уместо њега одговорих: Човек, јел тако. Он 
потврдно климну главом. Е видите ми смо полагали 
следећу заклетву: Заклињем се да ћу дужност адвоката 
обављати савесно, да ћу се у свом раду придржавати 
Устава, закона и ту стадох. Ви комшија лечита човека, ако 
је човек повређен ви сте дужни да му пружите помоћ, а 
наш пацијент то су Вам Устав и закони, када су они 
повређени ми морамо стати у њихову одбрану, јер мање је 
зло од тих криминалаца на слободи о којима причате од 
зла да Власт остаје глува за једини коректив њихове 
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апсолутне моћи, јер без тог акта у чију смо одбрану стали 
не би било ни адвоката ни доктора, ви бисте морали 
најпре лечити само оне за које вам је то наређено, а не оне 
којима је ваша помоћ потребнија, а и ако бисте ипак и тад 
поступили према заклетви коју сте дали, не би било нас 
адвоката да вас бранимо од гнева оних чију сте наредбу 
прекршили.

Он заћута, ћутим и ја. Осетих се поносиним што сам 
успешно одбранио оправданост нашег протеста и убедио 
комшију, лекара, интелектуалца да ствари почне да 
посматра на други начин.

Није прошла ни секунда, када се мој понос претовори у 
гнев и огорченост, јер он ме на послетку упита: Комшија, 
а што сте ви против фискалних каса?

Немоћан и исцрпљен, пружих му руку. Комшија о томе 
ћемо други пут сад журим. Довиђења. Довиђења комшија.
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ОПТУЖЕНИ

 

ТЕКСТ ТРЕЋИ

Оптужени

И највећи философ Сократ, светионик слободе говора је 
хапшен и осуђен на смрт. 

Умро је у тамници испивши отров. 

Данас 24 века након његове смрти цео свет је чуо за 
Сократа, а за његове тужиоце и судије нико! 

Зато сетите се Сократа!
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НОВО ЈУТРО

 

ТЕКСТ ЧЕТВРТИ ”Ни по бабу ни по стричевима, већ по правди бога 
истинога”

Урош и Мрњавчевићи, народна епска песма.

 

Прође ево месец дана од како ми српски адвокати не 
радимо. Заборавио сам како ми изгледа канцеларија, а 
тек суд не памтим још од јуна када сам последњи пут 
ишао на рочиште. Чујем, највећи београдски суд прелази 
у нову зграду, све је спремно за нова ефикасна суђења. 
Имају нове суднице, нови намештај, нове рачунаре и 
технику, све им је то омогућено. Постају крунски доказ 
успешно спороведене реформе. Спремни су да деле 
правду као што гласи овај цитат горе и бар наизглед 
ништа их у томе не може зауставити.

  Неко је у тренуцима изузетне генијалности изабрао да 
баш та зграда у новом делу Београда у улици којом ће се 
ускоро проћи градниозна војна парада у част одлобођења 
нашег главног града, смести централни београдски суд. 
Суд који треба да решава спорове становника старог дела 
града. И то не би било толико лоше да исти тај генијални 
ум и велики реформатор нашег правног система није 
заборавио , ваљда преокупиран обавезама пресецања 
свечане врпце новог суда, да тој згради нешто недостаје. 
Нешто што ће тај нови суд чинити делиоцем правде. 
Нешто без чега је само место у коме се  пресуђује. И сутра 
када тај нови суд отвори своја врата на њих неће имати ко 
да уђе и он ће остати празан да налик макети, на које смо 
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у последње време изгледа навикнути , стоји ту где му није 
место и посматра дефиле војника који ће за пар дана 
поред њега проћи.

