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ПРО ТО КОЛ О ГРА ЂАН СКО ПРАВ НОЈ  
ОД ГО ВОР НО СТИ ЗА ШТЕ ТУ И НА КНА ДИ  
ШТЕ ТЕ УЗРО КО ВА НЕ ПРЕ КО ГРА НИЧ НИМ  

ЕФЕК ТИ МА ИН ДУ СТРИЈ СКИХ УДЕ СА  
НА ПРЕ КО ГРА НИЧ НИМ ВО ДА МА1

Сажетак: Про то кол о гра ђан ско прав ној од го вор но сти за ште ту и 
на кна ди ште те узро ко ва не пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде-
са на пре ко гра нич ним во да ма (Про то кол) је усво јен 2003. го ди не у окви ру 
Еко ном ске ко ми си је Ује ди ње них на ци ја за Евро пу. Основ ни циљ Про то ко ла 
је да омо гу ћи по је дин ци ма ко ји су пре тр пе ли ште ту услед пре ко гра нич них 

1 Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Би о ме ди ци на, за шти та жи-
вот не сре ди не и пра во (бр. 179079) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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деј ста ва ин ду стриј ског уде са на ме ђу на род ним во да ма да оства ре аде кват-
ну и бр зу на кна ду ште те. Пре ма Про то ко лу за ште ту је од го во ран опе ра-
тер ко ји оба вља опа сну ак тив ност. Опе ра тер ће би ти од го во ран за уде се 
у ин ста ла ци ји, укљу чу ју ћи и бра не, као и за уде се за вре ме тран спор та на 
ме сту опа сне ак тив но сти или за вре ме off-si te тран спор та у це во во ди ма. 
По јам ште те је ши ро ко по ста вљен та ко да об у хва та смрт или те ле сну 
по вре ду, гу би так или ште ту на имо ви ни, из гу бље ну до бит, тро шко ве пред-
у зи ма ња ме ра по нов ног ус по ста вља ња и ме ра од го во ра. Про то кол пред ви ђа 
да опе ра тер од го ва ра по прин ци пу објек тив не од го вор но сти. Ме ђу тим, он 
мо же да се осло бо ди од од го вор но сти уко ли ко до ка же по сто ја ње не ког од 
осно ва за осло бо ђе ње од од го вор но сти. Од го вор ност опе ра те ра је ли ми-
ти ра на у за ви сно сти од сте пе на опа сно сти ње го ве ак тив но сти. Опе ра тер 
је ду жан да обез бе ди фи нан сиј ско обез бе ђе ње до од ре ђе ног из но са. 

Кључнеречи: за шти та жи вот не сре ди не, ин ду стриј ски удес, пре ко-
гра нич ни ефек ти, опе ра тер, гра ђан ско прав на од го вор ност за ште ту, на кна-
да ште те.

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Еко ном ска ко ми си ја Ује ди ње них на ци ја за Евр о пу (енг. Uni ted Na ti ons 
Eco no mic Com mi sion for Eu ro pe, да ље у тек сту: UNE CE) је осно ва на не по сред-
но по сле Дру гог свет ског ра та,2 а пред ста вља те ло у окви ру ко јег су во ђе ни 
пре го во ри и усво је не ме ђу на род не кон вен ци је, чи ји је основ ни циљ пре ва зи-
ла же ње про бле ма ко ји на ста ју услед до га ђа ја ко ји има ју пре ко гра нич но деј ство. 

UNE CE је да ла не мер љив до при нос раз во ју по ли ти ке за шти те жи вот не 
сре ди не и уна пре ђе њу одр жи вог раз во ја у др жа ва ма чла ни ца ма. У окви ру 
UNE CE осно ван је Ко ми тет за по ли ти ку за шти те жи вот не сре ди не3 (енг. 
UNE CE Com mi tee on En vi ron men tal Po licy, да ље у тек сту: CEP) чи ји су основ-
ни за да ци пру жа ње по др шке др жа ва ма ра ди уна пре ђе ња њи хо ве пре ко гра-
нич не са рад ње у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, као и све о бу хват ни ја 
им пле мен та ци ја UNE CE ре ги о нал них оба ве за у ве зи са за шти том жи вот не 
сре ди не и на пре дак одр жи вог раз во ја у ре ги о ну. 

У обла сти за шти те жи вот не сре ди не под по кро ви тељ ством UNE CE 
из ра ђе но је и усво је но пет ме ђу на род них кон вен ци ја: Кон вен ци ја о пре ко-

2 Вид. Сан дра Фи шер Шо бот, „Кон вен ци ја о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј-
ских уде са – при каз и ана ли за“, Прав на ри јеч, 37/2013, 98.

3 UNE CE Ко ми тет за по ли ти ку за шти те жи вот не сре ди не (да ље у фу сно та ма: CEP) 
је осно ван 1994. го ди не. О са ста ву, на чи ну ра да и ак тив но сти ма CEP ви де ти ви ше на https://
www.une ce.org /en vi ron men tal-po licy/com mit tee-on-en vi ron men tal-po licy/abo ut-the -com mit tee-
on-en vi ron men tal-po licy.html (да тум при сту па: 20.06.2018.).

Др Сан дра С. Фи шер Шо бот, Др Вла ди мир Ж. Мар јан ски, Др Зо ран В. Ар сић, Др Дра го Љ. Ди вљак (стр. 577–594)
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гра нич ном за га ђи ва њу ва зду ха на ве ли ким уда ље но сти ма,4 Кон вен ци ја о 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту5 (да ље 
у тек сту: Еспо кон вен ци ја), Кон вен ци ја о за шти ти и упо тре би пре ко гра-
нич них во до то ка и ме ђу на род них је зе ра6 (да ље у тек сту: Кон вен ци ја о 
во да ма), Кон вен ци ја о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са7 и 
Кон вен ци ја о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у од лу чи ва њу и 
до ступ но сти пра во су ђа у ве зи са пи та њи ма ко ја се ти чу жи вот не сре ди не8. 
Све на ве де не кон вен ци је су сту пи ле на сна гу и до при не ле су уни фи ка ци ји 
пра ви ла у обла сти за шти те жи вот не сре ди не. Оне су на ро чи то зна чај не за 
Европ ску уни ју, али и за Евро пу у це ли ни и пред ста вља ју основ за ре ги о-
нал ну са рад њу у обла сти за шти те жи вот не сре ди не.9 

4 Кон вен ци ја о пре ко гра нич ном за га ђи ва њу ва зду ха на ве ли ким уда ље но сти ма је 
до не та 1979. го ди не, а сту пи ла је на сна гу 1983. го ди не. Ре пу бли ка Ср би ја је 1986. го ди не 
ра ти фи ко ва ла кон вен ци ју – За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је о пре ко гра нич ном за га ђи-
ва њу ва зду ха на ве ли ким уда ље но сти ма (Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри, 
број 11/86). По ред то га, Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла и Про то кол уз Кон вен ци ју о 
пре ко гра нич ном за га ђи ва њу ва зду ха на ве ли ке да љи не о ду го роч ном фи нан си ра њу Про гра-
ма са рад ње за пра ће ње и про це ну пре ко гра нич ног пре но са за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху 
на ве ли ке да љи не у Евро пи (ЕМЕР) – За кон о ра ти фи ка ци ји Про то ко ла уз Кон вен ци ју о 
пре ко гра нич ном за га ђи ва њу ва зду ха на ве ли ке да љи не о ду го роч ном фи нан си ра њу Про-
гра ма са рад ње за пра ће ње и про це ну пре ко гра нич ног пре но са за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва-
зду ху на ве ли ке да љи не у Евро пи (ЕМЕР), Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри, 
број 2/87.

5 Кон вен ци ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту 
је усво је на 1991. го ди не у Еспоу у Фин ској, а сту пи ла је на сна гу 1997. го ди не. Ре пу бли ка 
Ср би ја је Еспо кон вен ци ју по твр ди ла 2007. го ди не За ко ном о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко гра нич ном кон тек сту (Слу жбе ни гла сник РС 
– Ме ђу на род ни уго во ри, број 102/07).

