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САВРЕМЕНИТРЕНДОВИМЕЂУНАРОДНОПРАВНЕ
ЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ*

Сажетак: У ра ду ау то ри ис тра жу ју нај но ви је трен до ве у ме ђу на род но
прав ној за шти ти жи вот не сре ди не. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по де ље
ни у не ко ли ко гру па: о из во ри ма (ме ђу на род ни уго во ри, на че ла и ме ко пра во), 
о људ ским пра ви ма (пра ва на осно ву Ар ху ске кон вен ци је, пра ва у ве зи са 
про ме ном кли ме и пра во на во ду), о про це сним ме ха ни зми ма ко ји су до ступ ни 

*Радјенастаокаорезултатраданапројекту„Биомедицина,заштитаживотнесредине
иправо“бр.179079којифинансираМинистарствопросветеинаукеРепубликеСрбије.
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за за шти ту жи вот не сре ди не (Ме ђу на род ни суд прав де, Суд Европ ске уни је, 
по ступ ци ко ји су до ступ ни по је дин ци ма пред ме ђу на род ним те ли ма, ме ђу
на род на ин ве сти ци о на ар би тра жа и на ци о нал ни су до ви). У ра ду су из дво
је не но ви не из обла сти за шти те жи вот не сре ди не и за кљу чак је да је реч 
о вр ло ди на мич ној обла сти ко ја ну ди не ка ино ва тив на нор ма тив на ре ше ња 
али да и да ље по сто је про бле ми у њи хо вој при ме ни и спро во ђе њу.

Кључнеречи: за шти та жи вот не сре ди не, људ ска пра ва у ве зи са жи вот
ном сре ди ном, ме ђу на род ни по ступ ци за шти те жи вот не сре ди не, уни вер
зал на над ле жност на ци о нал них су до ва за за шти ту жи вот не сре ди не. 

1.УВОД

Међународноправозаштитеживотнесрединејеврлодинамичнаобласт
ињеговоизучавањезахтеваконстантнопраћењепроменауправномприступу
животнојсредини.Задатакјезахтеванјеризискујеизучавањебројнихнорми
иизвора,различитихправностваралачкихактивностинамеђународномина
ционалномнивоуиразноврсних,апонекадиврлоиновативнихрешењаза
комплекснапитањазаштитеживотнесредине.Циљовоградаједасистематски
прикаженоветрендовеумеђународноправнојзаштитиживотнесрединекоји
сусеиспољилиупоследњихнеколикогодина.Урадућетакобитиприказани
новимеђународноправниизвори,начеламеђународногправаодзначајазаза
штитуживотнесрединеиновиполитичкидокументиуовојобласти.Посебно
поглављепосвећенојеновијимтрендовимаумеђународнојзаштитиљудских
праваувезисаживотномсредином.Упоследњемпоглављупредстављени
суразличитипроцеснимеханизми:Међународнисудправде,СудЕвропске
уније,поступцикојисунарасполагањупојединцимапредразличитимме
ђународнимтелима,међународнаинвестиционаарбитражаипоступципред
националнимсудовимапротивтранснационалнихкорпорација.

2.ИЗВОРИПРАВИЛАОЗАШТИТИЖИВОТНЕСРЕДИНЕ:
НОВИИНСТРУМЕНТИИТРЕНДОВИНОРМИРАЊА
МЕЂУНАРОДНИХПРАВИЛАУОВОЈОБЛАСТИ

2.1. Ме ђу на род ни уго во ри

Једноодосновнихобележјамеђународногеколошкогправасубројни
извори.Овимправилимауређујесешироккругпитања,одтогаштајепредмет
заштите(клима,заштитаваздуха,вода,третманразличитихобликазага
ђивања,квалитетхране,заштитаугроженихврста,исл.),чијиинтересису
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признатиикоуживалегитимацијудаистакнеповредуовихнорми,доспе
цијалнихправилаоодговорности.Различитисуиоблицизаштитекоји
могубитимерепревенцијеидимензионирања,забранаштетнихматерија,
контроларизичнихактивности,мереочувањапојединихсегменатаживотне
средине,исл.1Речјеоврлодинамичнојобластитакоданеизненађујепо
датакпокојемпостојискородвехиљадеважећих,мултилатералнихиби
латералних,међународнихуговоракојидиректноилииндиректноуређују
некоодпитањаважнихзазаштитуживотнесредине.2Овдећемосеосврну
тинаонемеђународнеуговорекојисуодпосебневажностизазаштиту
животнесредине,атосуПарискиспоразумопромениклимеиз2015.годи
неиМеђународнипротоколобиолошкојзаштитиизКартахене.Какосуове
нормеозаштитиживотнесрединесвезначајнијеусвимсегментимадру
штвеногживота,посебноћемоуказатиинановиначинувођењаовихнорми
удоменукојемонедоскоронисубилеприсутне,каоштојетомеђународно
инвестиционоправо.

2.1.1. Па ри ски спо ра зум о про ме ни кли ме

На21.конференцијиуговорницаОквирнеконвенцијеУНопромени
климеуПаризу12.децембра2015.годинеусвојенјеПарискиспоразум,којим
сезначајномењаОквирнаконвенција.Споразумјеступионаснагу2016.го
дине,адофебруара2017.године132уговорницеОквирнеконвенцијеУНо
промениклимесуратификовалеСпоразумодукупно197уговорница.Пари
скиспоразумпредстављаизвесноодступањеодлогикемеђународногуређења
заштитеживотнесредине.Каоиунекимдругимобластимамеђународне
сaрадње,процесмеђународногуређењапојединихобластизаштитеживотне
срединетечетакоштодржавепрвозакључеопшту,оквирнумеђународну
конвенцију,апотомједопуњујукаснијимпротоколимакојимаконкретизују
обавезепреузетеуосновнојконвенцији.Тако,например,Конвенцијаопре
кограничномзагађивањуваздуханавеликимудаљеностима,прихваћенау
Женеви13.новембра1979.годинедопуњенајесаосампротоколаичетири
амандманскепромене.3Или,Конвенцијаозаштитиозонскогомотача,при
хваћенауБечу22.марта1985.годинедопуњенајесачетирипротоколаи
двеамандманскепромене.4

1СањаЂајић,„Mеђународниспоровиозаштитиживотнесредине:нормативниипро
цеснипроблеми“,Прав ни жи вот12/2013,141158.

2Тачније,постоји1984важећихуговора,одкојих1472двостранихи512вишестраних
међународнихуговора.–ECOLEX,TheGatewaytoEnvironmentalLaw,http://www.eco lex.
org /re sult/?q=&type =tre aty&xda te_min =&xda te_max =&tr_sta tus=In+for ce,19.2.2017.

3https://tre a ti es.un.org /Pa ges/Tre a ti es.aspx?id=27&su bid=A&clang=_en,19.2.2017.
4https://tre a ti es.un.org /Pa ges/Tre a ti es.aspx?id=27&su bid=A&clang=_en,19.2.2017.
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Таквомлогикомјепошлоимеђународноправноуређењемеђународне
сaрадњеувезисапроменомклиме.Последвегодинепреговорауоквиру
Међувладиногкомитета,којијеосновалаГенералнаскупштинаУН1990.
године,аукојимасуучествовалипредставници150држава,наглобалном
самитууРиодеЖанеируумају1992.годинеусвојенајеОквирнаконвен
цијаУНопромениклиме.Конвенцијомсуутврђенициљевииначеласа
радњедржавауобластиуспоравањапроменеклимеиублажавањапосле
дицапроменеклиме,установљенесуопштеобавезеразвијенихземаљаи
земаљауразвоју,тејеоснованаКонференцијауговорница.Протоколом,
којијеприхваћенуКјотоу11.децембра1997.годинеикојијеступионасна
гу2005.годинеконкретизованесуобавезеизОквирнеконвенције.Самосу
развијенедржавеКјотопротоколомпреузелеконкретнеобавезесмањивања
емисијаугљендиоксидаинекихдругихгасовастакленебаште.Теобавезе
сууспостављенеузвеликудозуфлексибилностиупогледупостизањапоје
диначнихциљеваупогледусмањивањаемисијегасовастакленебаште.
Омогућенајетрговинаемисионимдозволама5иуспостављенјеМеханизам
чистогразвојакојијеразвијенимземљамаомогућиоалтернативниначин
испуњењазадатеквотесмањењаемисијагасовастакленебаштекрозпро
јектесмањењауземљамауразвоју.6Оквирнаконвенцијајеприхваћенаод
197,аКјотопротоколод192уговорнице.Кјотопротоколјемењансадва
амандмана,првимусвојенимуНајробију17.новембра2006.године,којисе
односионаАнексБПротокола,идругимкојијеусвојенуДохи8.децембра
2012.године,акојисеодносионапродужењеважењаКјотопротокола.Оба
амандмананисуступиланаснагу.Моглоједасеочекуједаћепослепре
станкаважностиКјотопротоколановисадржај,сачињенодновихконкрет
нихобавезауговорница,битиунетуОквирнуконвенцијуУНопромени
клименовимпротоколом,алитосениједесило.Уместопротоколазакључен
јеПарискиспоразум.Одступањенијесамотерминолошко–уместопрото
коласпоразум–већсуштинско.Парискиспоразумниједонеоновеконкретне
обавезеуговорница,већсевратионанивоопштостикојипостојиуОквирној
конвенцији,изузев,штосу,можда,заједничкидугорочнициљевипреци
знијеодређени.

ОдступањеПарискогспоразумаодлогикемеђународноправногуређења
заштитеживотнесрединеузрокованојеизузетномсложеношћумеђународне
сарадњеувезисапроменомклиме,даклепостојањемогромногбројаразли

5KarolinaAnttonen,MichaelMehling,KarlUpstonHooper,“BreathingLifeintotheCarbon
Market:LegalFrameworksofEmissionsTradinginEurope”,Eu ro pean Ene rgy and En vi ron men tal 
Law Re vi ew 4/2007,96113.

6JohnCole,GenesisoftheCDM:theoriginalpolicymakinggoalsofthe1997Brazilian
proposalandtheirevolutionintheKyotoprotocolnegotiationsintotheCDM,In ter na ti o nal En vi ron
men tal Agre e ments,publishedonline:5September2010.
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читихинтересакакоуодносимаизмеђудржава,такоиунутарсвакедржаве.7
Његовоимеисадржајрезултатсукомпромисакојисупостиглипреговара
чи.Европскаунијаиземљеуразвојусужелелеправнообавезујућиспоразум
саконкретнимобавезама.ИндијаиНРКинанисубилеспремнезаприхва
тањеконкретнихновихобавеза.САДнисумогледаприхвате„протокол“
збогунутрашњихполитичкихиправнихразлога.8

Учињенојеоноштојебиломогуће,глобалнипроцеспреговарањаје
одржануживоту,аПарискиспоразумбимогаојезгровитодаседефинише
као„споразумдобренаде“–утврђенисузаједнички,глобалнициљевикоје
требаостваритидосрединеовогвекаиначела,општесмерницеимеђуна
роднимеханизмизањиховоостваривање.Јасноједајепотребнодасеопште
иначелнеобавезе,садржанеуПарискомспоразуму,конкретизујукакоби
свакауговорницадаласвојдоприноспостизањузаједничкихциљеваупогле
дуограничењапорастапросечнетемпературенаЗемљи,повећањаспособ
ностидржавадасеприлагодепромениклиме,тедасефинансијскитокови
усмереуправцупостизањаодрживогразвојаиелиминацијесиромаштва.
АлионоштојеновоипочемуПарискиспоразумодступаодранијепраксе,
јестедаћесвакауговорницавршитиконкретизацијусвојихобавеза.Није
предвиђенодасеобавезеконкретизујунекимновимпротоколом,каошто
јебиоКјотопротокол.Добранадајеинвестиранаусвестисавестнацио
налнихвладаисвихдругихкојиутичунанационалнеполитике.

