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ПРОЦБСНА ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ(Појам и основне каржтеристике)
Аутор указује на специфичност тужбе и парнице која би ce 

водила о захтеву да ce уклони извор опасности од кога прети знат- 
на штета тужиоцу или неодрећеном броју лица или. да ce тужени 
уздржи од делатности од које произлази узнемиравање или onac- 
ност од штете ако ce настанак узнемиравања или. штете не може 
спречити одговарајућим мерама (чл. 156. 300).

Успостављајући почетну аналогију измећу парнице због смета- 
ња поседа, за коју je предвићен посебни парнични поступак, и ими- 
сионе парнице, аутор даље разматра које би биле посебности ими- 
оионе парнице y односу на општи парнични поступак, те да ли из 
њих следи потреба за установљењем посебног поступка y имиси- 
оним парницама, како би ce уставне одредбе о праву на здраву 
животну средину y што већој мери остваривале y пракси.

Да би од?.оворио на задатак који je себи поставио, аутор раз- 
матра питања процеса легитимације, правног интереса за тужбу, гра- 
ница диспозитивних овлашћења тужиоца и однос расправног и ис- 
тражног начела y поступању суда по имисионој тужби.IИмисиана парница je новија категорија нашег права. Она ce за сада y процедури налази у општем поспупку. Но, како je она добила чврсте репулативе како у Уставу тако и у фундаменталним материјално- -правним прописима, Закону о облигационим односима и Закону о ос- новним овојинско правним односима то ce може очекивати, нарочито с обзиром на уставне одредбе о посебној обавези друштвене заједнвде y погледу заштите чавекове средине, да ce одреде и посебна правила процедуре у свим парницама.Парнице због сметања поседа ce одвијају по посебним правилима процедуре. Пошто ce оне граниче с имиаионим спором може ce оче- кивати да ce потоњи спороии убуцуће решавају у посебном поступку.Наравно, овде ce не ради само о аналогијама већ о читавом низу специфичности које чине ове парнице аутономним y одноау на опнгпи парнични поступак.Основне поставже о заштити човекове средине су дате у Уставу. Човек има право на здраву животну околину. Друштвема заједница обез-742



АПФ, 6/1989 — Stp Марија Салма, Процесна заштита човекове средине(стр. 742—748)бећује услове за остваривање овог права (1). Да би ce то остварило, Усгганом су одређена права и дужнооти радних људи и грађана, орга- пизација удруженог рада, другЈЈтвено-политичких заједница, меаних за- једаица да обезбеђују услове за очување и развој природних и радом створених вредности човекове средине као и да спречавају и отжлањају штетне последице које загабењем ваздуха, тла, воде, водотака, мора, буком или на друли начин утрожавају те вредности или доводе y опас- ност.живот и здравље људи (2). - •Закон о облигационим односима даље разраћује оановну поставку Устава. Он предвиђа могуђноот да свако може да захтева од другога да уклони извор оиасности од кога прети знатнија птгета њему или не- одређеном броју лица, као и да ce уедржи од целатности из које про- излази узнемиравање или опасност од штете, ако ce настанак узнеми- равања или штете не може спречити одговарајућим мерама.Суд ће на захтев заинтереоованог. лица нарсдити да ce цредузму одвоварајуће мере за спречавање јнастанка штете или узнемиравања или да ce. отклони извор опасиости, на трошак држаоца извора опаиности, аасо овај сам то не учини.Ако штета настане y обављању општекорисне делатности за коју je добијена дозвола надлежиог органа, може се захтевати само нак- нада штете која црелази нормалне транице. Али и y том случају ce може захтевати предузимаање друштвено оправданих мера за спреча- вање настајања штете иши за њено смањење (3).Закон о оонавним својижжо-праиним. односима авојам одредбом уређује имисије које настају y оквиру суседских односа. Ta одредба je y односу на одредбу из Закона о облигационим одиосмма (чл. 15)) lex specialis. Њом ce предаи/ђа дужност власника некретнине да ce при њеном коришћену уздржава од радњи и отклони узроке који потичу од његове некретнине, којима ce отежава коришћење других некретнина преношењем дима, неиријатиих мириса, топлине, чађи, потреса, буке, отицања отпадних вода и сл. преко мере која je уобичајена с обзиром на природу и намену некрегнине и на месне прилмке, или којом ce узрокује знатнија штета. Без посебног правног основа заЈбрањено je чи- њење сметњи посебним уређајима (4)-Наведене одредбе Закона о облигацианим одаосима и Закона • о основним авојдаско-рравиим односима су заправо облигациоио правни и: стварно цравии аспекти уставне одредбе о праву човека на здраву жмвотну средину. ■У овом ирилопу he бити говора о заштити ад имисија која iipo- истиче из одредбе Закона о облигационим односима која je lex generalis y односу на одредбу из Закона о основним с®ојинжочправним односима. ■ Но, приликом одређмЈвања појма имиоионих тужби водиће ce ра- чуна о свим прописима који репулишу ову материју.Имисионом тужбом тужилац може тражиги од суда да y циљу заппите чавекове оредине обавеже тужемот да уклони иввор опасности од кога прегги знатнија штета њему или неодређеном броју лица, тј’. да узнемиравање престане ипи, пак, да ce уздржи од депатнооти од(1) В. чл. 192. Устава СФРЈ.(2) В. чл. 156. Закона о облигационим односима.(3) В. чл. 156. Закона о облигационим односима.(4) В. чл. 5. Закона о основним својинско-правним односима. 743