6 Кон вен ци ја о за шти ти и упо тре би пре ко гра нич них во до то ко ва и ме ђу на род них 
је зе ра (да ље у фу сно та ма: Кон вен ци ја о во да ма) је усво је на у Хел син ки ју 1992. го ди не, а 
сту пи ла је на сна гу 19. апри ла 2000. го ди не. Ср би ја је 5. ма ја 2010. го ди не до не ла За кон о 
по твр ђи ва њу Кон вен ци је о за шти ти и упо тре би пре ко гра нич них во до то ко ва и ме ђу на род-
них је зе ра и аманд ма на на чл. 25 и 26 Кон вен ци је о за шти ти и упо тре би пре ко гра нич них 
во до то ко ва и ме ђу на род них је зе ра, Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри, број 01/10.

7 Кон вен ци ја о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са је усво је на 1992. 
го ди не на за се да њу UNE CE одр жа ном у Хел син ки ју, а сту пи ла је на сна гу 2002. го ди не. У 
Ре пу бли ци Ср би ји је 29. ма ја 2009. го ди не до нет За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о пре ко-
гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са, Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри, 
број 42/2009.

8 Кон вен ци ја о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у од лу чи ва њу и до ступ-
но сти пра во су ђа у ве зи са пи та њи ма ко ја се ти чу жи вот не сре ди не је усво је на у Ар ху су 
(Дан ска) 1998. го ди не, а сту пи ла је на сна гу 2001. го ди не. Ре пу бли ка Ср би ја је 2009. го ди не 
ра ти фи ко ва ла Ар ху ску кон вен ци ју (За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је о до ступ но сти ин-
фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у од лу чи ва њу и до ступ но сти пра во су ђа у ве зи са пи та њи ма 
ко ја се ти чу жи вот не сре ди не, Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри, број 38/09).

9 С. Фи шер Шо бот, 99.
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Уз сва ку од на ве де них кон вен ци ја до не ти су и од го ва ра ју ћи про то ко ли. 
Упра во и пред мет раз ма тра ња у овом ра ду је Про то кол о гра ђан ско прав ној 
од го вор но сти за ште ту и на кна ди ште те узро ко ва не пре ко гра нич ним ефек-
ти ма ин ду стриј ских уде са на пре ко гра нич ним во да ма10 (да ље у тек сту: 
Про то кол, Ки јев ски про то кол). У ра ду ће би ти при ка за на и ана ли зи ра на 
ма те ри јал но прав на пра ви ла ко ји ма је ре гу ли са на од го вор ност за ште ту и 
на кна да ште те на ста ле као по сле ди ца пре ко гра нич них ефе ка та ин ду стриј-
ских уде са на пре ко гра нич ним во да ма.

2. ПРО ТО КОЛ О ГРА ЂАН СКО ПРАВ НОЈ ОД ГО ВОР НО СТИ ЗА  
ШТЕ ТУ И НА КНА ДИ ШТЕ ТЕ УЗРО КО ВА НЕ ПРЕ КО ГРА НИЧ НИМ  
ЕФЕК ТИ МА ИН ДУ СТРИЈ СКИХ УДЕ СА НА ПРЕ КО ГРА НИЧ НИМ  

ВО ДА МА

Не по сред ни по вод за од лу ку о фор ми ра њу рад не гру пе и до но ше ње 
Про то ко ла био је ин ду стриј ски удес у руд ни ку Ba ia Ma re у Ру му ни ји у ја-
ну а ру 2000. го ди не. Услед пу ца ња бра не у руд ни ку, 100.000 то на от пад них 
во да за га ђе них ци ја ни дом и дру гим ток сич ним суп стан ца ма из ли ле су се у 
ре ку Ла пус, а оту да и у ре ке Ти су и Ду нав. Ин ду стриј ски удес у Ba ia Ma re 
је имао зна чај не пре ко гра нич не ефек те, јер су на ве де не ре ке за га ђе не и де-
ва сти ра не у ве ли кој ме ри, а про из вод ња ри бе у Ср би ји и Ма ђар ској је уни-
ште на.11 Ана ли зе из вр ше не по сле овог уде са по ка за ле су да и по ред по сто-
ја ња ме ђу на род них ин стру ме на та о од го вор но сти за ште ту12 ни је по сто јао 
аде ква тан из вор пра ва ко јим би би ла ре гу ли са на си ту а ци ја ко ја се до го ди ла 
у Ру му ни ји.

10 Pro to col On Ci vil Li a bi lity And Com pen sa tion For Da ma ge Ca u sed By The Tran sbo un-
dary Ef fects Of In du strial Ac ci dents On Tran sbo un dary Wa ters To The 1992 Con ven tion On The 
Pro tec tion And Use Of Tran sbo un dary Wa ter co ur ses And In ter na ti o nal La kes And To The 1992 
Con ven tion On The Tran sbo un dary Ef fects Of In du strial Ac ci dents. Текст Про то ко ла је до сту пан 
на http://www.une ce.org /fi le ad min/DA M/en v/ci vil-li a bi lity/do cu ments/ pro to col_e.pdf.

11 Вид. Ce dric Lu cas, „The Ba ia Ma re and Ba ia Bor sa Ac ci dents: Ca ses of Se ve re Tran sbo-
un dary Wa ter Pol lu tion“, En vi ron men tal Po licy and Law, 33/2, 2001, 106. Pha ni Da sca lo po u lou-
Li va da, Ale xan dros Kol li o po u los, “The 2003 Ki ev Pro to col on Ci vil Li a bi lity and Com pen sa tion 
for Da ma ge Ca u sed by the Tran sbo un dary Ef fects of In du strial Ac ci dents on Tran sbo un dary 
Wa ters” у: At ti la Tan zi, Owen McIntyre, Ale xan dros Kol li o po u los, Ali star Ri eu-Clar ke, Remy 
Kin na (eds.), The UNE CE Con ven tion on the Pro tec tion and Use of Tran sbo u dary Wa ter co ur ses 
and In ter na ti o nal La kes, Brill NV, Le i den 2015, 330 и фус. 2. 

12 Вид. ви ше код Ale xan dre Kiss, Di nah Shel ton, „Strict Li a bi lity in In ter na ti o nal En vi-
ron men tal Law“ у: Taf sir Ma lick Ndiaye, Rüdi ger Wol frum (eds), Law оf the Sea, En vi ron men tal 
Law And Set tle ment of Dis pu tes: Li ber Ami co rum Jud ge Tho mas A.Men sah, Was hing ton 2007, 
1131-1150 до ступ но на http://ssrn.com/ab stract=1010478.
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Од лу ка о от по чи ња њу пре го во ра за до но ше ње Ки јев ског про то ко ла 
до не та је на за јед нич кој сед ни ци др жа ва Уго вор ни ца Кон вен ци је о во да ма 
и Кон вен ци је о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са одр жа ној у 
ју лу 2001. го ди не у Же не ви. На ве де на од лу ка ни је усво је на ла ко. Не ке од 
др жа ва чла ни ца UNE CE су ис ти ца ле да по сто ја ње по себ ног про то ко ла ни-
је по треб но јер у овој обла сти по сто ји Кон вен ци ја о гра ђан ско прав ној од го-
вор но сти за ште ту на ста лу услед ак тив но сти опа сних за жи вот ну сре-
ди ну13 (да ље у тек сту: Лу га но кон вен ци ја), ко ја је усво је на у окви ру Са ве та 
Евро пе 1993. го ди не. Ме ђу тим, Лу га но кон вен ци ја до да нас ни је сту пи ла на 
сна гу.14 У те о ри ји се ис ти че да раз ло ге не у спе ха Лу га но кон вен ци је тре ба, 
пре све га, тра жи ти у ње ном пре ши ро ко по ста вље ном по љу при ме не, јер се 
од но си на све вр сте за га ђе ња из би ло ког из во ра.15 Упра во због на ве де ног, 
од лу че но је да по ље при ме не бу ду ћег про то ко ла тре ба да бу де пре ци зно 
од ре ђе но.