 У тај суд на дан његовог отварања неће ући адвокати. Они 
ће тада бити на другом месту, на које им као и том суду 
место није. Они ће бити у својим становима и на улицама 
и сви као један размишљати о томе како да том новом 
суду поново врате смисао због кога постоји. Они ће се 
борити за правду , за Устав и законе. Они ће и даље штити 
угрожена права , чак и оних који ће тог дана нову зграду 
суда попунити предметима и чекати у својим судницама 
да им неко на већ заказана суђења дође. Они ће чекати, 
јер морају да чекају, јер су се одлучили да својим колегама 
дају тек незнанту и бојажљиву подршку. И док тако 
чекају, коначно ће схватити да без адвоката и њихов посао 
губи смисао и да су онда само истурена рука моћника, 
који их као у позоришту лутака, до одлуке воде.

А када ново јутро коначно осване и када се судницама 
поново зачује слово бранилаца и када наше колеге испуне 
ходнике те нове зграде на погрешном месту, одлазећи 
лагано уздигнутих глава на своја суђења знаће се да је 
Правда високо подигнутим мачем одбранила своју 
слободу, своју част и независност.

И тада ће свима бити јасно да су адвокати у истину на 
самом врху правосудне пирамиде.

Завршићу, како сам и почео. Цитатом. То неће бити речи 
неког познатог писца или песника, то ће бити поклич 
једног нашег колеге.

Живела слободна адвокатура!
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ПОЧЕТАК БУНЕ АДВОКАТА

 

ПРВА ПЕСМА Боже мили! Чуда великога!

Кад се ћаше по земљи Србији,

По Србији земљи да преврне

И да Нотар постане судија,

Ту Министри нису ради кавзи,;

Нит’ су раде државне изјелице,

Ал’ је рада адвокатска раја,

Која глоба давати не може,

Ни трпити таквога Зулума.

Виш’ Србије на небу тмурноме

Увати се киша у сред љета,

У сред љета на светог Евдохина,

Адвокати се силни окупише

окупише па свим’ поручише:

“Прочитајте књиге законите,
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Те гледајте, што вам књиге кажу,

Може ли се направити тако

Да нам Нотар постане судија,

а судија постане Управа

и да влада са сво тријех власти!

Они тада гласно одлучише

Да ће бранит Устав и законе

и да неће дозволити власти

да им дира у њихово знање

ни у закон, нити у поштење!

Потрајаше буна адвоката

Потрајаше дваес и два дана

Потрајаше па се завршише.

А како се завршило остваљам будућем времену и Вама 
драге Колеге да сами напишете!
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БИТИ АДВОКАТ

 

ПЕСМА ДРУГА

Бити адвокат

Ако ти ставе букагије, хоћеш ли се борити?

Док је теби добро, да ли ћеш бранити оне којима није?

Видиш неправду, да ли ћеш јој се супротставити?

Осећаш ли потребу да другима помогнеш?

Кад те нападну, да ли ћеш узвратити?

Ако си за све рекао да,

Твоја професија је АДВОКАТ!
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ЗАШТО ПРОТЕСТУЈЕМ

 

ПЕСМА ТРЕЋА

Зашто протестујем

Не солемнизацији, да легализацији за уговоре о промету 
непокретности.

Не јавнобележничком запису, да солемнизацији за 
наследноправне и брачне уговоре.

Не паушалном увећању пореза од 300%,  да реалним и 
економски оправданим критеријумима за опорезивање.

Не рачуну за извршења на коме нема пара, да рачуну за 
извршење буџета Републике Србије.

Не бесплатној правној помоћи преко страначких 
адвоката, да бесплатној правној помоћи као у 
развијеним земљама.

Е зато ја протестујем, чисто ако неком и даље није јасно.
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ОВАЈ ЋУТИ!