2.1.2. Про то кол о би о ло шкој за шти ти 

Биолошкаразноврсностјепосебнопрепознатавредностприроднесре
динекојајезаштићенаКонвенцијомобиолошкојразноврсностииз1992.
године.9Генетскаразноврсностпредстављапосебанобликбиолошкеразно
врсности(биодиверзитета).РадиостварењаовогциљаусвојенјеиМеђуна
роднипротоколобиолошкојзаштити2000.годинекојијепосвећензаштити
генетскеразноврсностиуконтекстусавременихбиотехнолошкихметода.10

ПредметПротокола јеуређењегенетичкимодификованихорганизама

7Вид.РодољубЕтински,„Упореднаанализамеђународнихрежимазаштитеозонског
омотачаипроменеклиме“,Прав ни жи вот,12/2012,175196.

8WolfgangObergassel,ChristofArens,LukasHermwilleetall.,“PhoenixfromtheAshes
–AnAnalysisoftheParisAgreementtotheUnitedNationsFrameworkConventiononClimate
Change”,WuppertalInstituteforClimate,EnvironmentandEnergy,March2016,12.

9Con ven tion on the Bi o lo gi cal Di ver sity(RiodeJaneiro,1992),1760U.N.T.S.79–Закон
опотврђивањуКонвенцијеобиолошкојразноврсности,Сл.листСРЈ–Међународниуго
вори,бр.11/2001од9.11.2001.

10СањаЂајић,„Међународнипротоколобиолошкојзаштити(ПротоколизКартахене)
ињеговзначајзауређењегенетичкимодификованихорганизама“,Прав ни жи вот12/2015,
89104.
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(ГМО),односно„модификованихживихорганизама“којеовајмеђународ
ноправниинструментдефинишекао„свакиживиорганизамкојипоседује
новукомбинацијугенетскогматеријаладобијеногкоришћењеммодерне
биотехнологије.“11ПодмодерномбиотехнологијомПротоколразуметехни
кеin vi troнуклеинскекиселине,рекомбиновањедезоксирибонуклеинске
киселине(ДНК)идиректноубризгавањенуклеинскекиселинеућелијеи
органеле,ифузијућелијаизвантаксономичнепородицекојепревазилазе
природнефизиолошкерепродуковнеилирекомбинованеграницеванпозна
тихтехникаутрадиционалномузгајањуиселекцији.12Другимречима,под
модификованимживиморганизмимасеподразумевајубиљкеукојејеунет
генизнесроднихврсталабораторијскимметодама,тј.генетскиминжење
рингомдабидобилежељенасвојствакојаосновниваријететнепознаје.13

РазлозизадоношењеПротоколасуразличитиисупротстављениинте
ресиупогледуузгојаипрометаГМО,каоиприличнонеуједначенанацио
налнарегулативакојачестозабрањујеузгојалидозвољавапрометподод
ређенимусловима.Наиме,овајинструментнеуређујепитањеузгојаГМО
којенемапрекограничнеефектевећуређујесамоњеговпрекогранични
прометипрекограничнуупотребу.ОвимПротоколомГМОнијезабрањен14
аодрежимаконтролепрекограничногпрометапрописујеиодређенеизу
зетке,каоштосуфармацеутскихуманилековииониорганизмикојису
намењенизазатворенуиконтролисануупотребу.15Протоколипакдозво
љавадржавамадапозивањемнаначелопредострожностиконтролишуи
ускратепрекограничнипрометподусловомдатоспроведупопоступку
којијепредвиђенПротоколом.16Пропустдасеускратипрометбезпошто

11ПротоколизКартахене,члан3,став(г).
12ПротоколизКартахене,члан3,став(i).
13ЗорицаНиколићetal.,„Генетскимодификованиорганизмиусветлудомаћихисвет

скихпрописа“,Се лек ци ја и се ме нар ство34/2007,59.
14ПојединедржавечланицеПротоколадозвољавајуузгојживихмодификованихор

ганизаманасвојојтериторији,попутБразила.Ипак,највећипроизвођачиГМО,попутСАД,
КанадеиАргентине,нисучланицеПротоколанајвишезатоштожеледаизбегнуограниче
њаслободнетрговинежитарицама.GracielaRodriguezFerrand,“Argentina”,у: Re stric ti ons 
on Ge ne ti cally Mo di fied Or ga nisms,TheLawLibraryofCongress,March2014,4.Доступнона:
http://www.loc.gov/law/help/restrictionsongmos/restrictionsongmos.pdf,19.2.2017.

15Чл.5и6ПротоколаизКартахене.
УзваничномпреводуКартахенскогпротоколанасрпскијезиктерминcon ta i ned use

превођенјеразличито,као„контролисанокоришћење“(члан3став(б)–Дефиниције),као
„контролисанаупотреба“(члан6),као„ограниченокоришћење“(члан18став(б)).Овај
врловажантерминјесвакипутдрукчијепреведен.Оваквенеуједначеностиузваничним
преводимасвакакотребаизбегавати.НашЗаконогенетичкимодификованиморганизмима
(2009)користитермин„затворенсистем“.

16Извозникподносизахтевзаодобрењеувозанакојиједржаваувозницадужнада
одговориурокуод270дана(члан10,став3Протокола).Државиувозницистојинараспо
лагањунеколикомогућностиионаједужнадаискористибарједнуодњихудатомроку.
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вањапретходнопрописанепроцедуреможедовестидоповредеПротокола.
Члан27Протоколапретпостављаодговорностзаштетуалитакоштоје
уређењеовогпитањаостављенозапосебанмеђународниуговор.Такојеи
2010.годинеусвојенДодатнипротокол(Нагоја–КуалаЛумпур)којипосеб
нопрописујеправилаоодговорностизаштетукојанаступиуследпреко
граничногпрометаикоришћењаживихмодификованихорганизама.17

ИакоПротоколизКартахененезабрањујеГМОумериукојојбигенет
скаразноврсностсигурнобилаочувана,онидаљеостављазначајанпростор
државамадањеговпрометконтролишу.

2.1.3. За шти та жи вот не сре ди не у дво стра ним спо ра зу ми ма  
о за шти ти и под сти ца њу стра них ула га ња

ПремастудијиОрганизацијезаекономскусарадњуиразвој(Or ga ni za tion 
for Eco no mic Coope ra tion and De ve lop ment)увишеодполовинедвостраних
споразумаозаштитииподстицањуулагања(енгл.Bi la te ral In vest ment Tre
a ti es,удаљемтекстуБИТ)закљученимнакон2005.годинесадржанесу
одредбеукојимасепомињеинтересзаштитеживотнесредине.18Ипак,спо
разумиовеврстекојитеинтересеизричитопомињуидаљесурелативно
малобројни,имајућиувидууњиховукупанброј.19Истосеможеконстато
ватизаБИТкојејезакључилаРепубликаСрбија.Од52споразумаоподсти
цањуизаштитиулагањаукојимајеСрбијаједнаодуговорнихстрана,само
петсадржиизричитопомињањезаштитеживотнесрединекаоциљаБИТ.
Притоме,одредбеозаштитиживотнесрединеимајуразличитзначајисврху.

ОнаможеовајзахтевприхватитибездодатнихусловаитакоодобритиувозГМОкојије
намењензаљудскуисхрану,сточнуисхрануилидаљупрераду(члан10,став3Протокола).
Онаможепоставитиидодатнеуслове,тражитиновеинформацијеилипродужитирокза
доношењеконачнеодлуке(члан10,став3Протокола).Коначно,државаувозницаможеи
забранитиувоз(члан10,став6Протокола).Усвимслучајевима,осимкодбезусловнесагла
сности,одлукаморадасадржиобразложење(члан10,став4Протокола).Овдесепоново
помињеначелопредострожности(члан10,став6Протокола),штозначидадржаванемора
располагатичврстимнаучнимдоказимаоштетностиГМОдабизабранилаувоз,тедауз
поштовањепроцедуреиодговарајућеобразложењеможепоступититакоданеповреди
Протоколнисвојенационалнепрописекојимождапостављајустрожестандардезапромет
живиммодификованиморганизмима.

17The Na goya – Ku a la Lum pur Sup ple men tary Pro to col to the Car ta ge na Pro to col on Bio
sa fety,усвојен15.октобра2010,алијошувекнијеступионаснагу.РепубликаСрбијаније
ратификовалаовајПротокол.

18ПетарЂундић,„Противтужбауинвестиционојарбитражикаоинструментзашти
теживотнесредине“,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду4/2014,280.Вид.
KathrynGordon,JoachimPol,“EnvironmentalConcernsinInternationalInvestmentAgreements:
ASurvey“,OECD Wor king Pa pers on In ter na ti o nal In vest ment01/2011,5.

19Вид.K.Gordon,J.Pol,5.
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УБИТсаФинском(2005)20иШвајцарском(2006)21животнасрединасепо
мињеупреамбулиспоразума,крозистицањеуверењадржавауговорница
дасепримарнициљевиБИТ(протоккапитала,економскиразвојдржава
уговорница)могуостваритибезублажавањадостигнутихстандардазашти
теживотнесредине.Садругестране,СрбијајезакључилаитаквеБИТу
којимасеуговорнестранедиректнообавезујуданећеснижаватистандарде
заштитеживотнесрединеуциљупривлачењаулагања.22Споразумзакључен
саБелгијско–луксембуршкомекономскомунијомпомињејошиправоуго
ворницадананационалномнивоуостварежељенинивозаштитеживотне
средине,дамењајуиунапређујузаконодавствоуовојобласти,23тепотвр
ђујепосвећеностуговорницапоштовањуобавезаувезисазаштитомживот
несрединепреузетихдругиммеђународнимуговорима.24Овдејеречо
одредбичијијециљдарезервишезадржавууговорницуправодапооштрава
стандардезаштитеживотнесрединебезопасностидаћесетосматратипо
вредомправаулагачаиздругедржавеуговорнице.25Коначно,уБИТизмеђу
СрбијеиКанаде(2015)мерезазаштитуживотнесрединесепомињуукон
текстузаштитеулагачаодекспропријације.Каоивећинаосталихспоразума
озаштитииунапређењуулагањаБИТгарантујеулагачудањеговоулагање
нећебитиподвргнутонезаконитојекспропријацији,директноилиинди
ректно,предузимањеммеракојеимајудејствоекспропријације.26Међутим,
споразумсадржиианексБ.10.којибитребалодапредстављасагласност
државауговорницаупогледутумачењапојмаиндиректнеекспропријације
(мерасадејствимаједнакомекспропријацији).Утомсмислујенарочитo
значајнаодредбакојагласи:

„Осимуизузетнимслучајевима,каокадајемераилисеријамератолико
тешкаусветлуњенесврхедасенеможеразумносматратидајеусвојенаи

20СлужбенилистСЦГ–Међународниуговори,бр.10/2005.
21СлужбенилистСЦГ–Међународниуговори,бр.3/2006.
22СпоразумизмеђуСрбијеиЦрнеГоре,сједнестране,иБелгијско–луксембуршке

економскеуније,сдругестране,оузајамномподстицањуизаштитиулагања,Службени
листСЦГ–Међународниуговори,бр.18/2004;члан5став2.Вид.,такође,члан15БИТса
Канадом(2015),СлужбенигласникРС–Међународниуговори,бр.8/2015.ОдредбаБИТса
Канадомјеспецифичнапотомештоомогућуједржавиуговорницикојасматрадаједруга
државауговорницаизвршиласнижавањееколошкихстандардауциљузадржавањапосто
јећихилипривлачењановихулагања,дазахтеваконсултацијесаовомуговорницом.

23Ibid.,члан5став1.
24Ibid., члан5став3.
25ОоваквимодредбамауБИТвидидетаљнијекодK.Gordon,J.Pol,1418.Вид.,такође,

мањедетаљнуодредбучлана2става5БИТсаМарокомод2013.године(СлужбенигласникРС
–Међународниуговори,бр.12/2013):„МерекојабилокојаСтранауговорницаморадапредузме
изразлогазаштитејавнебезбедности,јавногреда,јавногздрављаили за шти те жи вот не сре
ди ненећесесматратикао„неповољнији“третманусмислуовогспоразума.“Нагласакаутора.