Свој пр ви са ста нак рад на гру па за из ра ду Про то ко ла одр жа ла је у но-
вем бру 2001. го ди не у Же не ви. У ре ла тив но крат ком пе ри о ду, по сле пет на ест 
ме се ци пре го во ра, рад на гру па је у фе бру а ру 2003. го ди не из ра ди ла На црт 
Про то ко ла, а ко на чан текст је усво јен 21. ма ја 2003. го ди не. Про то кол су 
пот пи са ле 22 др жа ве на пе тој Ми ни стар ској кон фе рен ци ји „Жи вот на сре-
ди на за Евро пу“ (енг. En vi ron ment for Eu ro pe) одр жа ној у Ки је ву.16 На кнад-
но су то учи ни ле Ау стри ја и Пољ ска.17 Ре пу бли ка Ср би ја ни је пот пи са ла 
Про то кол. 

Оно што Про то кол чи ни је ди ни стве ним је чи ње ни ца да пред ста вља 
за јед нич ки ин стру мент за Кон вен ци ју о во да ма и Кон вен ци ју о пре ко гра-
нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са, те мо гу да га ра ти фи ку ју др жа ве 
уго вор ни це јед не или обе на ве де не кон вен ци је. По ред то га, по сле сту па ња 

13 Текст Кон вен ци је о гра ђан ско прав ној од го вор но сти за ште ту на ста лу услед ак тив-
но сти опа сних за жи вот ну сре ди ну (да ље у фу сно та ма: Лу га но кон вен ци је) до сту пан је на 
https://rm.coe.int/168007c079. Де таљ но о Лу га но кон вен ци ји ви де ти код Зо ран Ар сић, „Кон-
вен ци ја о гра ђан ској од го вор но сти за ште те на ста ле услед де лат но сти опа сних по жи вот ну 
сре ди ну“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (Збор ник ра до ва ПФНС), 1/2014, 
91-102.

14 Лу га но кон вен ци ју је пот пи са ло 9 зе ма ља, а ни јед на је ни је ра ти фи ко ва ла. За сту-
па ње на сна гу је пре ма чл. 33(3) по треб но да бу де ра ти фи ко ва на од стра не три др жа ве Вид. 
ви ше на https://www.coe.int/en/web/ con ven ti ons/full-list/-/con ven ti ons/tre aty/150/sig na tu res?desk top 
=true. У те о ри ји вид. ви ше Mag da le na Bar, UN ECE Pro to col on Ci vil Li a bi lity and Com pen-
sa tion for Da ma ge Ca u sed by the Tran sbo un dary Ef fects of In du strial Ac ci dents on Tran sbo un dary 
Wa ters – Com men tary, Wroc law 2003, 6.

15 Вид. P. Da sca lo po u lou-Li va da, A. Kol li o po u los, 331.
16 Ка сни је у то ку 2003. го ди не Про то кол су пот пи са ле још две др жа ве. Вид. https://

www.une ce.org /env /ci vil-li a bi lity/wel co me.html (да тум при сту па 21.06.2018.).
17 Вид. http://www.une ce.org /fi le ad min//DA M////// env/ci vil-li a bi lity/sta tus_cl.html (да тум 

при сту па 21.06.2018.).
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на сна гу мо же да му при сту пи и сва ка дру га др жа ва чла ни ца Ор га ни за ци је 
УН, уз одо бре ње др жа ва уго вор ни ца Про то ко ла.18 У чл. 29(1) Про то ко ла 
пред ви ђе но је да ће сту пи ти на сна гу 90. да на на кон што бу де ра ти фи ко ван 
од стра не 16. др жа ве. До да нас га је ра ти фи ко ва ла са мо Ма ђар ска.19 Зва-
нич ни је зи ци Про то ко ла су ен гле ски, фран цу ски и ру ски.20 

Про то кол се са сто ји од 33 чла на и 3 анек са21. Нор ме са др жа не у Про-
то ко лу мо гу да се по де ле у 4 де ла. Оп шти део чи не од ред бе ко ји ма је ре гу-
ли сан циљ Про то ко ла, ко ји ма су де фи ни са ни основ ни пој мо ви и од ре ђе но 
по ље при ме не. У ма те ри јал но прав ном де лу са др жа на су пра ви ла о од го вор-
но сти за ште ту и пра ви ла о на кна ди ште те, а у про це сно прав ном де лу нор-
ме ко је, из ме ђу оста лог, ре гу ли шу над ле жност су до ва и ар би тра жа, про це сне 
рад ње ко је се мо гу пред у зи ма ти, од нос из ме ђу на ци о нал ног пра ва и Про то-
ко ла, од нос са ЕУ, при зна ње и из вр ше ње од лу ка итд. Ко нач но, у за вр шним 
од ред ба ма на ла зе су нор ме ко ји ма су уста но вље на пра ви ла за из ме ну Про-
то ко ла, ре ша ва ње спо ро ва из ме ђу др жа ва Уго вор ни ца у ве зи са ту ма че њем 
Про то ко ла, пот пи си ва ње Про то ко ла, ра ти фи ка ци ја, при хва та ње и при сту-
па ње Про то ко лу, сту па ње на сна гу, ре зер ве итд.

Основ ни циљ Про то ко ла је ства ра ње све о бу хват ног прав ног окви ра за 
гра ђан ско прав ну од го вор ност и за аде кват ну и бр зу на кна ду ште те узро ко-
ва не пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са на пре ко гра нич ним 
во да ма.22 Пре ма то ме, Про то кол тре ба да омо гу ћи ли ци ма ко ја су пре тр пе-
ла ште ту услед ин ду стриј ског уде са на пре ко гра нич ним во да ма да зах те ва-
ју на кна ду ште те од ли ца од го вор них у скла ду са Про то ко лом, као и да 
на кна да ште те бу де бр за и од го ва ра ју ћа. Аде кват на, од но сно од го ва ра ју ћа 
на кна да ште те је она ко ја је про пор ци о нал на пре тр пље ној ште ти.23 

2.1. По ље при ме не Про то ко ла

Про то кол се при ме њу је на ште ту узро ко ва ну пре ко гра нич ним ефек ти-
ма ин ду стриј ског уде са на пре ко гра нич ним во да ма.24 Да кле, за при ме ну 
Про то ко ла по треб но је да се ис пу не сле де ћи ку му ла тив ни усло ви. Пр во, тре-
ба да на сту пи ште та. Дру го, ште та мо ра би ти узро ко ва на пре ко гра нич ним 

18 Чл. 28(3) Про то ко ла.
19 Ма ђар ска је Про то кол ра ти фи ко ва ла 25.06.2004. го ди не. Вид. http://www.une ce.org /

fi le ad min//DA M////// env/ci vil-li a bi lity/sta tus_cl.html (да тум при сту па 21.06.2018.).
20 Чл. 33 Про то ко ла.
21 Анекс 1 – Опа сне суп стан це и гра нич не вред но сти по треб не за де фи ни са ње опа сних 

ак тив но сти; Анекс 2 – Огра ни че ња од го вор но сти и ми ни мал на огра ни че ња фи нан сиј ског 
обез бе ђе ња и Анекс 3 – Ар би тра жа.

22 Чл. 1 Про то ко ла.
23 Вид. M. Bar, 9.
24 Чл. 3(1) Про то ко ла.
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ефек ти ма ин ду стриј ског уде са што зна чи да ште та услед ин ду стриј ског 
уде са тре ба да на сту пи исто вре ме но у ви ше др жа ва уго вор ни ца. И по след-
ње, Про то ко лом је ре гу ли са на од го вор ност за ште ту и на кна да ште те ко ја 
је на ста ла ис кљу чи во на пре ко гра нич ним во да ма. При том, Про то кол се 
при ме њу је са мо на ште ту пре тр пље ну у др жа ви уго вор ни ци раз ли чи тој од 
др жа ве уго вор ни це у ко јој се удес до го дио.25 Пре ма то ме, уко ли ко услед 
ин ду стриј ског уде са ште та на ста не у две др жа ве А и Б, а удес се до го дио у 
др жа ви А, пра во на кна ду ште те у скла ду са Про то ко лом има ју ли ца ко ја су 
из др жа ве Б. С дру ге стра не, ли ца из др жа ве А на кна ду ште те мо гу да оства-
ре у скла ду са до ма ћим про пи си ма.