 

ТЕКСТ ПЕТИ Министар Селаковић (у даљем тексту: Овај) се већ дуже 
време не оглашава. Изгледа да је овај решио да ћути и 
баш га брига што је правосуђе у тоталном колапсу. Има 
Јавне бележнике и Јавне бележнице (то је ваљда родно 
сензитиван термин) које пуном паром раде и видели смо 
праве велику лову за ударње свог златног печата. Овај је 
изгледа решио да нас полако боцка каквим новим 
удружењима за људска права притвореника адвоката 
филантропа и љубитеља људи, који су и пре овог протеста 
увек и на сваком кораку наравно ”pro bono” или за 
минималну накнаду увек својски штитили и бранили те 
мучене људе којима је одузето право на слободу. Решио 
овај да тему скрене са њега , али ми друже Овај не 
наседамо па ћемо тему вратити на тебе. На тебе који си 
спреман да низ воду пустиш 10.000 грађана ове земље и 
играш игру ћутања,   а све како би се ти проклети 
адвокати, што изгледа никако да затворе своје лабрње, 
економски уништили и тако натерали да прихвате твоје 
услове, као последицу твоји ингениозних реформаторских 
мисли и идеја. Можда ти се сада чини да ти иде добро и да 
те жабокречине почињу лагано да се између себе 
разрачунавају, али друже Овај мало си се зафркнуо. Ми 
ћемо се препирати и расправљати, ми ћемо једно другом 
рећи најгоре могуће речи, ми ћемо се чак и посвађати али 
ми ћемо се и даље држати заједно, јер ми немамо другог 
брата и сестре од оног ко је са нама прошао ову 
двомесечну голготу. Мука људе спаја и на муци се познају 
јунаци! Ми наше јунаштво доказасмо стотинама пута, а ти 
како си?  Е па баш због тога друже Овај, предлажем ти да 
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својим пуленима Јавним бележницима и Јавним 
бележницама кажеш да у своје бележнице приблеже и 
направе следећу белешку, тј како си то крстио, запис: ” 
Можеш да и даље ћутиш, можеш да преко оних што 
образа немају покушаваш да нас разједињиш, можеш и да 
нас кажњаваш, можеш и да нас укинеш, може ти се! Али 
не можеш ни ти ни било ко да зауставиш оно што је  овај 
протест изродио. Не можеш да зауставиш настанак 
слободумне, угледне, јединствене, независне и слободне 
адвокатуре.”

Према томе, друже Овај проговори док не буде касно, 
дођи код нас да попијемо кафу и као људи поразговарамо. 
Спусти лопту мало и видећеш договорићемо се очас 
посла. Размисли још једном да ли ћеш у историји бити 
запамћен као Лутер – реформатор (тако популарна реч 
ових дана) или као неко други, имаш већ за пример, ову 
пре тебе. Ти размисли, а ми те чекамо.

14



НАПИСАХ ТЕКСТ, АЛ’ ЗАБОРАВИХ НАСЛОВ

 