26Вид.члан10став1БИТсаКанадом.
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примењенаудобројвери,недискриминаторнерегулативнеактивностистра
неуговорнице,насталеипримењенекакобисезаштитилилегитимници
љевијавнедобробити,каоштосујавноздравље,безбедностиживотна
средина,непредстављајуиндиректнуекспропријацију.“27

Сврхапоменутеодредбеједасугеришеарбитражномсудукојибире
шаваоевентуалниспорповодоминдиректнеекспропријациједадржавне
мерепредузетеуциљузаштитеживотнесрединеспадајууобласткојасеу
правнојдоктрининазивајавнимовлашћењима(енгл.Po li ce Po wers)државе
уговорнице,тедатуженадржаванедугујеплаћањенакнадеулагачуиз
другедржавеуговорницеуситуацијикадамујеусвајањемилиприменом
овихмерапроузрокованаштета.28Међутим,заразликуодширокоформу
лисанеодредбеуБИТсаБелгијсколуксембуршкомунијомизкојесеможе
закључитидаједржавауговорницаслободнадаусвајаипримењујепропи
сеуматеријизаштитеживотнесрединебезбилокаквогизричитогограни
чењаутомсмислу,решењеизБИТсаКанадомподразумеваанализуинтен
зитетаповредеправаулагачачијисуинтересипогођениовоммером,те
поступањедржавепријемаулагањаудобројвери.

2.2. На че ла ме ђу на род ног пра ва

Правнаначелаимајувеомазначајнуулогуумеђународноправнојрегу
лативизаштитеживотнесредине.Онамогудаукажунаосновнекаракте
ристикеодређенихправнихинститута,помогнупристварањуосновних
правнихправила,каоидапопунеправнепразнинеупозитивномправуу
недостаткуформалнихправнихправила.Онапредстављајуопштесмернице
покојимабипозитивноправотребалодабудестварано.

Општаначелаиправиламеђународногправаживотнесрединесадр
жанасуумеђународнимуговорима,праксидржаваимеђународнихорга
низација,каоиутзв.мекомправу.Постојањеиприменаовихначелапотвр
ђенисууарбитражнојисудскојпракси.Некаодовихначелакојаимају
широкуприменуупраксису:обавезедржаваданеузрокујупрекограничну
штетупоживотнусредину,затимначеласарадње,превенције,одрживог
развоја,предострожности,„загађивачплаћа“,начелодаеколошкаштета
требадабудесанирананаизворуиначелопревенције.

Правнаначеласуформулисананаједанопштијиначинуодносуна
правнаправилаинестварајујасноразграниченаправаиобавезе.Онаобез
беђујусмерницеприанализирањучињеницаитумачењуправнихправила.

27АнексБ.10.тачкац)БИТсаКанадом.
28Одоктринијавниховлашћењауконтекстуиндиректнеекспропријацијевид.United

NationsConferenceonTradeandDevelopment,“Expropriation“,UN CTAD Se ri es on Is su es in 
In ter na ti o nal In vest ment Agre e ments II,NewYork–Geneva2012,7990.
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Правнаначеласепоструктуриифункцијинеразликујуодморалнихипо
литичкихначела,већјеразликасамоуњиховомположајууправнимсистеми
ма.Наиме,правнисубјектиихнемогузанемаритиуколикоихнесматрају
корисним.29

2.2.1. На че ло одр жи вог раз во ја

Иакојошувекнепостојипотпуниконсензусотомештатачнопредста
вљаодрживиразвој,подовимпојмомсеможесматратионајразвојкоји„обез
беђуједасезадовољепотребесадашњости,безугрожавањамогућности
будућихгенерацијадаонезадовољесвојепотребе.“30Овоначелосадржи
двациља:заштитуживотнесрединеиекономскиразвој,односноелимини
сањесиромаштва.Овициљевисумеђузависни,алинисухијерархијски
постављени.

Државетребадаобезбедеразвојикоришћењесвојихприроднихресур
сананачинкојијеодржив.Иакоовеидејекојепотврђујуконцептодрживог
развојаимајуисторијуумеђународнимправниминструментимаонсепочео
појављиватиууговоримаосамдесетихгодинапрошлогвека,Риодеклара
цијаиз1992.годинејезаправоувелаодрживиразвојуправнyсферу.Од
тада,онсепојављујеумеђународниминструментимакојирегулишупита
њаживотнесрединеиекономскаисоцијалнапитања.Упућивањенаначело
одрживогразвојасеможенаћиупреко110међународнихуговора.31

Међународнисуднијејаснодефинисаоначелоодрживогразвоја,упркос
његовоммеђународномпризнању.32УпресудиупредметуГабчиковоНађма
рош33одрживиразвојјеописанкаоконцепт,доксеуиздвојеноммишљењу
судијеВерамантријанаводикаоправноначело.Наиме,онјеиспитаоњегов
правнистатусипретпоставиоједаједобилостатусобичајногмеђународног
права.Постојањепракседржаваизвеојеизмеђународнихконвенција,које
себавеодрживимразвојем,аосврнуосеинамеђународнеорганизацијеи
финансијскеинституцијекојесуусвојилеодрживиразвојкаопредусловза
додељивањепомоћидржавама.НаосновумишљењасудијеВерамантрија

29JayeEllis,“SustainableDevelopmentasaLegalPrinciple:ARethoricalAnalysis“,Selected
ProceedingsoftheEuropeanSocietyofInternationalLawvol.2(eds.HélèneRuizFabri,Rüdiger
Wolfrum,JanaGogolin),Hart2008.

30ИзвештајСветскекомисијезаживотнусрединуиразвој:Нашазаједничкабудућ
ност(ReportoftheWorldCommissiononEnvironmentandDevelopment:OurCommonFuture,
(WCED)1987),доступнонаhttp://www.undocuments.net/ourcommonfuture.pdf,3.3.2017.

31VirginieBarral,“SustainableDevelopmentinInternationalLaw:NatureandOperation
ofanEvolutiveLegalNorm“,The Eu ro pean Jo u r nal of In ter na ti o nal Law 2/2012,384.

32Вид.БојанТубић,„Начелоодрживогразвојаумеђународнимправнимактимаипрак
сиМеђународногсуда“,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2013,391411.

33CaseConcerningGabčíkovoNagynarosProject(Hungary/Slovakia),ICJReports1997.
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можесезакључитидапостојилегитимномеђународноочекивањедадржа
ветребадаобављајусвојеактивности,ускладусациљевимаодрживог
развоја.Такође,СудниуслучајуизмеђуАргентинеиУругвајаповодом
фабрикацелулозенарециУругвај34нијебиоспремандапотврдиодрживи
развојкаоправнунорму,алинанеколикоместанаглашавадајепотребно
ускладитиекономскеинтересесаонимавезанимзазаштитуживотнесре
дине,штосвакакопредстављасуштинуначелаодрживогразвоја.

2.2.2. На че ло пре до стро жно сти

Начелопредострожностипредвиђадакадаљудскеактивностимогуда
изазовунеприхватљивуштетупоживотнусредину,чакиакоонанијена
учноизвесна,морајудабудупредузетеактивностикакобисештетнепо
следицеизбегле,илисвеленанајмањумогућумеру.Циљовогначелаје
обезбеђивањевишегстепеназаштитеживотнесредине,путемпревентивног
деловањаидоношењаодлука.

Овоначелосеналазиубројниммеђународнимуговорима,деклараци
јамаирезолуцијамаоживотнојсредини.Поредчињеницедасеналазиу
великомбројумеђународнихинструмената,широкнивоакадемскеподршке,
учесталапраксадржаваиставовиМеђународногсуда35указујудајеово
начеломождаипрераслоуобавезујућунормумеђународногобичајногпра
ва.Постојиимишљењеданачелопредострожностиниједостиглониво
међународногобичајногправа,јерјепоприличнонејасно,тумаченонане
коликоразличитихначинаинијеприхваћеноодвеликогбројаземаљау
њиховимнационалнимзаконодавствима.

Начелопредострожностисеможедовестиувезусапроценамаутицаја
наживотнусредину.36Постојисагласностдоктринеипракседасупроцене
утицајапосвојојприродимерепредострожности,јердржаверазматрају
очекиванеутицајепренегоштоотпочнусапотенцијалноштетнимактив
ностима.Међународнисудјефаворизоваопроценуутицајанаживотну
средину,нанационалномнивоуинијеоспораваотепроценедржава,осим
уколикодругастранадокажедајепроценаочигледнопогрешна.Усвојој
праксиСудјеоклеваодасепозивананачелопредострожности,јерсу,у
конкретнимслучајевима,упитањубилиизначајниекономскиинтереси.На
пример,упредметуФабрикецелулозе,фабрикесуималеудеоодчакдва
постоуукупномбрутодруштвеномпроизводу.Суд,усвојојпракси,није

34Pulp Mills on the Ri ver Uru guay(Argentinav.Uruguay),ICJReports2010.
35OwenMcIntyre,ThomasMosedale,“ThePrecautionaryPrincipleasaNormofCustomary

InternationalLaw“,Jo u r nal of En vi ron men tal Law 9/1997,235.
36MaryStevens,„ThePrecautionaryPrincipleintheInternationalArena“,In ter na ti o nal & 

Com pa ra ti ve En vi ron men tal Law2/2002,15.
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желеодадонесепогрешнуодлукузбогзаштитеживотнесредине,анаште
туекономскихинтереса,кадајенастанакштетепоживотнусрединубио
приличнонеизвестан.Изовогасеможезакључитидаоннијеприхватио
начелопредострожности,каообавезујућеначеломеђународногправа.37За
разликуодњега,Трибуналзаправомораприхватаначелопредострожности
каомеђународнообичајноправо.38

2.3. Ме ко пра во

Великијебројмеђународнихправнихизворакојиуређујузаштиту
животнесредине.Поредњихпостојеионикојиформалнонисуобавезујући
алимогубитизначајнизанастанакновихнормиилизањиховотумачење.
Овојгрупиприпадајуразличитерезолуције,декларацијеиодлукекојеусва
јајудржаве,међународневладинеиневладинеорганизације.Овдећемопо
менутисамоЦи ље ве УН за по сти за ње одр жи вог раз во ја39којисуприхва
ћениуформирезолуцијеГенералнескупштинеУН.40Овимциљевимасе
дефинишепољеактивностиовеорганизацијеидржавачланицаупериоду
20152030.ОвасеплатформанастављанаМиленијумскециљеве,алијеиу
многочемунапредовалаипрецизниједефинисалапојединесмернице.Но
вимдокументомдефинисаноје17циљеваи169задатака,штозначидаје
речоамбициозномпетнаестогодишњемпројектуУједињенихнација.Више
одполовинеовихциљевапосвећенојеуправозаштитиживотнесредине.

3.МЕЂУНАРОДНАЉУДСКАПРАВАУОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

3.1. Људ ска пра ва на осно ву Ар ху ске кон вен ци је

УговорницеКонвенцијеоприступуинформацијама,учешћууодлучи
вањуиприступуправнојзаштити,којајеприпремљенауоквируЕкономске
комисијеУНзаЕвропуиприхваћенауАрхусу25.јуна1998.године(даље:

37БојанТубић,„Начелопредострожностиумеђународномправуживотнесрединеиме
ђународнојсудскојпракси“,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 2/2014,367384.

38So ut hern Blu e fin Tu na Ca ses (New Ze a land v. Ja pan; Au stra lia v. Ja pan), Pro vi si o nal Me
a su res, ITLOS Or der of 27 Au gust 1999;MOX Plant Ca se (Ire land v. Uni ted King dom), Pro vi si o nal 
Me a su res, ITLOS Or der of 3 De cem ber 2001.

39Tran sfor ming our world: the 2030 Agen da for Su sta i na ble De ve lop ment,A/RES/70/1,25.
септембар2015.