Про то ко лом је ре гу ли са на гра ђан ско прав на од го вор ност за ште ту ко ја 
на ста не услед ин ду стриј ског уде са и на кна да те ште те. Ме ђу тим, Про то кол 
ни на ко ји на чин не ути че на пра ва и оба ве зе др жа ва Уго вор ни ца пре ма пра-
ви ли ма ме ђу на род ног пра ва у по гле ду ме ђу на род не од го вор но сти др жа ва.26 

2.2. Афир ма ци ја прин ци па „за га ђи вач пла ћа“  
(polluterpaysprinciple)

Прин цип за га ђи вач пла ћа је је дан од оп штих прин ци па ме ђу на род ног 
пра ва за шти те жи вот не сре ди не,27 а пред ста вља ме ха ни зам за ин тер на ли-
за ци ју тро шко ва кон тро ле за га ђе ња жи вот не сре ди не. Основ на иде ја је да 
за га ђи вач тре ба да сно си тро шко ве за га ђе ња, од но сно тро шко ве еко ло шке 
ште те и чи шће ња те ри то ри је.

Ки јев ски про то кол до но си од ре ђе не но ви не у обла сти гра ђан ско прав не 
од го вор но сти за еко ло шке ште те. У ње му је прин цип за га ђи вач пла ћа до био 
но во зна че ње. На и ме, пре ма Пре ам бу ли Про то ко ла прин цип „за га ђи вач 
пла ћа“ пред ста вља оп шти прин цип ме ђу на род ног пра ва за шти те жи вот не 

25 Чл. 3(2) Про то ко ла.
26 Чл. 12 Про то ко ла.
27 О прин ци пу „за га ђи вач пла ћа“ вид. ви ше Ro bert V. Per ci val, „Li a bi lity for En vi ron-

men tal Harm and Emer ging Glo bal En vi ron men tal Law“, Maryland Jo ur nal оf In ter na ti o nal Law, 
37/2010, 38; Бо јан Ту бић, „Прав на на че ла у обла сти за шти те жи вот не сре ди не у Европ ској 
уни ји“, Збор ник ра до ва ПФНС, 1/2012, 503-505.

У прак си, ме ђу тим, по сто је ми шље ња да прин цип „за га ђи вач пла ћа“ не пред ста вља 
део оп штег међуnaродног пра ва. Та кав став је из ра жен у ар би тра жној од лу ци до не тој у 
спо ру из ме ђу Фран цу ске и Хо лан ди је. На и ме, ар би тра жни три бу нал је ис та као да прин цип 
за га ђи вач пла ћа ни је део оп штег ме ђу на род ног пра ва. Per ma nent Co urt of Ar bi tra tion, The 
Au di ting of Ac co unts bet we en the King dom of the Net her lands and the French Re pu blic pur su ant 
to the Ad di ti o nal Pro to col of 25 Sep tem ber 1991 to the Con ven tion on the Pro tec tion of the Rhi ne 
Aga inst Pol lu tion by Chlo ri des of 3 De cem ber 1976, Net her lands v. Fran ce, Award (PCA, Mar. 
12, 2004), па ра. 103 до ступ но на http://www.wor ldco urts.com /pca /eng /de ci si ons/2004.03.12_ 
Net her lands_v_Fran ce.pdf (да тум при сту па: 30.08.2018.). Вид. P. Da sca lo po u lou-Li va da, A. 
Kol li o po u los, 336 и фус. 23.
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сре ди не, што су при хва ти ле и др жа ве Уго вор ни це Кон вен ци је о во да ма и 
Кон вен ци је о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са.28 На ве де на 
фор му ла ци ја не са мо да при зна је зна чај овог прин ци па у спре ча ва њу ште те 
и ње ном сма ње њу,29 не го га од ре ђу је као оп шти прин цип и на тај на чин 
по ка зу је opi nio iu ris др жа ва пот пи сни ца Про то ко ла о раз во ју овог прин ци па, 
ба рем на ни воу UNE CE, од ре гу ла тор ног ин стру мен та чи ји је циљ био ин-
тер на ли за ци ја еко ло шких тро шко ва до оп ште при хва ће ног пра ви ла ме ђу на-
род ног пра ва.30 

2.3. Опе ра тер

У чл. 2 Про то ко ла де фи ни са ни су основ ни пој мо ви. За ште ту про у зро-
ко ва ну ин ду стриј ским уде сом на пре ко гра нич ним во да ма од го ва ра опе ра тер. 
Про то кол пој мов но не од ре ђу је по јам опе ра те ра, али у чл. 2(1) пред ви ђе но 
је да се де фи ни ци је и пој мо ви из Кон вен ци је о во да ма и Кон вен ци је о пре-
ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са при ме њу ју и на Про то кол, 
уко ли ко са мим Про ко лом из ри чи то ни је пред ви ђе но не што дру го. Де фи ни-
ци ју пој ма опе ра те ра на ла зи мо у чл. 1(е) Кон вен ци је о пре ко гра нич ним ефек-
ти ма ин ду стриј ских уде са. Опе ра те ром се сма тра би ло ко је фи зич ко или 
прав но ли це, укљу чу ју ћи ор га не јав не вла сти, за ду же но за, на при мер, над-
гле да ње, пла ни ра ње спр о во ђе ња или спр о во ђе ње ак тив но сти.

2.4. Ште та

По јам ште те је цен трал ни по јам, јер је њи ме опре де љен до ма шај Про-
то ко ла. На и ме, успех ли ца ко је под не се ту жбу за на кна ду ште те за ви си од 
то га да ли од ре ђе ни гу би так пред ста вља ште ту у сми слу чл. 2(2)(д) Про то-
ко ла. Под пој мом ште та под ра зу ме ва се сле де ће: (i) смрт или те ле сна по вре да; 
(ii) гу би так или ште та на имо ви ни ко ја се раз ли ку је од имо ви не ли ца ко је је 
од го вор но у скла ду са Про то ко лом; (iii) из гу бље на до бит ко ја про ис ти че 
ди рект но из по гор ша ња прав но за шти ће ног ин те ре са за би ло ко ју упо тре бу 
пре ко гра нич них во да за еко ном ске свр хе, на ста ла као по сле ди ца по гор ша ња 
пре ко гра нич них во да, узи ма ју ћи у об зир уште де и тро шко ве; (iv) тро шак за 
пред у зи ма ње ме ра за по нов но ус по ста вља ње оште ће них пре ко гра нич них 
во да, огра ни че но на тро шко ве за ме ре ко је су ствар но пред у зе те или ће би-
ти пред у зе те; (v) тро шак пред у зе тих ме ра као од го вор на ин ду стриј ски удес, 

28 Вид. тре ћи па ра граф Пре ам бу ле Про то ко ла.
29 Прин цип за га ђи вач пла ћа при знат је у чл. 2(5)(б) Кон вен ци је о во да ма. На ве де на 

нор ма пред ви ђа да ће се при ли ком пред у зи ма ња ме ра из ст. 1. и 2. овог чла на, Стра не ру-
ко во ди ти на че лом за га ђи вач пла ћа, пре ма ко ме тро шко ве ме ра за спре ча ва ње, кон тро лу и 
сма ње ње за га ђи ва ња сно си за га ђи вач.