ТЕКСТ ШЕСТИ

Написах текст ал’ 
заборавих наслов

Драго моје друштво! Не адвоката Србије, него Ви сте моји 
друштво у овим нашим судбинским данима. Вероватно 
сам Вам већ постао досадан, јер чини ми се да није било 
дана да нисам нешто овде нашкрабосао, тако да не 
замерите што пишем опет. Имам невероватну жељу да са 
Вама поделим нешто о чему размишљам већ данима. Шта 
ће нама уопште ти нотари? Знам рећи ћете да постоје у 
свим савременим цивилизованим друштвима, да су то 
деморатске тековине, да наш протест није усмерен против 
њих и друго слично. Али мене не убедисте. Јесмо ли 
доказали да су штеточине? Јесмо. Да ли смо нормално 
функционисали и без њих? Функицонисали смо. Па шта 
ће нам онда? Није ова наша држава достигла потребни 
ниво владавине права да дозволи себи луксуз да се игра са 
тако важним стварима као што су преношење јавних 
овлашћења физичким лицима (читај: Приватном 
бизнису). Погледајте шта направише са извшитељима? 
Сами себи пишу трошкове, сами о њима одлучују, сами 
достављају, прво ти скину паре, па ти се после жали суду и 
чекај једно две године да се ови тамо смилују да ти реше 
предмет, па после тога роди мечку да паре које су ти узели 
повратиш. Питам се шта ће да ради онолики народ по 
судовима и општинама кад им ове дерикоже преузму и 
све остале овере? Ајд’ што су нама дрпили посао и 
судовима паре, него су још и на све то те судске 
службенике ставили у позицију да размишљају хоће ли 
неком да падне на памет да им да шут карту или ће их 
можда прекфалификовати за неке друге послиће, наравно 
за плату од целих 25.000. И да Вас не гњавим више и себи 
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сам већ постао досадан, ево обећавам да нећу ништа више 
ново писати целу следећу недељу. Овај блог је место за 
паметније ствари од ових мојих ноћних писанија. Само 
хоћу на крају да Вам кажем да сам ја против нотара, какав 
год био наш званични став и да Вам предложим нешто, а 
ви ако хоћете прихватите, ако не није ни толико битно.  
Пошто смо ми много паметнији од њих искористимо ту 
нашу памет да им на све могуће начине указујемо на 
пропусте у њиховом раду, кад год за то имамо прилику  и 
тако стално да радимо све док се господа нотари не почну 
понашати мање по упутствима, а више по законима.
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РТС, НОТАРИ И ЈА

 

ТЕКСТ СЕДМИ Био сам јуче код нотара. Дошао у свом термину, ушао на 
време. На вратима ме дочека осмех прелепе секретарице 
које ме је уз љубазно: “Изволите”,  отпратила до 
канцеларије. Придржала ми је капут и однела до 
гардаробе.  Ушао сам у канцеларију. Весео и љубазан 
господин ме је стојећки поздравио и пружио руку. 
Изволите седите, шта могу да учиним за Вас? Рекао сам 
му да сам ту, јер ми треба један запис, за причу не битно 
који. Желите ли кафу, сок или воду можда, да имамо 
посебну просторију за пушаче можете слободно да 
запалите цигарету. Снежана донеси један еспресо за 
господина и једну киселу воду, по Вама бих рекао да 
пијете Сан Пелегрино? Како сте знали? Посао ми је да све 
знам, намигнуо ми је. Дакле, запис. Запис, рекао сам. 
Добро. Милице молим те напиши запис за господина и 
донеси. Већ је спреман! Браво Милице, онда нек ова нова 
донесе. Наставили смо да ћаскамо и док смо причали нека 
лепа девојка донела је запис. Не господине, не морате ви 
да устајате, изволите мапу потиса и оловку потпишите 
овде. Хвала господине, рекла ми је кроз осмех. Е па то би 
онда било то један примерак Вама, један нама. Изволите. 
Колико сам Вам дужан, упитах? За Вас господине је 
бесплатно ипак сте ви позната личност. Ох хвала, али 
непријатно ми је , како да Вам се за ово одужим? Не треба 
ништа, заиста, препоручите нас само. То свакако, не 
брините. Тијана донеси капут господину и испрати га. 
Стижем! одмах, ево послала сам Вам и СМС за паркинг, 
приметила сам да нисте стигли да пошаљете. Па заиста ви 
сте феноменални, ја већ одушевљено, сваком ћу Вас 
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препоручити. Хвала Вам пуно и довиђења. Довиђења 
господине.

Ало, јел ме ти слушаш шта ти ја причам? Треба да се 
пресвуче дете у пиџаму, ја спремам вечеру  и престани да 
више буљиш у тај компјутер по цео дан. Помислих, у 
праву је ем ме три месеца издржава, ем  све по кући ради, 
а ја само протест, протест! Тргох се! Реалност! Дневник на 
ТВ-у помињу нотаре, нисам слушао шта, али су слике биле 
јако лепе. Жена ме љутито гледа, а синчић покушава да се 
попне на комоду, све фиоке извучене и ствари разбацане 
по целој кући.