40СањаЂајић,„НовициљевиУједињенихнацијазапостизањеодрживогразвоја
(агендазаодрживиразвој)изаштитаживотнесредине“,На уч ни скуп За шти та жи вот не 
сре ди не и пра во,НовиСад:Правнифакултет,3.новембар2016,3940.
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Архускаконвенција)41призналесу„правосвакогпојединцасадашњихибу
дућихгенерацијадаживиуживотнојсрединиадекватнојњеговомздрављу
иблагостању.“42Топризнањеучињенојеучлану1Архускеконвенције,
којимјеодређенциљ,иукоместоји:„Радидавањадоприносазаштитипра
васвакогпојединцасадашњихибудућихгенерацијадаживеуживотној
срединиадекватнојњеговомздрављуиблагостању,свакастранаћејемчити
правонаприступинформацијама,учешћејавностиудоношењуодлукаи
приступправнојзаштитиувезисапитањимакојасетичузаштитеживотне
средине,ускладусаодредбамаовеконвенције.“Правопојединцадаживи
уживотнојсрединикојајеадекватназањеговоздрављеиблагостањепо
менутојеиуставу7преамбулеАрхускеконвенције,алиниједаљеелабо
рирано,изузевштојеуистомставудодато„идужностда,индивидуалнои
заједносадругима,штитииунапређујеживотнусрединуукористсадашњих
ибудућихгенерација.“Додавањедужностиузправонијекарактеристично
законцептљудскихправа.Људскаправасууобличенауправномодносу
појединцаидржавеукомепојединацимаодређенаправа,адржаваобавезе
поштовањатихправаиобавезестварањасоцијалнихиправнихусловаза
њиховоуживање.Дабиизвршилаовеобавезедржавасвојимзакониманаме
ћеобавезедругимпојединцимадапоштујуодређенаљудскаправаислободе.
Државаје,дакле,такојасвојимзаконимаобезбеђуједасвипоштујуљудска
права.Међутим,иакосеуставу7преамбулекористиреч„дужност“(енг.
duty)онаимавишезначење„права“него„дужности.“Уоквируцелокупног
текстаАрхускеконвенције,дужностпојединцадасепојединачноилизаједно
садругимаангажујеназаштитииунапређењуживотнесрединеиспољава
секрозњеговоправонаприступинформацијама,праводаучествујеудо
ношењуодлукаиправодасеангажујенаправнојзаштити.Речједаклеу
суштиниоправу,анеодужности.Наравно,никакваправнасанкцијаније
предвиђеназаонекојисенеангажујуназаштитиживотнесредине.Уосно
виАрхускеконвенцијејестесвестдачовекиманесамопотребудаживиу
одговарајућојживотнојсредини,већдаима,такође,ипотребудаселично
ангажујеначувањуиунапређењутесрединеиАрхускаконвенцијасезадо
вољавадасетапотребаостварикрозправонаприступинформацијама,
учешћеуодлучивањуиправнузаштитууоблaстиживотнесредине.43

41Ступилајенаснагу30октобра2001године.Уфебруару2017.годинеАрхускукон
венцијуприхватилоје47уговорница.http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_
no=XXVII13&chapter=27&lang=en,20.2.2017.

42LuisE.RodriguezRivera,“IstheHumanRighttoEnvironmentRecognizedUnderIn
ternationalLaw?ItDependsontheSource“,Co lo ra do Jo u r nal of In ter na ti o nal En vi ron men tal 
Law and Po licy1/2001,145.

43RodoljubEtinski,“SpecificFeaturesofHumanRightsGuaranteedbytheAarhusConven
tion“,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду2/2013,79-92.



Оноштојеспецифичнозатрипосебнаправа,изложенауАрхуској
конвенцијијестењиховапрекограничнадимензија.Стандарднаконцепција
људскихправаограничаваодговорностдржавезапоштовањељудскихпра
ванатериторијунадкојомтадржававршисвојујурисдикцију.Чланом3(9)
Архускеконвенцијеуговорницесуобавезанедаобезбедеуживањетрипра
вабездискриминацијепоосновудржављанства,националнеприпадности
илипребивалишта,аупогледуправнихлицабездискриминацијеупогледу
њиховогрегистрованогседиштаилиефективногцентрањиховихактивно
сти.Жртвекршењанаведенихправа,дакле,могудабудунесамолица,
физичкаиправна,натериторијидржавевећилицавантериториједржаве,
којасеналазенатериторијинекедругеуговорнице.Заиста,Комитетзанадзор
поштовањаАрхускеконвенцијејенашаодајеСловачканекимсвојимпро
пустимаповредиланекаправа,зајемченаАрхускомконвенцијом,аустријској
невладинојорганизацији.44

3.2. Људ ска пра ва и про ме на кли ме

Прекограничнадимензијаљудскихправауобластиживотнесредине
нужнајепоследицачињеницедаактиилипропустидржавеуовојобласти
погађајупојединцевандржавнетериторије.Овопитањејенарочитоважно
уконтекстуутицајапроменеклименаљудскаправа.45Променаклиме,узро
кованаантрополошкимфактором,резултатјевишевековнеакумулације
угљендиоксидаидругихгасовастакленебаште,којајеузрокованасагоре
вањемугљаинафтинихдериватауобластипривреде,транспорта,пољо
привредеитд.Једанодефекатапроменеклимејестетопљењеполарних
капаипорастнивоамора,штопретидаунареднимвековима,акосепроцес
отопљавањанастави,потопинекеострвскедржавенаокеанима.Јасноједа
становницитихострвскихдржаванисузначајнодопринелистварањуефек
тастакленебаште.Садајенајвишеугроженначинживотакојиммиленију
мимаживеЕскими,аонисунајмањедопринелиефектустакленебаште.
Иаконекедржавесматрајудасеовипроблеминемогурешаватинанивоу
заштитељудскихправа,СаветУНзаљудскаправасебавипитањемутица
јапроменеклименаљудскаправа.Собзиромнатаквуситуацијуодразви
јенихдржавасеочекуједапокажусолидарностузаштитиљудскихправа
становникаунајугроженијимземљамауразвоју.

44CommunicationACCC/C/2009/41,28.07.2009,http://www.unece.org/env/pp/compliance/
Compliancecommittee/41TableSlovakia.html,3.3.2017.

CommunicationACCC/C/20013/89,http://www.unece.org/env/pp/compliance/compliance
committee/89tableslovakia.html,3.3.2017.

45RodoljubEtinski,HumanRightsProtectionagainstChangeImpact,No ua Re vi sta de 
Drep tu ri le Omu lui 1/2012,2027.
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3.3. Људ ско пра во на во ду

Међународноправосеналазиупроцесусталногразвиткакојесе,из
међуосталог,крећеиуправцуконституисањановихљудскихправакао
овлашћењапојединацапремадржави.Једноодтаквихправакојепроизила
зиизправазаштитеживотнесрединејељудскоправонаводуиадекватне
санитарнеуслове.46Овоправосепрвобитноразвијалоуоквирудругих,
попутправанаадекватанживотнистандардиправаназдравље,захваљу
јућибројниммеђународнимтелимакојасебавенадзоромнадприменом
људскихправаикојасуусвојојпракситумачилaпостојећеодредбеоза
штитиљудскихправа.47Упоследњихпетнаестгодинасеводикаоресурсу
посвећуједостапажњеуразличитиммеђународниморганизацијама,најче
шћеизхуманитарнихразлогаиликаопоследициклиматскихпромена,али
сеповодомводекаоресурсаводеиозбиљнимеђународниспорови.Кулми
нацијаовогтренданаступилаје2010.годинекадајеГенералнаскупштина
УНусвојиларезолуцијуА/RES/64/292подназивом„Људскоправонаводу
иадекватнесанитарнеуслове“којапрвипутовоправодефинишекаосамо
стално:„[Генералнаскупштина]признајеправонабезбеднуичистуводу
запићеинасанитарнузаштитукаољудскоправокојејесуштинскозапуно
уживањеправанаживотидругихљудскихправа.“

РезолуцијаГенералнескупштинеУНјепокренулатренднепосредног
признањаправанаводукаосамосталногправа.ТакојеСаветУНзаљудска
права27.септембра2013.годинеконсензусомусвојиорезолуцијуподнази
вом„Људскоправонаводубезбеднузапићеиправонасанитарнеуслове“.48
Правонаводујенаовајначинјошједномпотврђеноалиинештопрецизни
једефинисано.Онојеограниченонаприступводикојајебезбедназапиће.
Дакле,оддржавасенеочекуједаобезбедебесплатноправонаводувећ
самоодговарајућиприступводи.Саветјепажљивоприступиодефинисању
обавезадржавесазахтевомдасепредузмуодговарајућемерепланирања
којећеочуватиправонаводуиуусловимаразвојаикриза,обезбедитиаде
кватансистемрегулисањасистемазаснабдевањеводом,иобезбеђивање
општегприступаводичакикадасууснабдевањеводомукључениприватни
иневладинсектор.49

46СањаЂајић,„Правонаводу“,Прав ни жи вот12/2014,211228.
47Општикоментарбр.15(GeneralCommentNo.15),26.novembar2011,Of fi cial Re cords 

of the Eco no mic and So cial Co un cil, 2003, Sup ple ment No. 2 (E/2003/22),annexIV.
СаветЕвропе,Европскикомитетзасоцијалнаправа,Eu ro pean Ro ma Rights Cen tre v.

Italy,Представкабр.27/2004,Одлукаомеритумуод7.децембра2005,пасус35.Доступно
на:http://www.errc.org/cms/upload/file/decisiononthemeritsbytheeuropeancommitteeof
socialrights.pdf_20.2.2017.

48РезолуцијаСаветазаљудскаправабр.24/18,27.септембар2013.
49Ibi dem,став13.
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4.ПРОЦЕСНИМЕХАНИЗМИЗАЗАШТИТУПРАВАИРЕШАВАЊЕ
СПОРОВАУОБЛАСТИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

4.1. Ме ђу на род ни суд прав де

УсвојојпраксиМеђународнисудправденијерешаваомногоспорова
поводомзаштитеживотнесредине.Судјеоовомпитању,каооглавномту
жбеномзахтеву,одлучиваосамоушестслучајева,атексеутриизјасниои
омеритуму.УпредметимаНуклеарнепробе,50ФосфатназемљауНауруу51и
Хербициди52Суднијестигаодомеритума.Првамериторнаодлукаповодом
заштитеживотнесрединедонетајетек2010.годинеупредметуФабрике
целулозе.53ДругаодлукаједонетауспоруповодомлованакитовенаАнтарк
тикугдејеустановљенаодговорностЈапаназаповредуКонвенцијеозаштити
китоваигдејеЈапануналоженодаукинесведозволезакитоловкојејеизда
ланаосновуовеКонвенцијеипрограмаусвојеногнаосновуње.54Утрећој,
поводомрадованарециСанХуанињеногдренирања,установиојеодго
ворностНикарагвеиналожиојојданадокнадиштетуКостарикикојаје
наступилауследовихрадова.55Међународнисудправденијезначајанфорум
зазаштитуживотнесредине,алиновијеодлукемождауказујунапромену
нарочитоимајућиувидувеликибројмеђународнихуговоракојиустано
вљавајунадлежностМеђународногсудазарешавањееколошкихспорова.56

4.2. Суд Европ ске уни је

СудЕУјеимаовеомазначајнуулогууразвојузаштитеживотнесре
динеуЕвропскојунији.Његоваулогаједатумачиипримењујеоснивачке
уговореЕвропскеунијеидаобезбедидадржавечланицеиорганиЕУде
лујуускладусаправомовеорганизације.Такође,онобезбеђуједадржаве
чланицеделујуускладусауредбамаидапримењујудирективекоједоносе
органиЕУ.НекеоднајпознатијихпресудаовогСудасукоришћенекаосред
ствозапопуњавањепразнинауправунекадашњихЗаједницаасадаЕвропске
уније,кадасерелевантноправилонијемоглонаћиуоснивачкимуговорима

50Nuc le ar Tests(Australiav.France)(NewZealandv.France),ICJReports1974.
51Cer tain Phosp ha te Land in Na u ru(Nauruv.Australia),ICJReports1992.
52Ae rial Her bi ci de Spraying(Ecuadorv.Colombia),наредбаод13.септембра2013., ICJ

Reports1992.
53Pulp Mills on the Ri ver Uru guay(Argentinav.Uruguay),ICJReports2010.
54Wha ling in the An tarc tic(Australiav.Japan:NewZealandintervening),ICJReports2014,

пресудаод31.марта2014.
55Con struc tion of a Road in Co sta Ri ca along the San Juan Ri ver(Nicaraguav.CostaRica),

ICJReports2015,пресудаод16.децембра2015.
56СањаЂајић,„Mеђународниспоровиозаштитиживотнесредине:нормативниипро

цеснипроблеми“,Прав ни жи вот12/2013,141158.
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илисекундарномзаконодавству.ОвајСудигразначајнуулогуустварањуи
обликовањуосновнихполитикаЕУ,апосебноуобластизаштитеживотне
средине.