30 Та ко P. Da sca lo po u lou-Li va da, A. Kol li o po u los, 336.
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укљу чу ју ћи сва ки гу би так или ште ту узро ко ва ну тим ме ра ма, у ме ри у ко-
јој је ште та узро ко ва на пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ског уде са на 
пре ко гра нич ним во да ма.31

По јам ште те чи ја на кна да мо же да се зах те ва је од ре ђен ши ро ко та ко 
да об у хва та не са мо ствар ну ште ту и из гу бље ну до бит, не го и на кна ду тро-
шко ва ме ра пред у зе тих као од го вор на ин ду стриј ски удес и у ци љу от кла-
ња ња ње го вих по сле ди ца. Као што ви ди мо из чл. 2(2)(д)(iii) Про то ко ла ште-
та об у хва та и из гу бље ну до бит ко ја на ста не ди рект но из по гор ша ња прав но 
за шти ће ног ин те ре са за би ло ко ју упо тре бу пре ко гра нич них во да за еко ном-
ске свр хе, на ста ла као по сле ди ца по гор ша ња пре ко гра нич них во да, узи ма-
ју ћи у об зир уште де и тро шко ве. Пре ма то ме, на кна да еко ном ских гу би та ка 
од но си се не са мо на гу бит ке ко ји на ста ју из ште те на имо ви ни, не го на 
сва ки гу би так ко ји про из ла зи из пра ва на ко ри шће ње пре ко гра нич них во да 
нпр. до зво ла за пе ца ње у тим во да ма.32 И по след ње, у од ре ђе ној ме ри, Про-
то кол омо гу ћа ва и на кна ду тзв. еко ло шких ште та33 у об ли ку на кна де тро-
шко ва пред у зи ма ња ме ра од го во ра на ин ду стриј ски удес, као и тро шко ва 
по нов ног ус по ста вља ња по гор ша них пре ко гра нич них во да. Про то кол де фи-
ни ше шта се под ра зу ме ва под пој мо ви ма ме ре по нов ног ус по ста вља ња и 
ме ре од го во ра. По јам ме ре по нов ног ус по ста вља ња (енг. me a su res of re in sta-
te ment) озна ча ва све ра зум не ме ре пред у зе те са ци љем по нов ног ус по ста вља-
ња или вра ћа ња оште ће них или уни ште них ком по не на та пре ко гра нич них 
во да у ста ње ко је би по сто ја ло да се ин ду стриј ски удес ни је до го дио, или 
ка да то ни је мо гу ће, да се уве ду, ка да је то при клад но, екви ва лен ти тих ком-
по не на та у пре ко гра нич не во де.34 По јам по нов ног ус по ста вља ња је по ста-
вљен ве о ма ши ро ко. Пр во, он об у хва та об на вља ње пре ко гра нич них во да у 
ужем сми слу, од но сно ства ра ње усло ва ко ји би по сто ја ли да се удес ни је 
до го дио. Дру го, ме ре по нов ног ус по ста вља ња чи не и ме ре за ме не, ко ји ма се 
у пре ко гра нич не во де уво де екви ва лен ти оште ће них ком по не на та. Ме ре 
од го во ра (енг. re spon se me a su res) пред ста вља ју сва ку ра зум ну ме ру ко ју је 
по сле ин ду стриј ског уде са пред у зе ло би ло ко је ли це, укљу чу ју ћи и јав не 
вла сти, у ци љу спре ча ва ња или сма ње ња мо гу ћег гу бит ка или ште те или да 
би ор га ни зо ва ло чи шће ње жи вот не сре ди не.35 У ве зи са на кна дом еко ло-
шких ште та, од но сно на кна дом тро шко ва пред у зи ма ња ме ра од го во ра и 
ме ра по нов ног ус по ста вља ња тре ба има ти на уму сле де ће. Пр во, тро шко ви 
пред у зи ма ња ме ра од го во ра и тро шко ви по нов ног ус по ста вља ња по гор ша них 

31 Чл. 2(2)(д) Про то ко ла.
32 Вид. P. Da sca lo po u lou-Li va da, A. Kol li o po u los, 341. Вид. ви ше M. Bar, 12.
33 Вид. Ec kard Reh bin der, „Tran sbo un dary Wa ter Pol lu tion – New Li a bi lity Pro to col“, En-

vi ron men tal Po licy and Law, 33/5, 2003, 187; M. Bar, 11.
34 Чл. 2(2)(г) Про то ко ла.
35 Чл. 2(2)(х) Про то ко ла.
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пре ко гра нич них во да пред ста вља ју ште ту у сми слу чл. 2(2)(г) и (х) Про то-
ко ла са мо уко ли ко их је сно си ло ли це ко је је пре тр пе ло ште ту. И дру го, 
на кна да ште те у слу ча ју пред у зи ма ња ме ра по нов ног ус по ста вља ња и ме ра 
од го во ра мо гу ћа је под усло вом да су на ве де не ме ре ра зум не. То би зна чи ло 
да пре ма Про то ко лу не би би ли на кна ди ви тро шко ви ко ји су не про пор ци о-
нал ни еко ло шким ко ри сти ма.36

2.5. Ин ду стриј ски удес

По јам ин ду стриј ски удес по ве зан је са пој мом опа сне ак тив но сти. На-
и ме, ин ду стриј ским уде сом сма тра се до га ђај ко ји је на стао као по сле ди ца 
не кон тро ли са ног до га ђа ја у то ку опа сне ак тив но сти: (i) у ин ста ла ци ји, укљу-
чу ју ћи и по себ не бра не (ta il ling dams), на при мер за вре ме про из вод ње, упо-
тре бе, скла ди ште ња, ру ко ва ња или од ла га ња; (ii) за вре ме тран спор та на 
ме сту опа сне ак тив но сти; или (iii) за вре ме off-si te тран спор та у це во во ди-
ма.37 По јам ин ду стриј ског уде са у Про то ко лу је свој узор имао у чл. 1(1)(а) 
Кон вен ци је о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду стриј ских уде са. Ме ђу тим, од 
ње га се раз ли ку је јер пре ци зни је од ре ђу је ме сто на ко ме мо же да на ста не 
ин ду стриј ски удес. Пр во, док се у кон вен ци ји пред ви ђа да не кон тро ли са ни 
до га ђај мо же да на ста не у ин ста ла ци ји или за вре ме тран спор та, до тле Про-
то кол од ре ђу је да по јам ин ста ла ци је укљу чу је и по себ не бра не (ta il ling dams) 
ко је се из гра ђу ју у бли зи ни руд ни ка са ци љем да за др же от пад не во де. Раз-
лог из ри чи тог на во ђе ња ових бра на као ме ста на ко ји ма мо же да на ста не 
не кон тр о ли са ни до га ђај је тај што су не ки од нај ве ћих ин ду стриј ских уде са 
на ста ли упра во из ли ва њем от пад них во да из руд ни ка (нпр. руд ник Ba ia 
Ma re у Ру му ни ји). Дру го, Про то кол из ри чи то на во ди да ин ду стриј ски удес 
мо же да на ста не и за вре ме тран спор та у це во во ди ма што је јед на вр ста off-si te 
тран спор та. Ин те ре сант но је да Про то кол из ри чи то ре гу ли ше тран спорт у 
це во во ди ма као по тен ци јал но ме сто ин ду стриј ског уде са, а не на во ди не ке 
дру ге вр сте off-si te тран спор та.38

Ко нач но, опа сном се сма тра сва ка ак тив ност у ко јој је при сут на или 
мо же би ти при сут на јед на или ви ше опа сних ма те ри ја у ко ли чи на ма истим 
или ве ћим од пра го ва про пи са них у Анек су I Прото колa и ко ја је по доб на 
да узр о ку је пре ко гра нич не ефек те на пре ко гра нич ним во да ма и у упо тре би 
тих во да у слу ча ју ин ду стриј ског уде са.39 Из на ве де не фо р му ла ци је про из-
ла зи да се опа сном сма тра са мо ак тив ност ко ја ис пу ња ва два ку му ла тив на 
усло ва – пр ви, да су у да тој ак тив но сти у од ре ђе ним ко ли чи на ма при сут не 

36 E. Reh bin der, 187.
37 Вид. чл. 2(2)(е) Про то ко ла.
38 Де таљ но о на стан ку на ве де ног пра ви ла вид. код M. Bar, 13 и фус. 23.
39 Вид. чл. 2(2)(ф) Про то ко ла.
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јед на или ви ше опа сних ма те ри ја и дру ги, да је ак тив ност та ква да је по доб-
на да узро ку је пре ко гра нич не ефек те на пре ко гра нич ним во да ма. На су прот 
то ме, ак тив ност ко ја због при су ства опа сних ма те ри ја пред ста вља опа сност 
за жи вот ну сре ди ну, али не мо же да узро ку је пре ко гра нич не ефек те на пре-
ко гра нич ним во да ма, не сма тра се опа сном ак тив но шћу у сми слу чл. 2(2)(ф) 
Про то ко ла.