О чему сам сад оно сад размишљао? Мене питаш, жена и 
даље љутито! Нема везе, извини. Ухвати ме на трен нека 
језа, сетих се нечега: у понедељак је први, у банку Ацо у 
банку, где ли ми је картица од ороченог рачуна?
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THE LAWS AND THE JUSTICE

 

ENGLISH SECTION - TEXT NO. 1

The Laws And The Justice
I have always said: “For justice to be blind, the Laws should 
have an excellent sight.” Unless we have good Laws we are not 
in a position to hope for justice, and justice is what we expect, 
what we are fighting for and what we should tend to.

 

Unfortunately, during the last few years we have been facing a 
number of legislative texts that – no sooner they leave the 
minds of our lawgivers, they clash with the wall of lack of ways 
and possibilities to be implemented and incorporated into the 
legal system. Then such laws, gradually and silently start be-
ing circumvented as if they had never been adopted at all.

 

Such destiny will, for sure, strike the newly adopted Public No-
taries Profession and Activities Act, and this will mean a large 
number of problems that we, who are predestined to bring jus-
tice to the people – shall face with without a way to solve them 
either easily or quickly.

 

Yet, there is a great difference between the laws generally inap-
plicable and impossible to implement – and that difference 
lies in the fact that this Act will create problems to non-jurists, 
too – to citizens and laymen in general. Now, imagine a peas-
ant whom you should explain that from now on he will not be 
able to transfer the ownership of a patch of land,   or of a field 
into his son’s property (though, truth to tell, when it comes to 
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law matters I do not like the word “easily”), but instead, he is 
now compelled to travel to the nearest major town or city – 
and that this transaction will, from now onwards, cost him the 
amount of money that buys the yearlong quantity of fertilizers 
for his fields. Or, imagine, on the other hand, a Professor, a 
JD, who will, from now on, be deprived of his right to com-
pose a contract, but has to ask for a notary’s jurisprudential 
expertise to do that. Though the above examples are com-
pletely different from each other, they still do have one thing 
in common: neither the aforesaid peasant, nor the aforesaid 
Professor Juris Doctor enjoy their right of CHOICE. And the 
right to choose is an acquis démocratique, the traditionally es-
tablished democratic right guaranteed in all the “democra-
cies“. This means that we, citizens, are and should be and 
must be entitled to CHOOSE whom we are going to trust, who 
is going to represent us, who is going to advise us in need, 
who will defend us and who is to put our will onto the sheet of 
paper and make a text formally named „a contract“

 

By introduction of the legal institute of NOTARY PUBLIC – 
the way our lawgivers have prescribed that procedure – we 
are all deprived of the said RIGHT OF CHOICE and we are all, 
by force of the Law, compelled to have our vitally important 
legal transactions done by notaries public, i.e. we are com-
pelled to have these legal transactions of ours done by a very 
narrow „inner circle“ of people, and then here we are faced 
with the case where there is no freedom anymore; it is not de-

mocracy, either – you all know what it is called...it is not for 
ME to remind you!

 

That is the reason why I, though at the end of this text, am 
back to the very beginning: to that Statue of Justice, to that 
Statue of the Blind Woman, the one that the majority of us 
have on our office tables, and I do hereby advise and send the 
serious message to all of us: Let us open the four eyes that we 
do not have and let us BE HER DEFENDERS, ADVOCATES 
and REPRESENTATIVES – once and for all!
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FREEDOM OF CHOICE

 

TEXT NO. 2

Freedom of Choice
Imagine going out to eat and ordering a salad, only to have the 
waiter tell you that you may not have it, that you must have 
the meat instead. How would you feel? The choice between 
soup and meat is a fairly benign one, but it demonstrates a 
characteristic of human nature: we don't like to be forced into 
decisions we're capable of making for ourselves. We resist 
compulsion. Even when we face more serious decisions, ones 
with moral implications, it is important that we can make our 
own choice. That is what is called Freedom.  