АПФ, 6/1989 — мр Марија Салма, Процесна заштита човекове средине(стр. 742—748)које произпази узнемиравање или опасност штете {ако ce насганак узне- миравања или штете не може спречити одповарајућим мерама) као и да 'надокнади штету која je настала недозвољеном имисионом радњом.
IIСтилизација текста Закона о облитационим одаосима који ce ад- носи на захтев да ce уклони опаоност од штете из члана 156, ст. 1. на- меће питање ko ce y имисианим парницама може појавити као тужилац, тј. ko je процесно лепигимисан за вођење спора.Законодавац каже да свако може захтевати од другога да уклони извор опасности од кога прети знатнија штета. Означавање „сваког" као иужиоца асоцира на „популарну тужбу“ — actio popularis која y правној терминологији управо значи да je за подизање тужбе легити- мисан било који грађанин (5).У теорији ce под процесном лепитимадијом странака подразумева постојање правног интереса, правозаштаггне потребе (6). Правозаштитна потреба постоји кад год ce субјективно право налази у стању неподми- рености противно закону тако да би без интервенције оуда остало не- остварено (7).Да би ce тужиоцу признао правни интерес он мора имати посе- бан, лични, интерес.Из довде цитиране формулације текста 300 пре би ce могло за- клуучити да je y питању општи, јавни интерес тужиоца. Међутим, за- конодавац y наставку текста објашњава да „свако“ може тражити укла- њање опасности ако прети знатнија штета њему. Круг „сваког“ je тиме ограиичен на оне којима прети знатаија штета. Лично право ттужиоца мора бити угрожено да би ce могла тражиги заштита од суда.Рећи да тужбу може да поднесе свако коме црети штета je сас- вим y складу с обележјем појма процеса легитимације која постоји на страни сваког тужиоца чије ce оубјективно право налааи у стању -не- подмирености противно закону.Више далеме y одрећивању процесне легиттлације може унети формулација даљег текста из истог става члана 156. Закона. Наиме, за- конодавац овлашћује сваког да захтева уклањање извора опасности од кога прети знатнија штета (њему) или неодребеном броју лица. Колико je везник или одсликао праву замисао законодавца код одређивања ту- жиоца овлашћеног за покретање спора тешко je рећи. У сваком слу- чају, он упућује на неку алтернативу, па ce може поставити питање да ли свако може подаети тужбу за заштиту када шгета прегпи неодре- ђенош броју лица, да ли je заправо овде реч о примени ,/популарне тужбе".Теоријски и животно замисливе су дае ситуације. Оне су услов- љене врстом повреде животне средине. Ако ce, рецимо, повреда живот- не средине врши испуштањем радиоактивних материја без обзира што(5) В.: Даниловић др Јелена, Популарне тужбе од Римског до савременог права, Институт за правну историју, Београд 1968, стр. 89.(6) Познић др Боривоје, Граћанско процесно право, „Савремена администрација", Београл, 1987, стр. 194, као и Трива др Синиша, Граћанско парнично процесно право, „Народне новине", Загреб, 1980, стр. 236.(7) Познић др Боривоје, ор. cit., стр. 194.744