2.6. Од го во р ност за ште ту

За ште ту на ста лу на пре ко гра нич ним во да ма услед ин ду стриј ског уде-
са са пре ко гра нич ним деј ством од го ва ра опе ра тер пре ма пра ви ли ма објек-
тив не од го вор но сти. Опе ра тер је од го во ран јер упра во он мо же и тре ба да 
кон тро ли ше вр ше ње опа сне ак тив но сти, а та ко ђе мо же и да спре чи удес. У 
чл. 4(1) Про то ко ла, ко ји но си на зив „Објек тив на од го во р ност“ (енг. strict 
li a bi lity) пред ви ђе но је да оператeр од го ва ра за ште ту узро ко ва ну ин ду стриј-
ским уде сом. Из на ве де не од ред бе ја сно је да од го вор ност опе ра те ра на сту па 
не за ви сно од ње го ве кри ви це. Објек тив на од го во р ност при мо ра ва опе ра те-
ра да во ди ра чу на о сте пе ну па жње са ко јим по сту па и о при ро ди и сте пе ну 
опа сне ак тив но сти, чи ме се ства ра ју до дат ни под сти ца ји за до бро ко р по ра тив-
но упра вља ње у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, ба рем у по гле ду опа сних 
ак тив но сти.40 Објек тив на од го во р ност је у обла сти за шти те жи вот не сре ди-
не по ста ла пра ви ло,41 а раз лог је тај што онај ко оства ру је про фит вр ше њем 
по тен ци јал но опа сних ак тив но сти тре ба да од го ва ра за ште ту ко ја је на ста ла 
као по сле ди ца тих ак тив но сти. На ве де ним ре ше њем се до дат но по твр ђу је 
прин цип „за га ђи вач пла ћа“ и оства ру је ин тер на ли за ци ја тро шко ва.42

Од го вор ност опе ра те ра за ште ту на сту па ако се ис пу не три прет по став ке. 
Пр во, по треб но је да на ста не ште та, ко ја мо ра би ти кон крет на и од ре ди ва. 
Код на кна де еко ло шких ште та мо же да бу де спор но пи та ње кван ти фи ко ва ња 
на ста ле ште те. На и ме, пи та ње кван ти фи ко ва ња ште те је на ро чи то кон тро-
верз но у по гле ду вред но сти при род них до ба ра ко ја не мо гу у пот пу но сти да 
се об но ве или за ме не по сле на сту па ња за га ђе ња.43 Дру го, ште та тре ба да 
бу де узро ко ва на ин ду стриј ским уде сом, од но сно из ме ђу ин ду стриј ског уде-
са и на ста ле ште те мо ра по сто ја ти узроч на ве за. И по след ње, не сме ју да 

40 Вид. ви ше Li a bi lity for En vi ron men tal Da ma ge in Ea stern Eu ro pe, Ca u ca sus and Cen-
tral Asia (EEC CA): Im ple men ta tion of Good In ter na ti o nal Prac ti ces, 14; A. Kiss, D. Shel ton, 
1140-1150.

41 Вид. Lu cas Berg kamp, Li a bi lity and En vi ron ment Pri va te and Pu blic Law Aspects of 
Ci vil Li a bi lity for En vi ron men tal Ha rm in an In ter na ti o nal Con text, Brus sels 2001, 4 до ступ но 
на http://pa pers.ssrn.com/pa per.ta f? ab stract_id =266365; З. Ар сић, 97.

42 Вид. L. Berg kamp, 5.
43 Li a bi lity for En vi ron men tal Da ma ge in Ea stern Eu ro pe, Ca u ca sus and Cen tral Asia 

(EEC CA): Im ple men ta tion of Good In ter na ti o nal Prac ti ces, EAP Task For ce Re port, OECD 2012, 18.
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по сто је осно ви за осло бо ђе ње од од го вор но сти. Опе ра тер не ће од го ва ра ти 
за на ста лу ште ту, ако до ка же да је, упр кос пред у зе тим од го ва ра ју ћим си гур-
но сним ме ра ма, ште та на ста ла: (а) као по сле ди ца ору жа ног су ко ба, не при-
ја тељ ста ва, гра ђан ског ра та или по бу не; (б) као по сле ди ца при род ног до га-
ђа ја ко ји је из у зе тан, ко ји се ни је мо гао из бе ћи, пред ви де ти или са вла да ти; 
(ц) у пот пу но сти по сле ди ца по сту па ња у скла ду са оба ве зном ме ром јав не 
вла сти др жа ве Уго вор ни це у ко јој се ин ду стриј ски удео до го дио, или (д) у 
це ли ни по сле ди ца про тив прав ног на мер ног по сту па ња тре ћег ли ца.44 Пра-
ви ла о осло бо ђе њу од од го вор но сти су уско по ста вље на и пред ста вља ју 
кон кре ти за ци ју уо би ча је не кла у зу ле о ви шој си ли.45 Очи глед но је да Про-
то кол не ко ри сти тер мин „ви ша си ла“ ( for ce ma je u re), иа ко осно ви на ве де ни 
у тач ка ма а) и б) пред ста вља ју до га ђа је ко ји су спо ља шњи, не пред ви ди ви и 
не са вла ди ви. По сто је схва та ња у те о ри ји и ста во ви у суд ској прак си да се и 
ме ре др жав не вла сти, под од ре ђе ним усло ви ма, мо гу сма тра ти ви шом си-
лом.46 С дру ге стра не, по след њи основ за осло бо ђе ње пред ста вља на мер но 
про тив прав но по сту па ње тре ћег ли ца. У овом слу ча ју опе ра тер мо же да се 
осло бо ди од од го вор но сти под усло вом да је ште та у це ли ни на ста ла услед 
по сту па ња тре ћег ли ца. Те рет до ка зи ва ња по сто ја ња на ве де них окол но сти 
сно си опе ра тер.

Ако су у скла ду са чл. 4 Про то ко ла за ште ту на ста лу услед ин ду стриј-
ског уде са од го вор на два или ви ше опе ра те ра, оште ће ни мо же да зах те ва 
на кна ду од сва ког опе ра те ра по је ди нач но или од свих за јед но. Пре ма то ме, 
опе ра те ри оште ће ном од го ва ра ју со ли дар но. Ме ђу тим, опе ра тер ко ји до ка же 
да је са мо део ште те узро ко ван ин ду стриј ским уде сом, од го ва ра ће са мо за 
тај део ште те.47 Опе ра тер ко ји ис пла ти на кна ду ште те има пра во ре гре са 
пре ма оста лим опе ра те ри ма.48 У те о ри ји се ис ти че да ће пра ви ло о со ли-
дар ној од го вор но сти из Прото колa мо ћи да се при ме ни рет ко јер је као по-
ја ва ви ше стру ка узроч ност ре дов но по ве за на са хро нич ним за га ђе њем, док 
се Про то кол при ме њу је на на кна ду ште те на ста ле услед јед ног до га ђа ја, 
ин ду стриј ског уде са.49

По ред објек тив не од го вор но сти, Про то кол пред ви ђа и су бјек тив ну од-
го вор ност (енг. fa ult-ba sed li a bi lity) за ли ца раз ли чи та од опе ра те ра. На и ме, 
пре ма чл. 5 Про то ко ла, у скла ду са ре ле вант ним пра ви ли ма ме ро дав ног 
на ци о нал ног пра ва укљу чу ју ћи за ко не о од го вор но сти слу жбе ни ка и аге на та, 
сва ко ли це би ће од го вор но за ште ту ко ја је узро ко ва на или ко јој је до при-

44 Чл. 4(2) Про то ко ла.
45 Вид. E. Reh bin der, 186.
46 Вид. M. Bar, 18 и фус. 33.
47 Вид. чл. 4(4) Про ко ла.
48 Вид. чл. 7 Про ко то ла.
49 Вид. P. Da sca lo po u lou-Li va da, A. Kol li o po u los, 340.
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не ло ње го во или ње но про тив прав но чи ње ње или не чи ње ње ко је је из вр ше-
но на мер но, са гру бом или обич ном не па жњом. Пре ма то ме, оште ће ни да 
би оства рио на кна ду ште те мо ра да до ка же да је на сту пи ла ште та, да је 
штет ник по сту пао про тив прав но, да је штет ник крив за на сту па ње ште те и 
да по сто ји узроч на ве за из ме ђу чи ње ња или не чи ње ња штет ни ка и ште те. 
Да кле, у слу ча ју су бјек тив не од го вор но сти те рет до ка зи ва ња по сто ја ња на-
ве де них окол но сти је на оште ће ном.