Unfortunately, in Serbia Freedom of Choice was abolished by 
recent legislations in a very important area of life. In the area 
of Law and the right to choose at your own free will the Attor-
ney or Lawyer who will represent you.

Those legal changes adopted by Serbian Parliament will force 
all Citizens to go to Notary Public in search of legal aid in the 
following areas of Law: Real estate contracts, Matrimonial 
and Inheritance contract. This exclusivity given to the small 
group of people formed in 94 elected Notary Public will lead 
to their monopoly in providing legal assistance in the men-
tioned areas, and in the end to the full destruction of Auton-
omy of Will, and Freedom of Choice guaranteed by our Consti-
tution.

 

This is the main reason why Attorneys in Serbia stood up to 
meet this challenge.   Constitution gave us our agency and will 
always respect our freedom to make choices. And this time we 
made one. We shall defend the Constitution and Freedom of 
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Choice even if it means ceasing to exist! Because if we don’t, 
then we do not deserve to be called Attorneys, then we are 
nothing.

And Finally, we shall bring the rule to the Law!
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DISTORTED PUBLIC PERCEPTION OF LAWYERS

 

TEXT NO. 3

Distorted Public Perception 
of Lawyers

In the hall of my building I met my neighbour. A doctor, older 
man with his own long time private practice. Somehow, 
through small talk, we opened the subject of our Strike. “You 
know, I do not support your strike” he said to me. I wanted to 
immediately respond but he promptly continued: “ You are in 
the wrong. It’s not all right! You have to at least work some 
cases. Imagine the doctors on strike who do not want to treat 
anybody. You cannot allow criminals to be released it’s not ok 
for murderers to walk free, because you do not want to work”. 
I could not withstand any longer. I should’ve, because I never 
interrupted anyone especially my elders, but it seems that my 
nerves of steal have left me, so I had to reply: “ You took the 
Hippocratic oath, didn’t you?Do you remember it? ” Immedi-
ately he began to recite:   “I swear to fulfill, to the best of my 
ability and judgment, this covenant …” I interrupted him 
again ” In whom do you swear?” What do you mean in who do 
we swear, he replied.  Who or what  is the object of your oath? 
Instead of him, I answered: “A Man! Am I correct? ” He nod, 
like he agreed. Dear neighbour, let me tell you about the Law-
yers’  oath: “ I swear that I will perform my duty as an Attor-
ney honestly, and that I will abide by the Constitution and 
Law …” and then our discussion became my monolog: “As a 
doctor you treat a Man, if he is hurt you are obliged to help 
him. Our patients are the Constitution and Laws, and when 
they are hurt we must defend them. Those criminals walking 
freely, you’ve mentioned before, are the lesser evil from the 
evil when State starts to break the only act which stops them 
to have the Absolute Power. Without the Constitution there 
would be no more Lawyers’ nor Doctors’. You would have to 
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treat only those people, you’ve been order to, and not those 
who need your help urgently. And if you still decided to act on 
your conscience and the oath you took, there would be no Law-
yers to defend you from the wrath of those people who’s or-
ders you disobeyed.”

For a moment we stood silently. I felt proud because I had suc-
cessfully  defended my profession and convinced my neigh-
bour that our revolt was justified.

 Only a second later my pride and joy turned into anger and 
bitterness. He asked me: “But neighbour why are you against 
fiscal registers to be installed in your offices?”

Powerless and exhausted I told him: “We’ll talk about that sub-
ject some other time, I have to go now.” We shook hands. 
Goodbye. Goodbye neighbour!
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xxv

Ову збирку текстова посвећујем свим адвокатима Србије, који се дуже од три месеца храбро боре против  
неуставности и незаконитости за добробит свих грађана и за демократију!

Александар Н. Ђорђевић, адвокат београдски  
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