АПФ, 6/1989 — мр Марија Салма, Процесна заштита човекове средине(стр. 742—748)се објект — извор опаоности налази иа једном крају земље, могао би тужбу да поднесе сваки грађанин јер ce штетне последице могу проте- ћи и на друге крајеве земље. Ретко ce штетни утицаји задржавају само на оном подручју на коме ce налази имитент. Загађивање реке испуш- тањем отпадних материја y једном ираду проширује ce и на сва под- ручја кроз која та река протиче. Загађивање тла на једаом крају зем- ље може имати штетних дејсгава по живот и здравље људи који ку- пујући пољопривредне производе на пијаци са угрожених подручја угрожавају овоје здравље.He треба изгубити из вида да je за имисиону тужбу неопходно да штета која прети буде знатнија. Зато „овако" ко би поднео тужбу y условима претње знатније штете, иако не би морао .бипи непосредни учесник лрађанско-правног односа, иа пооредан би начин могао угро- жавање осећати као своје. У таквом случају, кад ce последице правно рефлекшују и на иужиоца, лребало би му признати право на вођеаве парнице (8).Друга оитуација je више теоријска поставжа a мање, чини ce, животна. Она би ce могла овести на питање да ли грађанин из једнот краја земље може поднети тужбу и y случајевима када je повреда животне средине извршена само на територији која je проспорно уда- љена од места пребивалишга тужиоца a штетне последице имитентових радњи не прелазе просторие границе места y коме он (имитент) делује.Ово je више теоријски замисливо, јер y сважодневном животу ими- сија за коју би ce могла тражиги заштита мора бити знатна a ако je знатна онда je ризик од проширења штетних дејстава већи a тада ce већ ради о солуцији која je претходно описана.Зажоноко овлашђење свакот да захтева од другог да уклони из- вор опаоности од кога препги зналпнија штета неодређеном броју лица представља actio popularis (9).Actio popularis 'није непозната y савременом југословеноком пра- ву. Тако ce према Закону о оузбијању нелојалне ута!кми!це предаиђа да тужбу за накнаду штете проузроковане делом нелојалне утакмице могу подаели сви заинтереоовани учеоници y привредном промету (10) уз услов да су делом нелојалне утакмице оштећени. На ^спорове по тужби због дела нелојалие утажмице примењују ce одредбе Закона о парнич- ■ном поотуику (11).Није само захтев за уклањање извора опасности штете једини y коме 300 овлашћује сваког грађанина да тражи судоку зашти-пу.Одредбе 300 које говоре о ииштавости уговора дају мотућност да ce на ништавост позове свако заинтересовамо лице, иако на њу пази по службеној дужносги оуд (12).Сигурно je да ce y св-им овим случајевима ради о ситуацијама када оу потврђени општи интереси али исго таако, појединачни, лични.(8) Тако, Трива др Синиша, op. cit., str. 237.(9) Salma dr Jožef, A tuhajdonjogi viszonyok szabdlyozdsa Jugoszlavidban, Jogtu- domânyi, Budapest, 6p. 12/82, стр. 936.(10) B. чл. 15. Закона o сузбијању нелојалне утакмице и монополистичких cno- разума, „Службени лист СФРЈ", бр. 24/74.(11) В. чл. 20, ст. 1. Закона наведеног y белешци бр. 10.(12) В. чл. 109. Закона о облигационим односима, „Службени лист СФРЈ", бр. 29 од 26. V 1978. 745