На су бјек тив ну од го вор ност при ме њу ју се ис кљу чи во пра ви ла ме ро-
дав ног на ци о нал ног пра ва, а чл. 5 Про то ко ла мо же да бу де од зна ча ја у три 
слу ча ја: пр ви, ка да пра го ви ко ји ма је од ре ђе но да ли је ак тив ност опа сна 
ни су оства ре ни; дру ги, ка да на ста ла ште та пре ва зи ла зи Про то ко лом пред-
ви ђе не ли ми те од го вор но сти и тре ћи, ка да је за ште ту од го вор но ли це ко је 
ни је опе ра тер.50

На ве де на пра ви ла о од го вор но сти за ште ту по ка зу ју од ре ђе не спе ци-
фич но сти. Пр во, пра ви ло о од го вор но сти ни је ис кљу чи во јер се као су бје кат 
од го вор но сти не ја вља са мо опе ра тер ко ји од го ва ра објек тив но, не го је мо-
гу ће да од го вор на бу ду и дру га ли ца по прин ци пу су бјек тив не од го вор но сти. 
Дру го, основ но пра ви ло је сте објек тив на од го вор ност, али је она до пу ње на 
пра ви ли ма о су бјек тив ној од го вор но сти за сва ко ли це, раз ли чи то од опе ра-
те ра, ко је је ште ту по чи ни ло на мер но или са не па жњом.

2.7. На кна да ште те

Пра во на на кна ду ште те има ју ли ца ко ја су по го ђе на пре ко гра нич ним 
ефек ти ма ин ду стриј ских уде са на ме ђу на род ним во до то ко ви ма.

По сту пак за на кна ду ште те мо же да се по кре не про тив опе ра те ра. По ред 
опе ра те ра па сив но ле ги ти ми са но је и сва ко ли це ко је је да ло фи нан сиј ско 
по кри ће. На и ме, пре ма чл. 11(3) Про то ко ла ту же ни мо же да бу де сва ко ли це 
ко је је да ло фи нан сиј ско по кри ће у скла ду са чл. 11(1) Про то ко ла. Ме ђу тим, 
сам Про то кол пред ви ђа да у вре ме пот пи си ва ња, ра ти фи ка ци је или при сту-
па ња Про то ко лу сва ка др жа ва мо же пи сме ним пу тем да оба ве сти Де по зи та-
ра да ње но за ко но дав ство не пред ви ђа мо гућ ност под но ше ња ту жбе про тив 
ли ца ко је је да ло фи нан сиј ско обез бе ђе ње.51 Ра ди се о ком про ми сном пра ви-
лу ко је је тре ба ло да оси гу ра што је мо гу ће ши ру при хва ће ност Про то ко ла.

Оси гу ра вач или ли це ко је да је фи нан сиј ско по кри ће има пра во да зах те ва 
од ли ца од го вор ног у скла ду са чл. 4 да се при кљу чи по ступ ку у свој ству уме-
ша ча. Оси гу ра ва чи и ли ца ко ја да ју фи нан сиј ско по кри ће мо гу да ис ти чу као 
од бра ну све чи ње ни це ко је би ли це од го вор но пре ма чл. 4 мо гло да ис так не.52

50 Вид. E. Reh bin der, 186.
51 Вид. чл. 11(4) Про то ко ла.
52 Вид. чл. 11(3) Про то ко ла.
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Из нос на кна де ште те мо же би ти сма њен или чак зах тев за на кна ду 
ште те мо же би ти од би јен ако оште ће ни или ли це за ко је је он од го во ран 
узро ку је ште ту или јој до при не се. У том слу ча ју узи ма ју се у об зир све окол-
но сти слу ча ја и про це њу је се до при нос оште ће ног.53 

Ту жбе за на кна ду ште те пре ма Про то ко лу мо ра ју би ти под не те у ро ку 
од 15 го ди на од да ту ма ин ду стриј ског уде са.54 Су бјек тив ни рок за ста ре ло-
сти је 3 го ди не од да ту ма ка да је ту жи лац знао или мо рао ра зум но зна ти за 
ште ту и за ли це ко је је од го вор но, под усло вом да ни је на сту пи ла ап со лут на 
за ста ре лост.55 У слу ча ју да се ин ду стриј ски удес са сто ји од ни за до га ђа ја 
ко је има ју исто по ре кло, утвр ђе ни ро ко ви по чи њу да те ку од по след њег до-
га ђа ја. Уко ли ко ин ду стриј ски удес пред ста вља тра јан до га ђај, пред ви ђе ни 
ро ко ви по чи њу да те ку од за вр шет ка тог трај ног до га ђа ја.56

2.8. Огра ни че ње (ли ми ти ра ње) од го вор но сти

Про то кол пред ви ђа стро гу од го вор ност опе ра те ра за ште ту на ста лу 
услед ин ду стриј ског уде са, али је та од го вор ност огра ни че на. Пра ви ло о 
ли ми ти ра њу од го вор но сти пред ста вља сво је вр сну про тив те жу пра ви лу о 
објек тив ној од го вор но сти, а мак си мал ни из но си до ко јих опе ра тер мо же да 
од го ва ра пред ви ђе ни су у Анек су II Про то ко ла.57 У ци љу од ре ђи ва ња ли ми та 
од го вор но сти, опа сне ак тив но сти су пре ма сте пе ну опа сно сти гру пи са не у три 
ка те го ри је (ка те го ри ја А, Б и Ц). Уко ли ко се ра ди о опа сној ак тив но сти ко ја 
при па да ка те го ри ји А од го вор ност је огра ни че на на 10 ми ли о на је ди ни ца 
(енг. units of ac co unt), док је за ак тив но сти из ка те го ри је Б и Ц мак си мал ни 
из нос ко ји опе ра тер мо же да пла ти у слу ча ју да се утвр ди ње го ва од го вор-
ност за ште ту 40 ми ли о на је ди ни ца.58 Је ди ни ца озна ча ва спе ци јал но пра во 
ву че ња од ре ђе но од стра не Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да.59 Пра ви ла о 
огра ни че њу од го вор но сти се при ме њу ју са мо у слу ча ју објек тив не од го вор-
но сти. С дру ге стра не, уко ли ко не ко ли це од го ва ра за ште ту у скла ду са чл. 
5 Про то ко ла огра ни че ње од го вор но сти не по сто ји.60

53 Вид. чл. 4(3) Про то ко ла.
54 Вид. чл. 10(1) Про то ко ла. При из ра ди Про то ко ла во ђе не су број не рас пра ве око 

тра ја ња ро ка ап со лут не за ста ре ло сти. Пред ло зи су се кре та ли од 10 до 25 го ди на. Др жа ве 
ко је су се за ла га ле за ду жи рок прав да ле су то чи ње ни цом да се ште та ко ја на ста не као по-
сле ди ца ин ду стриј ског уде са и ко ја се ис по ља ва у про ди ра њу штет них суп стан ци у жи вот ну 
сре ди не че сто ис по ља ва мно го го ди на по сле ин ду стриј ског уде са. Вид. ви ше код M. Bar, 27.