СлучајевиувезисаживотномсрединомкојисеизносепредовајСуд
односесенатумачењеиприменумеђународногправаживотнесредине,као
ирелевантнихправилаЕУ.Најчешћипутзаразматрањеовихслучајевајесте
путемчлана258УговораофункционисањуЕУ.Европскакомисијајепокре
нулавеликибројпоступакаукојимајетврдиладасупојединедржавечла
ницепропустиледаиспунесвојеобавезеувезисапитањимаживотнесре
дине.Такође,наосновучлана263УговораофункционисањуЕУ,Судје
испитиваозаконитостпојединихакатаЕУизовеобласти.57Измеђуосталог,
уовојврстипоступака,организацијекојесебавеживотномсрединоммогу
датужеЕвропскукомисијузбогкршењаобавезанаосновуоснивачкихуго
вора.Такође,СудЕУможедаразматраовуврступитањанаосновусвоје
надлежностиизчлана267,односноупоступцимаповодомпредлогазаод
лучивањеопретходномпитању.

СудЕУјеразматраозначајанбројслучајевакојисуувезисазаштитом
животнесредине.Измеђуосталог,онсебавиоипитањемпроценеутицаја
наживотнусрединуиразматраојеприменудирективеостратешкојпро
цениутицаја(SEAдиректива).58Посебнојеважнопитањепроналажења
равнотежеизмеђуслободекретањаиосновнихправаунутарЕвропскеуни
је.СудЕУињеговипретходницисурасправљализначајанбројслучајевау
којимасусестранкепозиваленаједанодизузетакаслободекретањапред
виђеноснивачкимуговорима.59НекадашњиСудЕЗјеразматраопитања
животнесрединеувезисаправнимосновомдоношењасекундарногзако
нодавстватадашњихЗаједница.60

СудЕУсеусвојимодлукамапозиваонаначелазаштитеживотнесре
дине61иуњеговојпраксиможемонаћислучајевекојиуказујунањихову

57CaseC300/89,Commissionv.Council,1991,ECRI2867,CaseC155/91,Commission
v.Council,1993,ECRI939.

58CaseC290/15PatriceD’OultremontandOthersvsRégionWallonne,Judgmentof27
October2016.

59Case302/86CommissionvDenmark,1988ECR4607;Case120/78ReweZentralAGv
BundesmonopolverwaltungfürBranntwein1979ECR649;CaseC2/90CommissionoftheEu
ropeanCommunitiesvKingdomofBelgium1992ECR4431;CaseC172/82,SyndicatNational
desFabricantsRaffineursd’HuiledeGraissagev.GroupementdílnteretEconomiqueInterHuiles,
1983ECRI555,56768

60JoinedCases91&92/79CommissionvItaly,1980,ECR1099,1115,CaseC300/89Com
missionv.Council,1991ECR2867,Case155/91CommissionvCouncil1993ECR939.Оовим
случајевимавишевидети:БојанТубић,„УлогаСудаЕвропскеунијеуобластизаштите
животнесредине“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду2/2015,713726.

61Видети:БојанТубић,„ПравнаначелауобластизаштитеживотнесрединеуЕвроп
скојунији“,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 1/2012,491506.
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повезаност.62Мождаинајзначајнијеодњихјеначелоодрживогразвоја,које
представљаиосновуУговораоЕУ,аусебисадржиинекадруганачелакао
штосу:начелопредострожности,превенције,загађивачплаћаидруга.Ова
начеласуинкорпорисанаусекундарнозаконодавствоЕвропскеуније.

4.3. По ступ ци ко је по кре ћу по је дин ци ра ди по што ва ња пра ви ла  
о за шти ти жи вот не сре ди не

Установљенојенеколикомеђународнихпоступакакојеможедапокре
ћепојединац,физичколицеилиневладинаорганизацијауобластизаштите
животнесредине.63

Првитакавпоступак,којијепосвојојприродипоступакутврђивањачи
њеница,установљенјеСеверноамеричкимспоразумомосарадњиуобласти
животнесрединеод14.септембра1993.године.64УговорницетогСпоразума
суКанада,МексикоиСАД.Чланом8СпоразумауспостављенајеКомисијаза
сарадњууобластиживотнесредине,којучинеСекретаријат,СаветиЗајед
ничкијавнисаветодавникомитет.Чланом14Споразумаовлашћенесуневла
динеорганизацијеипојединцидадоставепредставкеСекретаријатупротив
уговорницекојомнаводепропустеуговорницедаделотворноприменисвоје
еколошкепрописе.ПоштопримипредставкуСекретаријатјепрослеђујеуго
ворниципротивкојејеподнета,теуколикосматраусветлупримљеногодго
ворадапредставказавређујеизрадуизвештаја,СекретаријатобавештаваСавет
отоме,аовајдвотрећинскомвећиномможедамудаинструкциједасачини
извештај.УприпремиизвештајаСекретаријатсеослањанаразличитеизворе
информација,дакледаинформацијекојемудоставеуговорнице,заинтересо
ваненевладинеорганизације,наонекојесујавнодоступне,онекоједајуекс
пертииликојеприбавиСекретаријат.Нацртизвештајаседостављастранама
упоступкуионемогудадоставесвојепримедбе.Секретаријатможедаукљу
читепримедбеуконачанизвештајкојидостављаСавету.Двотрећинском
већиномСаветодлучуједалићесеизвештајобјавити.Улитературиовајпо
ступакјекритикованзбогрелативномаленезависностиСекретаријата,одно
снопревеликогутицајавладатриуговорнице65избогмалеефикасности.66

62CaseC378/08RaffinerieMediterranee(ERG)SpA,PolimeriEuropaSpAandSyndial
SpAvMinisterodelloSviluppoeconomicoandOthers,2010ECRI1919;CaseC343/09Afton
ChemicalLimitedvSecretaryofStateforTransport.ECR2010I7027.

63РодољубЕтински,„Међународнипоступцикојепокрећепојединацрадизаштите
животнесредине“,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду2/2015,431456.

64http://www.cec.org/Page.asp?PageID=1226&SiteNodeID=567,4.3.2017.
65LindaJ.Allen,„TheNorthAmericanAgreementonEnvironmentalCooperation:HasIt

FulfilledItsPromisesandPotential?AnEmpiricStudyofPolicyEffectiveness“,Co lo ra do Jo u r nal 
of In te r na ti o nal En vi ron men tal Law and Po licy 23/2012,148.

66Ibi dem.,159
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Другимеђународнипоступак,когамогудапокренупојединциине
владинеорганизације,односисенанадзорпоштовањаАрхускеконвенције.
Наосновучл.15Архускеконвенцијепрваконференцијадржавауговорница,
насастанкууЛукиуоктобру2002годинеосновалајеОдлукомI/7Комитет
занадзорпоштовањаАрхускеконвенције(енг.the Com pli an ce Com mit tee).
ПравилапоступкаКомитетасадржанасууанексуОдлуке.Члановијавно
сти,даклепојединцииневладинеорганизације,овлашћенисутачком18
АнексадаподнесупредставкеКомитетукојимамогуданаводеданекауго
ворницанијеуодносунањихизвршиласвојеобавезеизАрхускеконвенције.
Поступакобухватаписануиусменуфазу.Послеразменеписанихподнесака,
којимогудасеодносенадопуштеностпредставке,односнонамеритум
спора,отварасеусменарасправаукојојпоредстранаупоступкумогуда
учествујуидругеневладинеорганизације.67ПоокончањурасправеКомитет
достављастранамаупоступкунацртналаза,мераипрепорукакојеонемогу
дакоментаришу.Узимајућиуобзирпримљенекоментаре,Комитетусваја
коначненалазе,мереипрепоруке.Комитетоцењуједалијеуговорницапра
вилноимплементиралапрописеАрхускеконвенцијеуунутрашњеправои
далијеобезбедилатраженодејствоКонвенцијеуконкретномслучају.Коми
тетћепокушатипрводаспорнопитањеодступањауговорницеодАрхуске
конвенцијерешипријатељскомсарадњомсауговорницом,аакоутомене
успе,својналазипредлогмерадостављаКонференцијиуговорница.68

Трећипоступаккојимогудапокренупојединцииневладинеоргани
зацијеодносисенаПротоколоводииздрављу,којијеусвојенуЛондону
1999.годинеиступионаснагу2005.године.69ТимПротоколомдопуњена
јеКонвенцијаозаштитиикоришћењупрекограничнихводотокаијезера,
усвојенауХелсинкију1992.године.70УговорницеПротоколасунасвомпрвом
састанку,одржаномуЖеневиујануару2007.годинедонелеОдлукуI/2ко
јомсуформиралеКомитетзанадзорпоштовањаобавезаустановљених
Протоколом.УанексутеОдлукесадржанасуправилаоформирању,надле
жностимаипоступкуКомитета.Таправилаврлосусличнаонимакојасу
садржанауанексуОдлукеI/7усвојененаконференцијиуговорницаАрхуске
конвенцијеуЛуки2002.годинеакојесеодносенаКомитетзанадзорпо
штовањаАрхускеконвенције.

67SvitlanaKravchenko,“TheAarhusConventionandtheInnovationsinCompliancewith
MultilateralEnvironmentalAgreements“,Co lo ra do Jo u r nal of In ter na ti o nal En vi ron men tal Law 
and Po licy1/2007,27.

68VeitKoester,“TheComplianceCommitteeoftheAarhusConvention,AnOverviewof
ProceduresandJurisprudence“,En vi ron men tal Po licy and Law23/2007,87.

69UnitedNations,Tre aty Se ri es,vol.2331,202;ECOSOCdoc.MP.WAT/AC.1/1999/1of24
March1999.

70UnitedNations,Tre aty Se ri es ,vol.1936,269.



Наведенатрипоступканеспадајуумеђународнесудскепоступкеине
завршавајуобавезујућимодлукама.Првиоднаведенихјепоступакутврђи
вањачињеницаизавршаваобјављивањемизвештајаоутврђенимчињени
цамакојемогудаоткријудајеуговорницапропустиладаприменидомаће
правоозаштитиживотнесредине.Другадвапоступкасудефинисанаоснов
нимконвенцијамакаонеконфронитрајући,несудскиисаветодавнипоступци
иониимајузациљдаподстакнууговорницедаправилноимплементирају
прописеодговарајућихконвенцијаидаимобезбедеодговарајућеправно
дејствоуунутрашњемправу.

Оноштоовепоступкеразликујеодсличнихмеђународнихпоступака
изобластизаштитељудскихправајестедаправодапокренупоступакимају
свибезобзирадалисупогођениправнимпропустомуговорнице.Умеђу
народнимпоступцимауобластизаштитељудскихправапоступакможеда
покрененекокојенепосредноилипосреднопогођеннеизвршавањемобавезе
државе,дакленекокоимастатусжртве.Тонијеслучајуовимпоступцима.
Другазначајнаразлика,баркадасуупитањумеђународнипоступцинад
зорапоштовањаАрхускеконвенцијеиПротоколаоводииздрављујестеда
поступакпротивуговорницеможедапокренелицекојесенијеналазило
подњеномјурисдикцијом.Потомесеовипоступци,такође,разликујуод
онихуобластиљудскихправа.