АПФ, 6/1989 — мр Марија Салма, Процесна заштита човекове средине(стр. 742—748)Обележје популарних тужби, како ce истиче y теорији, јесте заш- тита општег интереса. Међутим, да би ce заппига тог интереса могла тражити, потребно je да тужилац тај интерес осећа и као лични (13).Из одредбе чл. 156, ст. 1. којом ce овлашћује свако да захтева од другог да уклони извор опасности од кога прети знатнија штета (њему или) неодређеном броју лица би ce могло, на основу раиије анализираних ситуација, закључити да тужилац када подноси тужбу, угрожавање осећа као своје без обзира што не мора бити непосредни учесник грађанско-лравног односа. Међутим, тада ce може поставити питање да ли тужилац који нема грађанско правни интерес може осно- вано тражити правну запшгпу. Чини ce, да може. Интерес као про- цесна претпоставка за вођење спора мора бити правни али то не значи да то мора бити грађанско-(правни. Свеједно je на ком би ce прав- ном подручју имала одразити корист за странку која тражи заппи- тгу (14). Правни интерес може бити и уставно-правни. A управо Устав пропагирајући право свих људи на здраву животну средину задужује и све оубјекте у друштву да ту средину и штите.Мање би дилема и услова за постављање теоријских солуција пос- тојало да оу редактори Закона о облитационим односима y члану 156, ат. 1. уместо речи „или“ рекли „као и“. Тада би недвосмислено било да ce као тужилац може лојавити сваки грађанин y случајевима када штета прети њему као и неодређеном броју друпих лица. Тужилац би имао грађанско-правми интерес те ce на друге правне ингересе не би морао позивати. To пгпо би опасност од знатне штете претила и други- ма, указивало би на потребу што бржег решавања спора.Правна заштита ce y живогу најчешће тражи кад je субјективно право повређено. Она ce, међугим, може -дражити и кад je оубјективно право само утрожено.Из интенције ооновног материјалночправног прописа који регули- ше ову материју могао би ce извести закључак да ce имисионе тужбе могу подносити и када je право на здраву животну околину само угро- жено. Наиме, законодавац овлашћује тужиоца да свој захтев усмери на уклањање извора опасности од кога прети штета или да ce уздржи од делашности од које произлази узнемирава1ње иии опасност штете.Када je оубјективно право само угрожено, носилац права тражи заштиту да би учинио извеоним постојање права и тиме отклонио узрок који би могао довеспи до његове повреде (15).Деклараторна дужба je једина процесно правна тужба која би ce могла поднети када je оубјективно право уцрожено. Она има y одаосу на .кондемнаторну тужбу оупсидијеран карактер. Наиме, осудом на чи- нвдбу тужилац постиже пуиу заштапу.Деклараторном тужбом тужилац тражи од оуца да угврди посто- јање (може и непостојање) права. Он би, ако то пренесемо на имиси- ону парницу, могао да захтева од суда да утврди да y конкретном олу- чају постоји право на здраву човекову средину. Захтев са таквом садр- жином тужилац и не посгавља јер je Уставом право на здраву животиу оредину загарантовано овим Јнудима. ■ To je право, пак, по својој при- роди такво да ce не може посебно лровера1вагги као што би ce, рецимо,(13) Данидовић др Једена, Популарне тужбе . . . ор. cit., стр. 236.(14) B. Трива др Синиша, Граћанско . . . ор cit., стр. 105.(15) В. Познић др Боривој, Граћанско ... ор. cit., стр. 4. 746