55 Вид. чл. 10(2) Про то ко ла.
56 Вид. чл. 10(3) Про то ко ла.
57 Вид. чл. 9(1) Про то ко ла и Анекс II Про то ко ла.
58 Вид. де таљ но Пр ви део Анек са II Про то ко ла.
59 Чл. 2(и) Про то ко ла.
60 Вид. чл. 9(3) Про то ко ла.
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2.9. Фи нан сиј ско обез бе ђе ње

Од из у зет ног зна ча ја за Про то кол је чл. 11, ко јим је обез бе ђе на при ме на 
ње го ва у слу ча ју да опе ра тер ни је у мо гућ но сти да на кна ди узро ко ва ну ште-
ту јер она пре ва зи ла зи вред ност ње го ве имо ви не. У том слу ча ју, сред ства 
обез бе ђе ња убла жа ва ју ри зик ин сол вент но сти опе ра те ра.61

Опе ра тер мо ра да обез бе ди од го во р ност из чл. 4, за из но се ко ји ни су 
ма њи од ми ни мал них ли ми та за фи нан сиј ска обез бе ђе ња, од ре ђе на у 2. де лу 
Анек са II и мо ра да има фи нан сиј ско обез бе ђе ње као што је оси гу ра ње, јем-
ство или дру ге фи нан сиј ске га ран ци је укљу чу ју ћи фи нан сиј ске ме ха ни зме 
ко ји омо гу ћа ва ју на кна ду у слу ча ју ин сол вент но сти.62 Пре ма то ме, опе ра тер 
ко ји вр ши ак тив ност ко ја се сма тра опа сном пре ма Про то ко лу мо ра да пру-
жи од ре ђе на фи нан сиј ска обез бе ђе ња, чи ји је основ ни циљ да се обез бе ди 
на кна да ште те оште ће ним ли ци ма. Фи нан сиј ско обез бе ђе ње мо же би ти 
да то у ви ду оси гу ра ња,63 што је у прак си нај че шће слу чај, јем ства или дру-
гих вр ста фи нан сиј ских га ран ци ја. Иа ко при мар на функ ци ја фи нан сиј ског 
обез бе ђе ња ни је за шти та са мог опе ра те ра, оно мо же да слу жи као под сти цај 
опе ра те ру да сма њи ри зик од еко ло шке ште те.64

У ци љу де фи ни са ња ми ни мал них ли ми та фи нан сиј ског обез бе ђе ња пред-
ви ђе ног чл. 11 Про то ко ла, опа сне ак тив но сти су гру пи са не у три ка те го ри је 
(ка те го ри ја А, Б и Ц), пре ма сте пе ну њи хо ве опа сно сти. Ми ни мал на фи нан-
сиј ска обез бе ђе ња за три ка те го ри је опа сних ак тив но сти су сле де ћа – за опа-
сне ак тив но сти ко је су свр ста не у ка те го ри ју А ми ни мал но обез бе ђе ње из но-
си 2.5 ми ли о на је ди ни ца, док за опа сне ак тив но сти из ка те го ри ја Б и Ц из но-
си 10 ми ли о на је ди ни ца.65 Ми ни мал ни ли ми ти за фи нан сиј ска обез бе ђе ња 
би ће ре дов но ре ви ди ра ни од стра не Уго вор ни ца при че му ће се у об зир узи-
ма ти ри зи ци опа сних ак тив но сти као и при ро да, ко ли чи на и свој ства опа сних 
суп стан ци ко је су при сут не или мо гу би ти при сут не у та квим ак тив но сти ма.66

3. ЗА КЉУ ЧАК

Ки јев ски про то кол има не ко ли ко ка рак те ри сти ка. Пр во, иден ти фи ка-
ци ја за га ђи ва ча је оси гу ра на пу тем прет по став ке од го вор но сти, јер за ште ту 

61 Вид. P. Da sca lo po u lou-Li va da, A. Kol li o po u los, 333.
62 Чл. 11(1) Про то ко ла.
63 О оси гу ра њу код еко ло шких ште та вид. Вла ди мир Мар јан ски, „По јам, вр сте и 

основ на обе леж ја оси гу ра ња од еко ло шких ште та“, Збор ник ра до ва ПФНС, 3/2011, 570-572.
64 Вид. Li a bi lity for En vi ron men tal Da ma ge in Ea stern Eu ro pe, Ca u ca sus and Cen tral Asia 

(EEC CA): Im ple men ta tion of Good In ter na ti o nal Prac ti ces, 25.
65 Вид. Дру ги део Анек са II Про то ко ла.
66 Вид. чл. 11(2) Про то ко ла.
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на пре ко гра нич ним во да ма на ста лу услед ин ду стриј ског уде са од го ва ра 
опе ра тер. Дру го, од го вор ност за ште ту је стр о га, објек тив на, а штет ник 
мо же да се осло бо ди од од го вор но сти у слу ча је ви ма пред ви ђе ним са мим 
Про то ко лом. Као про тив те жа објек тив ној од го вор но сти слу же пра ви ла о 
огра ни че њу од го вор но сти. У ци љу омо гу ћа ва ња на кна де ште те пред ви ђе на 
је и оба ве за опе ра те ра да пру жи од го ва ра ју ћа фи нан сиј ска обез бе ђе ња. У 
прак си се нај че шће ра ди о оси гу ра њу од еко ло шких ште та, али су мо гу ћа и 
дру га сред ства обез бе ђе ња. 

Суд би на Про то ко ла слич на је суд би ни дру гих ме ђу на род них ин стру-
ме на та ко ји ма је ре гу ли са на гра ђан ско прав на од го вор ност за еко ло шке ште-
те (нпр. Лу га но кон вен ци ја).67 На и ме, Про то кол још увек ни је сту пио на 
сна гу. Раз ло ге тре ба тра жи ти у то ме што се не ке од др жа ва про ти ве огра-
ни че њи ма од го вор но сти ко је Про то кол и слич ни ин стру мен ти са др же.

67 Вид. ви ше An ne Da niel, „Ci vil Li a bi lity Re gi mes as a Com ple ment to Mul ti la te ral En-
vi ron men tal Agre e ments:

So und In ter na ti o nal Po licy or Fal se Com fort?”, RE CIEL, 3/2003, 236.
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Pro to col on Ci vil Li a bi lity and Com pen sa tion for  
Da ma ge Ca u sed by the Tran sbo un dary Ef fects of  
In du strial Ac ci dents on Tran sbo un dary Wa ters

Abstract: Pro to col on Ci vil Li a bi lity and Com pen sa tion for Da ma ge Ca u sed 
by the Tran sbo un dary Ef fects of In du strial Ac ci dents on Tran sbo un dary Wa ters 
(the Pro to col) was adop ted in 2003 un der au spi ces of The Uni ted Na ti ons Eco-
no mic Com mis sion for Eu ro pe (UNE CE). The Pro to col aims to gi ve in di vi du als 
af fec ted by tran sbo un dary im pact of in du strial ac ci dents on in ter na ti o nal wa ter-
co ur ses a le gal cla im for ade qu a te and prompt com pen sa tion. The Pro to col chan-
nels li a bi lity to wards ope ra tors per for ming ha zar do us ac ti vity. Ope ra tors will be 
li a ble for ac ci dents in an in stal la tion, in clu ding ta i ling dams, as well as ac ci dents 
du ring tran spor ta tion on the si te of a ha zar do us ac ti vity or du ring off-si te tran-
spor ta tion via pi pe li nes. The no tion of da ma ge is bro adly de fi ned and en com pas-
ses loss of li fe or per so nal in jury, loss of, or da ma ge to, pro perty, loss of in co me, 
the cost of me a su res of re in sta te ment of the im pa i red tran sbo un dary wa ters, and 
the cost of re spon se me a su res. The system of the Pro to col is ba sed on ob jec ti ve 
li a bi lity. Ho we ver, strict li a bi lity ru le is so mew hat al le vi a ted by a li mi ted set of 
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exemp ti ons and by fi nan cial li mits of li a bi lity de pen ding on the risk of the ac ti vity. 
Li a bi lity li mits are co u pled with man da tory fi nan cial se cu rity re qu i re ments. 

Keywords: en vi ron men tal pro tec tion, in du strial ac ci dent, tran sbo un dary 
ef fects, ope ra tor, ci vil li a bi lity for da ma ge, com pen sa tion for da ma ge.
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