Међународнипоступци,установљениСеверноамеричкимспоразумом
каоиАнексомузОдлукуI/7,донетунаосновуАрхускеконвенције,нетра
жедаподносиоцупредставкебудуповређенаправадабимогаодаподнесе
представку.ПредставкупротивједнеодтриуговорницеСеверноамеричког
споразумаможедаподнесенекоконеморадабудеповређенконкретнимпро
пустомтедржаведаприменисвојееколошкоправо.Тако,например,пред
ставкупротивМексикаподнелајееколошкагрупаMan glarјерМексиконије
примениосвојезаконеоеколошкомбалансуизаштитиживотнесредине,о
шумама,онационалнимводама,орибарствуинекедруге,тејетименанео
штетумочварама,квалитетуводе,рибарствуинекимзаштићенимврстама.71
Истотако,међународнипоступакконтролепоштовањаАрхускеконвенци
јепротивуговорницеможедапокрененекоконијепогођенкршењемКон
венцијекојејепредметпредставке.Такојеаустријсканевладинаорганиза
цијаVi er Pfo ten — Stif tung für Ti er shcutz ge me innützi ge Pri vat stif tung покре
нулапоступакпротивАустријепредКомитетомзаАрхускуконвенцијузбог
пропустаоведаобезбедиприступчлановајавностиадминистративнимили
судскимпоступцимакакобиоспоравалиактејавнихвластиилиприватних
особа,којисусупротнинационалнимадминистративнимказненимзаконима

71FactualRecord,AquanovaSubmission(SEM98006)PreparedinAccordancewithArticle
15oftheNorthAmericanAgreementonEnvironmentalCooperation.
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икривичнимзаконима,којисеодносенаприроднусредину,каоштосукрше
њазаконакојисеодносенатрговинудивљимживотињама,заштитуприроде
илизаштитуживотиња.72НевладинаорганизацијаEar thju sti ceпокренулаје
поступакпредКомитетомзаЛондонскипротоколзбогпропустаПротокола
даудругомизвештајномпериодуподнесеизвештајонапреткуопогледу
остваривањациљеваодређенихчланом6Протоколаиупогледууспоста
вљањасистемапраћењаиупозоравања,предвиђенихчланом8.73

Поредовихпоступака,постојеисудскикојемогудапокренунепосред
нопогођеналица,односнооналицакојаимајустатусжртве.Једнаодтаквих
могућностијестеиЕвропскисудзаљудскаправа.ИакоЕвропскаконвенција
зазаштитуљудскихправанепознајеправоназаштитуживотнесредине
каосамосталноиаутономнољудскоправо,упраксијеЕвропскисудзаљуд
скаправа(ЕСЉП)нашаоначинадаовоправоиндиректноуведеусвојунад
лежност.74Узависностиодоколностислучајаозаштитиживотнесредине
расправљалосеуконтекступраванаживот,неповредивостидомаиправа
напородичниживот,75праванаправичносуђењеиправанаделотворан
правнилек,иправаназаштитуимовине.76Међутим,упркоснапоруЕСЉП
даподгарантованаправаислободеподведеизаштитуживотнесредине
постојеиодређенинедостацикојиумањујуефикасностовезаштите.Први
сеодносинаизреченемере,јерсуонеуглавномблагеиусмеренеканакна
диштетекојатакођеумедабудетексимболична,аунеколикопредмета
ЕСЉПјенашаодајесамапресудадовољнасатисфакцијазажртве.

Судсеустручаваданаложиконкретнемере,каоштосуповраћају
пређашњестањеидавањегаранција,штозначајноумањујепривлачност
овогфорумазажртвезагађивањаиугрожавањаживотнесредине.

4.4. Ме ђу на род на ин ве сти ци о на ар би тра жа

Најважнијиправниинструментикојисадржематеријалноправнеодред
бепосвећенезаштитиправастранихулагачаданассудвостраниивише
странимеђународниуговориозаштитииунапређењуулагања.Поредтога

72Findingsandrecommendationswithregardtocommunication,ACCC/C/2011/63concer
ningcompliancebyAustria,AdoptedbytheComplianceCommitteeon27September2013.

73http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/WAT/CC_Communications_
documents/Communication_Portugal_Earthjustice.pdf,3.3.2017.

74MaguelonneDéjeantPons,“L’insertiondudroitdel’hommeàl’environnementdansles
systèmesrégionauxdeprotectiondesdroitsdel’homme“,Re vue uni ver sel le des dro its de l’hom
me3/1991,461.

75IvanaKrstić,BojanaČučković,“ProceduralAspectsofArticle8oftheECHRinEnvironmen
talCases–TheGreeningofHumanRightsLaw“,An nals FLB – Bel gra de Law Re vi ew3/2015,170189.

76СањаЂајић,„ПравоназдравуживотнусрединуиЕвропскисудзаљудскаправа“,
Прав ни жи вот12/2012,277290.
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штогарантујуулагачимаиздругедржавеуговорницедањиховоулагање
нећебитиподвргнутонационализацијиилиекспропријацијибезплаћања
накнаде,непоштеномилинеправичномтретмануилидаћебититретирано
наистиначинкаоулагањедомаћихфизичкихилиправнихлицаилиула
гачаизнајповлашћенијетрећедржаве,овиспоразумипружајуулагачимаи
могућностданепосреднотужедржавупријемаулагањапредмеђународним
арбитражнимсудомзбогевентуалнеповредеодредабаспоразума.77Основ
наспецифичностинвестиционеуодносунатрговинскуарбитражујеупри
родиспораиовлашћењимаарбитаракојасусатимповезана.Заразликуод
трговинскеарбитражечијијециљрешавањеуговорногспораизмеђустра
нака,уинвестиционојарбитражисуарбитринајчешћеупозицијидапро
цењујудалијетуженадржавапредузимањеммеразаконодавногилиадми
нистративногкарактераповредиланекуодматеријалноправнихгаранција
којујепретходнопружилаулагачу.78Чињеницадаједржавапријемаулагања
притомеделовалаујавноминтересу,уциљузаштитеживотнесредине,жи
вотаилиздрављастановништванеослобађајеапсолутноодговорностикоја
сесастојиуобавезиплаћањаодговарајућенакнаде.Процеснимеханизамза
решавањеинвестиционихспорова,прематоме,нијезамишљентакодаза
штитидржавеодделовањастранихулагача.Овајмеханизамјеједнострану
смислудајепревасходноусмереннаситуацијеукојимаседржавајављакао
туженастрана.Унајвећембројуслучајева,државајеустањудауинвести
ционојарбитражипокренепитањеодговорностистраногулагачазаактепо
вредеживотнесрединејединопрекопроцесногинститутапротивтужбе.

Анализанајважнијихинструменатакојичинејурисдикционуоснову
арбитражеувезисастранимулагањимаиистраживањедоступнеарбитражне
праксепоказуједајеупотребапротивтужбесапоменутомсврхоммогућа,али
дадржавиутомсмислунапутустојебројнепрепреке.79Прво,будућидаје
надлежностарбитражногсудаограниченанаспоровезачијерешавањесу
странкедалесвојусагласност,питањеједалијеулагачдаосвојпристанакда
сеопротивтужбирешавапредарбитражнимсудом.Основнадлежностиар
битражногсудаданасјенајчешћедвостраниспоразумозаштитииунапре
ђењуулагања.АкојеодредбаБИТонадлежностиформулисанауско–на
пример,акопрецизираданадлежностпостојисамозаслучајевеповредеправа
изБИТодстранедржаве,немаместазауспостављањенадлежности.80Друго,

77ПетарЂундић,„Мерезазаштитуживотнесрединеиповредаправастраногулага
ча“,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 2/2011,342.

78ПетарЂундић,„Учешћелицакојенисустранкеуарбитражномпоступкуизашти
тајавногинтересапредарбитражнимсудомИКСИД“,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду3/2012,324.

79ПетарЂундић,„Противтужбауинвестиционојарбитражикаоинструментзашти
теживотнесредине“,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду4/2014,281292.

80Вид.Spyri don Ro us sa lis v. Ro ma nia(ICSIDCaseNo.ARB/06/1),Award,December7,
2011,пасуси859877.
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уарбитражнојпраксисемогунаћипримеризатодајезадопуштеностпро
тивтужбе(енгл.ad mis si bi lity)неопходнодапостојиконекситетизмеђутужбе
ногзахтеваипротивтужбе,причемујенарочиторестриктивносхватањеда
конекситетзависиодтогадалијепротивтужбазасновананаистомправном
основу(истомизворуправа)каоштојеслучајсатужбом.81Речјеопрепреци
којујенарочитотешкозаобићибудућидајетужбауоваквимспоровимаобич
нозасновананаспоразумуозаштитииунапређењуулагања,адасустандарди
заштитеживотнесрединекојејеповредиостраниулагачобичнопрописани
националнимзаконодавствомдржавепријема.Трећивеликипроблемза
државекојијеповезансапретходнимјенедостатакнормативнеосновепр
отивтужбеуматеријалноправномсмислу.ЧињеницадаБИТдајенадлежност
арбитражномсудударешаваопротивтужби,јошувекнезначиготовони
штаакоарбитражнисуднемаправодапримениправнаправилаукојимасе
налазиобавезаулагачакојајенаводноповређена(националноправодржа
вепријема).Например,акојеарбитражапокренутанаосновуБИТкоји
садржиклаузулуомеродавномправузасуштинуспора,аонанепредвиђа
применунационалногправакаомеродавног,можесепретпоставитидаар
битражнисуднећеиматиовлашћењедаприменинационалнепрописео
заштитиживотнесредине.Акоклаузулеомеродавномправунема,уизве
сномсмислудржавесуупредностиусистемуустановљеномВашингтон
скомконвенцијоморешавањуинвестиционихспороваизмеђудржаваи
држављанадругихдржава,82јеронасадржиправилопокојемјеарбитражни
суддужанда,измеђуосталог,уодсуствуспоразумастранакаомеродавном
праву,применинационалноправодржавепријема.83

Јединидосадајавностипознатслучајукојемједржавасаизвесним
успехомкористилапротивтужбукаоинструментзаштитеживотнесредине
јеПеренкопротивЕквадора(Pe ren co v. Ecu a dor).УМеђуодлуципопротив
тужбиЕквадоракојаједонетауавгусту2015.године,арбитражновећеје
начелноприхватилодајефранцускиулагачодговоранзазагађењеделова
Амазонаукојимајевршиоексплоатацијунафте,алијеконачнуодлукуо
износунакнадештетеодложиодотренуткапроценестепенаповредежи
вотнесрединеодстраневештакакојегјеименовалосамоарбитражновеће.84

81Вид.Sa lu ka In vest ments B.V. v. The Czech Re pu blic(UNCITRAL),DecisiononJurisdic
tionovertheCzechRepublic’sCounterclaim,May7,2004,пасуси74,75,78и79.Такође,Ser gei 
Pa us hok et al. v. Re pu blic of Mon go lia(UNCITRAL),AwardonJurisdictionandLiability,April
28,2011,пасуси693698.