АПФ, 6/1989 — мр Марија Салма, Процесна заштита човекове средине(стр. 742—748)могло проверити и утврдипи постојање или непостојање y конкретном случају права својине, наслеђа, располагања. Зато деклараторном туж- бом y имисионим парницама тужилац не би поотигао ништа.To шпо законодавац пружа заштиту и y случајевима када само 
прети штета и када постоји опасност штете указује на значај који ce придаје запЕгити човжове средине. Захтев тужиоца, ако ce пажљиво погледа законски текст, усмерен je на уклањање извора опасносги, од- нооно уздржавање од делапности. Он je кондемнаторне природе. Једано по чему би ce овакав кондемнаторни захтев разликовао од друге je то да ce он због значаја запглите може поднети и када je право само угрожено. Сигурно je да je то битна разлика y однооу на веђину кон- демнаторних захтева.Принцип диспозиције y општем парничном послупку je применљив и када je y питању начин долаока оуда до чињеничне прађе.Основии извори сазнања чињеница су странке (16). Оне су y смис- лу поштеног и савесног парничења дужне да изнесу ове релеванвне чи- њенице. У томе им помаже суд. Он ce стара да страике y току распра- ве „изнесу ове одлучујуће чињенице, да долуне своје наводе, да ce из- јасне о наводима противника, да означе доказна средства и уопште да пруже све разјашњења потребна за упврђивање чињеничикм? стања“ (17).По службеној дужнооти суд утврђује чињенице само y случаје- вима кад из резулггата расправљања и доказивања произлави да странке вду за тим да располажу захтевима којима не могу располагати (18). Пошто ова закошока формулација не обухвата довољно прецизно све случајеве y којима суд угврђује чињенице независно од воље странака, може ce поставити пиггање да ли би y имисианим парницама суц увек могао да утврђује чињенично стање и мимо воље сгранака.Имиггентове радње могу огворити опасност од штете. Штета може претити не само имовини већ може угрозити здравље и животе људи. Интерес je и дужносгг не само драђана и радних Јнуди већ и органи- зација удруженог рада и друштвено-политпичких заједница, дакле, шири друштвени, да ce опрече или отжлоне штетне последице. С обзиром на шири интерес који ce мора шппи, чини ce да би суд y оваквим пар- ницама могао чињенично огање да утврђује и мимо воље странака. Наравно, при томе ce мисли на утврђивање оних чињеница које иду y правцу заштите човекове средине.Природа имиаионих cпоpioBa намеће и питање да ли оу све дис- позитиине радње странака једнако применљиве и y овим парницама. Ту ce пре свега мисли на диспозитивну радњу тужиоца, одрицање од захтева поднетог ради уклањања извора опасиости од кога прети знат- нија штета или удруживање од делатносги од које произлазн узнеми- равање или оласиост штете.Одрицање од тужбеног захтева y општем парничном поступку има дејство као да je донета правоснажна лреоуда y корист туженог. Због тосга шужилац скоји ce одрекао захтева не може покренути паргаицу по- водом иотог предмета спора.Шири друштвени иигерес рада заштите човекове средине наводи на тo да би овој парничној радњи требало првдати другачије дејство.(16) В. чл. 7, став 2. ЗПП-а.(17) В. чл. 298, ЗПП-а.(18) В. чл. 7, став 4. ЗПП-а. • 747



АПФ, 6/1989 — мр Марија Салма, Процесна заштита човекове средине(стр. 742—748)То стога што опасност од знатне штете постоји не само за тужиоца већ и за шири круг, бројем неодређених људи. У таквим случајевима могло би ce поставити питање да ли би суд био y обавези да обавести друштвено-политичке заједнице рада преузимања или пакретања нове парнице. Јер, према Уставу, ави су дужни да чувају живолну средану, да спречавају и отклањају штетне последице повреде животне средине.Исто би требало поступити и y случајевима повлачења тужбе. Без обзира што су пооледице повлачења тужбе блаже, јер тужилац може касније да поднесе тужбу исте садржине, опасност од знатне нггете на- вода на то да ce не би требало препустиги тужиочевој вољи, свести и савести када ђе покренуш парницу с испим предметом спора.Будући да ce имисиона парница може покренути и када само ,Јтрети штета“ или, пак, када посгоји „опасност од штете" хитност y поступању суда би била неопходна да ce штета не би и реализовала.
IIIПотребе за посебним процесним правилима молу бити изазване раз- лозима хитности пружања заштите, једноставности предмета спора, друштвеног значења спора.За имисионе паршице би, чини ce, због специфичних овојстава тре- бало предвидети посебна правила поступка.Осн-овна разлог за сврсгавање имисионе парнице међу посебне пос- тупке je изузетан значај предмета апора. Он je општедруштвени. Штете до којих молу да доведу имктентне радње молу угрозити не само имо- вину већ и живот и здравље људи.Тужилац може кандемнатарни захтев поставити и када je субјек- тивно право оамо упрожено, када прети штета или када постоји опас- 

ност од штете.Пири друшт1вени иигерес би налагао да суд по службеној дужнос- ти утврђује све чињенице које вду y прилог заштити човекове средине.Природа имиаисиих апорова захтева да ce неким дисиозитивним радњама тужиоца прида другачије дејство и значај.Засебност имисионих па/рница би оправдавао и процесни разлог, хитност ретпавања сшхра. Претња опасносги штете није y материји ими- сија толерантна. Напротив, пошто штета може претити не само имови- ни већ и здрављу и егзистенцији људи, требало би о тужбеном захтеву хитно решавати. Сви ави разлози заједно указују на потребу да ce .ова врсгга спорова води по иосебним правилима процедуре.
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