82СлужбенилистСЦГ–Међународниуговори,бр.2/2006.
83Члан42.став1.Конвенције.
84Вид.Pe ren co Ecu a dor Li mi ted v. The Re pu blic of Ecu a dor(ICSIDCaseNo.ARB/08/6),

InterimDecisiononEnvironmentalCounterclaim,August11,2015,пасуси586,587.Арбитражно
већенијесматралоналазевештакакојесуангажовалестранеуспоруверодостојним.Вид.
пасус581.
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Упоменутомспорутужилацнијеподнеониједанприговорупогледунад
лежностиарбитражногсудазапротивтужбуЕквадора,нитијеоспорио
допуштеностпротивтужбе.Збогтогасеарбитражновећеусвојојодлуци
нијенибавилоовимпитањиманачелногкарактера.Требалоби,међутим,
истаћидапротивтужбаЕквадоранијебиласуоченасапотешкоћамакојесе
помињууовомрадуикојесередовнојављајууинвестиционимспоровима.
Овозбогтогаштосујурисдикционуосновупротивтужбечиниладваугово
раоексплоатацијинафтезакљученаизмеђуулагачаидруштваувласништву
Еквадора,којејепоступалоуимеизарачундржаве.Поредтогаштојеулагач
покренуоарбитражунаосновуарбитражнеклаузулеизфранцуско–еквадор
скогБИТ,онајебилазаснованаинаарбитражнимклаузуламаизнаведених
уговора.85Прематоме,будућидајеулагачбиоједнаодстранаизуговора
којијечиниоосновнадлежностиарбитражногсуда,ноторнајечињеница
дајеонзакључењемтогуговорадаосвојусагласностдабудетужензање
говуевентуалнуповреду.Такође,уговориупитањусусадржалиизричиту
одредбуомеродавностиеквадорскогправа.86Тозначидајепротивтужба
ималасвојунормативнуосновууобавезамапоштовањаеколошкихпропи
саприсутнихузаконодавствудржавепријема.Збогтогасеможерећидаје
успехсакојимјепротивтужбукористилатуженадржавауовомспоруре
зултатспецифичнихоколностислучаја.Уредовномтокуствари(којипод
разумеваБИТкаојурисдикционуосновутужбеипротивтужбе),државе
могудазаштитесвојеправонаподношење„еколошкепротивтужбе“,пре
свега,инсистирањемнауношењуштоширедефиницијеспораприликом
закључивањадвостранихиливишестранихспоразумаозаштитиулагања,
теодредбеомеродавномправукојабипредвиделаприменунационалног
правадржаведомаћина.87

4.5. На ци о нал ни су до ви: уни вер зал на над ле жност и пре пре ке  
оства ри ва њу зах те ва на осно ву гра ђан ско прав не од го вор но сти  

тран сна ци о нал них кор по ра ци ја за ште ту на не ту жи вот ној сре ди ни

Жртвенарушавањаживотнесрединечестосеналазеуједнојземљи,а
одговорнолице,илилицекојеизвлачикористизштетнеделатности,налази
сеудругојземљи.Овакавраспоредулогаудрамикојанастајеуследзагађења
јеуобичајен,збогтогаштосевеликииндустријскииинфраструктурнипро
јектиизводеузучешћестранихулагача,аглавниносиоцитаквихпројеката

85Вид.Pe ren co Ecu a dor Ltd. v. The Re pu blic of Ecu a dor(ICSIDCaseNo.ARB/08/6),
DecisiononJurisdiction,June30,2011,пасуси108,109.

86Вид.Pe ren co Ecu a dor Li mi ted v. The Re pu blic of Ecu a dor(ICSIDCaseNo.ARB/08/6),
DecisiononRemainingIssuesofJurisdictionandLiability,September12,2014,пасуси318,319.

87П.Ђундић(2014),292.
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сутранснационалнекорпорације,којејединеимајутоликyколичинуслобод
ногкапиталаиоперативногзнања,дасуспособнедаизведутуврстуула
гања.Уописанојситуацији,дабиостварилинакнадуштете,оштећенисе
понекадобраћајусудутуженогуиностранству.Онито,поправилу,чинеиз
дваразлога:збогтогаштоодлокалногсубјектапрекокогајеулагањекана
лисано,немогуостваритинакнадуштете,јерјеоннедовољнокапитализо
вани/илизбогтогаштоулокалномправномсистемунебидобилитолико
високунакнаду.Важнуулогуусвемуиграјуистраниадвокатииневладине
организацијекојиподстичуфизичкалицакојасупретрпелаштетуодзага
ђења,датужепојединачноилизаједничкипредстранимсудом,ипомажу
имуостваривањуправаутомпоступку.Штетаоднарушавањаживотне
срединечестојеповезанаисаштетомуследповредеосновнихљудских
праваоштећених.

Утаквомспорукојисепокрећепреднационалнимсудомнекемоћне
западнедржавекаоштосуСједињенеАмеричкеДржаве(САД),Уједињено
Краљевство(УК)илиХоландија,туженијеправнолице,транснационална
корпорацијакојаобављаодређенуделатностштетнупоживотнусредину
унекојлатиноамеричкој,јужноазијскојилиафричкојдржави,атужилацје
физичколице,једноиливише,којејепретрпелоштетууследконкретног
загађењадокогаједошлоуследнемараилинезнањадруштвакћеритужене
којиуправљапостројењиманатерену.

Напрвипоглед,чиниседанеманикаквихпроблема,јерсвакиправни
системпознајепојамопштемеђународненадлежностикојасекодправних
лицазасниванаседиштутуженог.Тозначидатранснационалнакорпорација
можебититуженауземљисвогседишта.Осимтога,поштојеузагађењу
учествовалаинекалокалнапословнајединицатекорпорације,већинаправ
нихсистемауслучајусупарничарства,признајеимогућностпроширења
надлежностинавишетужениходкојихсамоједанимаседиштенатерито
ријисуда,пабисенадлежностмоглапроширитиинању.Међутим,искуство
показуједапостојепрепрекеидажртваманећебитинималолакодапред
судомметрополеуспоставемеђународнунадлежностзасвојзахтев,акамо
лидадођудоодштете.

Једнаодтаквихпрепрека,добропознатајошизпредметаБопал88,кога
можемосматратипретечомиливесникомпроблемаокојемјеовдереч,јесте
доктринаfo rum non con ve ni ens,којасепримењујепредсудовимаСАДаи
УКа.89Укратко,доктринаомогућаванадлежномсудудаодбацитужбуу
случајуданаосновудоказаоцениданијенајпогоднијисудзарасправљање

88In re Union Car bi de Corp. Gas Plant Di sa ster, 634 F. Supp. 842(S.D.N.Y. 1986).
89Вид.RоnaldA.Brand,ScottR.Jablonski,Fo rum Non Con ve ni ens: Hi story, Glo bal 

Prac ti ce, and Fu tu re Un der the Ha gue Con ven tion on Cho i ce of Co u rt Agre e ments,ОxfordUni
versityPress,USA2007.
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датогпредмета,односнодапостојинегдеусветунекипогоднијисудзање
говорасправљање.Поправилу,судуземљигдејенасталаштетасматрасе
погоднијимсудом.

Другапрепреказауспостављањемеђународненадлежностилокалног
судатуженогпојављујесеуњеговојкорпоративнојструктури.Каотаква,
налазисенаграниципроцеснеисупстанцијалнесферејердотиченесамо
процесненормеосупарничарствувећиматеријалноправненормеоорга
нимауправљањаиодговорностиправнихлица.Наиме,прематеоријиодво
јеностиправнеличностикојасеувећиниправнихсистемапримењујена
правналица,матичнодруштвонеможебитиодговорнозаштетуоднару
шавањаживотнесрединекојутрпелицачијејередовнопребивалиштеу
местуделиктаакојештетникњеговодруштвокћи,безобзираначињеницу
штоматичнодруштвоевентуалноостварујепрофитизштетнеделатности.
Постојањемогућностидаматичнодруштвоодговаразаштетуможедасе
поставикаоусловзауспостављањеопштемеђународненадлежностизаре
шавањедатогспора.Илустроваћемотоједнимпримеромизновијепраксе
енглескогсудакојисеодносиназагађењекојејеуНигеријиизвршилаан
глохоландсканафтнакорпорацијаШел.90Тужбенизахтевбиојезаснован
назначајнојиконтинуиранојштетикојусутужиоцитрпелиуследизливања
нафтенабушотинамаШелалоциранимуњиховомкрају.Тужбусуподнели
појединци,држављаниНигерије,сапребивалиштемуНигеријиуимеоко
42500оштећенихлица.ТуженисубилидруштвомајкасаседиштемуЛон
донуидруштвокћикојејеуправљалонафтнимпостројењима,саседиштем
уНигерији.Енглескисудјепошаоодправилауспостављеногуранијојсуд
скојпракси,датужбенизахтевипротивдруштвамајкевезанизапословање
њенихдруштавакћериуиностранству,уначелумогубитиподнетипред
енглескимсудом.Међународнанадлежносткојапостојиуодносунадру
штвомајкуможесепроширитиинадруштвокћиуколикотужиоцидокажу
даимајуправнизахтев(ar gu a ble cla im)уодносунадруштвомајку,безоб
зираштосудогађајикојисупроузроковалиштету,насталиискључивона
територијистранедржаве.Уфокусурасправеомеђународнојнадлежности
стајалајетврдњатужиоцадаједруштвомајкапропустилодауложидужну
пажњу(duty of ca re)какобиобезбедилoдапословањењеногдруштваудел
тирекеНигерненанесештетуживотнојсредини.Тужиоцинисууспелида
докажудајетуженохолдингдруштвоималобилокаквуобавезупажњепре
мањима,тенисууспелидадокажудапостојиправнизахтевидауспоставе
међународнунадлежност.Поштојетужбаодбаченауодносунахолдингдру
штвокаоглавногтуженог,моралајебитиодбаченаиуодносунадруштвокћи
каозависногтуженог.Узевшиуобзирдајебилоупитањухолдингдруштво

90Оkpabi v. Shell [2017]EWHC89(TCC)пресудаод26.јануара2017.
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којенијеобављалодругуделатностосимфинансијске,данијебилоносилац
дозволезаобављањеделатностиексплоатацијенафтеуНигеријиидасу
самодвањеговафункционерабиличлановиизвршногодборагрупеШел,
енглескисудјезакључиодатужиоцинисууспелидадокажудајепостојао
високистепенконтролеиуправљањакојијенеопходандабисеутврдила
обавезаулагањадужнепажње.Притомзанемаренајечињеницадајехол
дингдруштвобилоовлашћенодадоносиодлукекојесеодносенаполитику
групеШелидаједавалоизјавезамедијеоконтролинаддруштвомкћери
иостратегијизаштитеживотнесрединекојујеусвојилагрупаШел.Једно
одосновнихначелаенглескогправа,ставјесуда,јеначелоодвојенеправне
личностисаставнихделовакорпоративнегрупе,аодступањеодтогначела
јеизузетаккојисевеомарестриктивнопримењује.Укоментаримаовеод
лукесеконстатуједајенеуспехтужилацададокажумеђународнунадле
жностпоказатељдабибилојоштежедоказатиодговорностхолдингком
паниједасукојимслучајемуспелидапребродеовупрвустепеницу,односно
дадокажудапостојиar gu a ble cla imпротивње.91

Скривањедруштвамајкеизадоктринеодвојенеправнеличностипри
вреднихдруштавакојапослујукаосаставнидеотранснационалнекорпора
цијејеконтроверзно,акосеузмеуобзирдајеумеђународноминвестиционом
правукојејеусмереноназаштитуправастранихинвеститора,теоријаодво
јенеправнеличностипотпуноскрајнута,односно,члановимадруштваје
дозвољенодатраженакнадузасвакуштетукојујесамодруштвопретрпело
удржавипријема.92Другимречима,дајеенглескохолдингдруштвоевен
туалнотужилоНигеријузаповредуправаизнигеријскоенглескогБИТа
којасесастојиунеправичномтретмануњеговогдруштвакћериуНигерији
(нпр.збогнеоправданогизрицањаказнизанепридржавањепрописаоза
штитиживотнесредине),готовојесигурнодабиарбитражнисудодбио
приговорненадлежностизбогодвојенеправнеличностиовихдруштава.

УХоландији,гдесеналазиседиштеоперативногделагрупеШел,још
једногпривредногдруштваизнаведенегрупе,којејенесумњивоималоути
цајанапословањедруштвакћери,поднетојетакођенизтужбиодприват
ноправнихтужилацазбогнарушавањаживотнесрединеуНигерији.Један
одпредмета93илуструјетврдњудапрепрекеустановљавањуодговорности

91ЕkaterinaAristova,“SuingTNCsintheEnglishcourts:thechallengeofjurisdiction“,
Con flict of Laws.net,February1,2017.http://conflictoflaws.net/2017/suingtncsintheenglish
courtsthechallengeofjurisdiction/,3.3.2017.

92Вид.DavidGaukrodger,“Investmenttreatiesascorporatelaw:Shareholderclaimsand
issuesofconsistency“,OECD Wor king Pa pers on In ter na ti o nal In vest ment,No.2013/3.https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2354253,4.3.2017.

93Ak pan v. Royal Dutch Shell PLC,ArrondissementsrechtbankDenHaag[DistrictCourt
ofTheHague],Jan.30,2013,CaseNo.C/09/337050/HAZA091580.
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заштетумогудасенађуиумеродавномсупстанцијалномправу,анесамо
унормамаомеђународнојнадлежности.Холандскисудјеустановиосвоју
међународнунадлежностнесамозатуженодруштвомајку,већизатужено
друштвокћиизНигеријеспозивомначињеницудаобатужбеназахтева
имајуистиправниоснов,одговорностзаштетунанетуизнепажње,идаби
билоускладусаначеломекономичностидасеонирасправеуистомпо
ступку.Помишљењусуда,туженодруштвокћијемоглопредвидетидаће
бититуженозаједносадруштвоммајкомуХоландијинаосновуодговорности
заизливањенафте.Судсеуобразложењупозваоинамеђународнитрендда
семултинационалнакомпанијаможетужитиусопственојземљизаштету
којујењенапословнајединицананеласубјектимауиностранству.Приговор
туженогдаћетужбенизахтевзаснованнаодговорностидруштвамајкебити
свакакоодбијенкаонеоснован,нијеузетуобзируовојфазиодлучивања.Шта
више,премасхватањусуда,чакидасеутврдикасниједадруштвомајка
нијеодговорно,тонебидовелодопрестанкамеђународненадлежностиу
односунадруштвокћи.Упркостоме,кадајемеђународнанадлежностуста
новљенатужбенизахтевјеипакодбијен.Нигеријскоправокојејеодређено
каомеродавнонепредвиђаначелооодговорностидруштвамајкезаштету
којуњенадруштвакћериучинеуиностранству.Ипак,победаШелаовом
случајунијебилапотпуна.Холандскисудјеутврдиодаједруштвокћимогло
иморалодаспречиизливањенафтекојејенанелоштетуиобавезаогаједа
тужиоцимаплатинакнаду.Противовепресудеподнетајежалба,аједанод
главнихразлогакојиШелистичепротивњејененадлежностхоландског
судазаактењеговогдруштвакћериизвршенеуНигерији.Премарасполо
живиминформацијама,правнабиткајеидаљеутоку.

Постојеидругепрепрекеостваривањузахтевазанакнадуштетепред
судовима,директномтужбомпротивматичногдруштвауразвијенојземљи.
Збогтогасепојединиделовимеђународнезаједницекојисхватајудајежи
вотнасрединавредносткојаједеозаједничкогнаслеђа,залажузаувођење
универзалнеграђанскоправненадлежностинационалнихсудовапоредуни
верзалнекривичноправненадлежности,кадасуупитањуоваквиделикти,
јерсетимеонемогућавајутранснационалнекорпорациједасеизолујуод
одговорностизаштетунанету„негдедругде“.94Например,већшестгодина
јеутокудискусијауоквируГенералнескупштинеУНодомашајуиприме
ниначелауниверзалненадлежности.95Такође,бројнисуактиневладиних

94МајаСтанивуковић,„РезолуцијаИнститутазамеђународноправооуниверзалној
надлежностиуграђанскоправнимспоровимаонакнадиштетенасталеизвршењеммеђуна
родногкривичногдела“,За шти та жи вот не сре ди не и пра во, Збо р ник са же та ка са на уч ног 
ску па Но ви Сад,3.новембар2016,25.

95Вид.отомевишенасајтуУНа:http://www.un.org/en/ga/sixth/66/ScopeAppUniJuri.shtml,
5.3.2017.
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организацијакојипомињуначелооуниверзалнојнадлежностиуобасег
мента,кривичноправномиграђанскоправном.96

Поредзалагањазаувођењеуниверзалнеграђанскоправненадлежности,
трагасеизауниверзалноважећимматеријалноправнимнормамакојебипо
служилекаосигуранослонациосноводговорностионихкојипрофитирају
одризичнихделатностиикојиимајудовољнуекономскумоћдаотклоне
последицееколошкештете.Например,уНацртуОпштегмишљењаооба
везамадржавенаосновуМеђународногпактаоекономским,социјалними
културнимправимакојијеразматраоКомитетУНзаекономска,социјална
икултурнаправанасвојој60.седнициодржанојод2024.фебруара2017.го
дине,говорисеиоовомпроблему.97Комитетуовомдокументуконстатује
дасежртвеповредаљудскихправапочињениходстранетранснационалних
корпорацијасуочавајусапосебнимизазовимаприликомостваривањана
кнадештете,јеруследначинанакојисепословнегрупеорганизују,онеувек
успевајудаизбегнуодговорностсакривајућисеизатзв.корпоративногвела.
Друштвомајкаможедаизбегнеодговорностзапротивправнаделадруштва
кћеричакиуслучајевимакадајебилаупозицијидаутиченапонашањетог
друштвакћери.Корпоративнаструктурапривреднихсубјекатавеомаком
пликујепоступакостваривањаправногсредствакаоштосупоказалислуча
јевимасовнихтужбизанакнадуштетеодзагађењаииндустријскихнесрећа.
Поредтешкоћаудоказивањудапостојиштетаиузрочнопоследичнавеза
измеђурадњитуженекорпорацијелоциранеуједнојземљииштетнерадње
којајеизвршенаудругојземљи,транснационалнисудскипоступцисучесто
превишескупиидуготрајни.98Услучајевимакадасеповредаправагаран
тованихПактомможедиректноприписатипословномсубјекту,Одборсматра
дасежртвамаможедозволитидатужетајсубјектбилодиректнонаоснову
Пакта,уонимземљамакојесматрајудаодредбеПактаимајунепосреднодеј
ствонаприватноправнесубјекте,билонаосновунационалногзаконодавства
којимасеодредбеПактаспроводеудело.99Одборзакључуједаприватна

96AmnestyInternational,14 Prin ci ples on the Ef fec ti ve Exe r ci se of Uni ver sal Ju ris dic tion 
(1999);theInternationalLawAssociation’sFi nal Re port on the Exer ci se of Uni ver sal Ju ris dic tion 
in Re spect of Gross Hu man Rights Of fen ces (2000);thePrin ce ton Prin ci ples on Uni ver sal Ju ris
dic tion (2001);AfricaLegalAid’sCa i roArus ha Prin ci ples on Uni ver sal Ju ris dic tion in Re spect 
of Gross Hu man Rights Of fen ses: An Afri can Per spec ti ve (2002);theInstituteofInternationalLaw,
ResolutionUni ve r sal Cri mi nal Ju ris dic tion with Re gard to the Cri me of Ge no ci de, Cri mes Aga inst 
Hu ma nity and War Cri mes, 2005;theAUEU Ex pert Re port on the Prin ci ple of Uni ver sal Ju ris
dic tion (2009);theMa dridBu e nos Ai res Prin ci ples of Uni ver sal Ju ris dic tion (2015)итд.

97Ge ne ral Com ment on Sta te Obli ga ti ons un der the In ter na ti o nal Co ve nant on Eco no mic, 
So cial and Cul tu ral Rights in the Con text of Bu si ness Ac ti vi ti es,E/C.12/60/R.1.

98Ge ne ral Com ment on Sta te Obli ga ti ons un der the In ter na ti o nal Co ve nant on Eco no mic, 
So cial and Cul tu ral Rights in the Con text of Bu si ness Ac ti vi ti es,пасус45.

99Ge ne ral Com ment on Sta te Obli ga ti ons un der the In ter na ti o nal Co ve nant on Eco no mic, 
So cial and Cul tu ral Rights in the Con text of Bu si ness Ac ti vi ti es,пасус49.
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тужбаиграважнуулогууостваривањуприступаправдизажртвекојесу
претрпелештетууследповредеправагарантованихПактом.

Међутим,премаједнојстудијикојујеГенералнадирекцијаЕвропскеко
мисијесачинилазаЕвропскипарламент,100дебатаоуниверзалнојнадлежности
joшнијенипочела,авећјепревазиђена,јерсууземљамаукојимајеонапо
кренута(наводесеСАД,Француска,Белгија,ШпанијаиУК)усвојенеизмене
законодавствакојеидуусупротномправцуодуспостављањауниверзалне
надлежностиовеврсте.НаводисетакођедасудовиуНемачкојсистематски
одбацујусветужбеукојиманепостојијакаиобјективнавезаспорасатомдр
жавом.Многисматрајудајеуниверзалнаграђанскоправнанадлежностогра
ниченанаслучајевекадајеустановљенаодговорностштетниказанекоод
међународнихкривичнихделазакојапостојиуниверзалнакривичноправна
надлежност,аправналицанемогубитигоњеназатаквакривичнадела.За
кључаковестудијеједајезлатнодобаидејеоуниверзалнојнадлежностивећ
прошло.101Онасесвелананадлежностуслучајевимакадаодређеналицаза
којесесумњадасуусвојојземљипочинилатешкезлочинепротивчовечности
иратнезлочине,покушајуданађууточиштеунекојдругојземљи.Самоута
квимслучајевиманадлежностзарасправљањетужбизанакнадуштетезбог
повредеуниверзалнихвредностиучињенеуиностранствубићеприхваћена.

5.ЗАКЉУЧАК

Основнаобележјановихтрендоваузаштитиживотнесрединесупро
налажењеновихрешењаидругачијихмеханизамакојиомогућавајуширем
кругусубјекатадабудуносиоцинекоговлашћењаодзначајазазаштиту
животнесредине.Променесувидљивенанормативномнивоу,одпромене
расподелеодговорностизаклиматскепроменедоувођењаодредабауоне
уговореукојимасеоваквенорметрадициналнонисумоглепронаћи.Тако
ђе,проширујесеикругљудскихправаувезисазаштитомживотнесреди
неиуводеседругачијипоступциидругачијателакојивишеодговарају
структурииприродиовихнорми.Међутим,иакопостојисвевишефорума
предкојимаоштећениизаинтересованимогутражитиправду,паипосту
пакакојисепокрећупредмеђународниминационалнимсудовима,постоје
ипоказатељикојиговореонизупроцеснихиматеријалнихпрепрекакојe
ефективноонемогућавајуостваривањесудскезаштите.Коначно,заједничко
истраживањепоказуједамеђународноправоживотнесрединевишеније
изолованагранамеђународногправајерсењеговенормеиначелаполако
преносеусведругеобластимеђународноправногживота.

100DirectorateGeneralforExternalPolicies,TheApplicationofUniversalJurisdictionin
theFightAgainstImputity,DROI,2016.

101Ibid.,20.
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Cur rent Trends in In ter na ti o nal En vi ron men tal Pro tec tion

Abstract: This ar tic le re pre sents the over vi ew of cer tain new trends in in
ter na ti o nal en vi ron men tal pro tec tion. The re sults of the re se arch are or ga ni zed 
in se ve ral sec ti ons: in ter na ti o nal le gal so ur ces (in ter na ti o nal agre e ments, in ter
na ti o nal le gal prin ci ples, soft law), hu man rights (Aar hus Con ven tion, hu man 
rights in re la tion to cli ma te chan ge, right to wa ter), pro ce du ral mec ha nisms ava
i la ble for the pro tec tion of en vi ron ment (ICJ, CJEU, in ter na ti o nal pro ce du res 
ava i la ble to in di vi du als, in ter na ti o nal in vest ment ar bi tra tion, na ti o nal co u rts). 
The ar tic le fo cu ses not only on new de ve lop ments which il lu stra te in no va ti ve ap
pro ac hes to en vi ron men tal pro tec tion but al so de tects a num ber of pro blems in 
re la tion to the ir ef fec ti ve im ple men ta tion and en for ce ment.

Keywords: in ter na ti o nal en vi ron men tal law, hu man rights in re la tion to en
vi ron ment, in ter na ti o nal en vi ron men tal pro ce du res, uni ver sal ju ris dic tion of mu
ni ci pal co u rts for ci vil su its aga inst TNC for en vi ron men tal da ma ge. 
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