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УВОДНАРАЗМАТРАЊА–КОНФЛИКТИУОБЛАСТИРАДА

U то ку про це са ра да, из ме ђу све та ка пи та ла (по сло да ва ца) и све-
та ра да (за по сле них и њи хо вих ор га ни за ци ја), ус по ста вља ју се 

раз ли чи ти од но си. Иако и јед ни и дру ги као за јед нич ки циљ има-
ју што бо ље по слов не ре зул та те,  ве о ма че сто њи хов ме ђу соб ни 
од нос ка рак те ри ше су прот ста вље ност ин те ре са. Због то га њи хов 
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од нос ни је увек ста би лан, већ је по не кад обе ле жен спо ре њи ма и 
кон флик ти ма. Људ ско дру штво је по са мој сво јој при ро ди скло но 
кон флик ти ма. Ње гов кон фликт ни ка рак тер  се огле да у свим обла-
сти ма жи во та: еко но ми ји, по ли ти ци, спор ту... Са мим тим ни област 
рад них од но са ни је иму на на кон фликт ност, ко ја у слу ча ју за ка сне-
ле и по гре шне ре ак ци је има тен ден ци ју пре ла ска у  ра ди ка ли за ци-
ју уну тра шњих су ко ба. Ма да је по себ но из ра жен у не ста бил ним 
прав ним и еко ном ским си сте ми ма, у пе ри о ди ма дру штве них кри за 
и при вред них тур бу лен ци ја, тај про блем по сто ји и у сво јој те ри то-
ри јал ној и у вре мен ској ди мен зи ји. Ме ђу тим, гле да ње на кон флик-
те јед но стра но, са мо са њи хо вог не га тив ног аспек та,  је нај бла же 
ре че но по гре шно. Кон фликт има и сво ју по зи тив ну стра ну, он под-
сти че про ме не. Ка да се са њим по сту па кон струк тив но, кон фликт 
мо же да по слу жи као ка та ли за тор дру штве них, при вред них, еко-
ном ских...па и про ме на у обла сти рад них од но са. Кон флик ти са ми 
по се би ни су про блем. Про блем пред ста вља ју не раз ре ше ни кон-
флик ти1). Упра во због то га, кон флик ти у обла сти ра да пред ста вља-
ју ини ци ја то ра из град ње си сте ма ре ша ва ња рад них спо ро ва.

На пре дак   ин ду стриј ских од но са, на пу ту од уну тра шње ра-
ди ка ли за ци је као пра ви ла до та квог ста ња као из у зет ка, од кон-
фликт ног ста ња до со ци јал ног ми ра, од ме ђу соб не не тр пе љи во сти 
до ди ја ло га..., ни је усло вљен је ди но и ис кљу чи во  кул ту ро ло шким 
ни во ом  јед ног дру штва, већ  и   по сто ја њем и раз ви је но шћу ефи ка-
сних ме ха ни за ма за пре вен ци ју и ре ша ва ње су ко ба у обла сти ра да. 
Ви со ка це на рад них кон фли ка та опре де љу је ње го ве уче сни ке да 
пред ност да ју не на сил ним ме то да ма. За то су ме ха ни зми ре ша ва ња 
рад них спо ро ва глав не по лу ге сва ког си сте ма ин ду стриј ских од но-
са. Али до њих се ни је до шли ни од јед ном, ни слу чај но.

Кон флик ти у обла сти ра да су вер ни пра ти о ци рад ног од но са. 
Са по ја вом ка пи та ли зма и на стан ком рад них од но са у мо дер ном 
сми слу те ре чи, на ста ју и  пр ви рад ни спо ро ви, a као по сле ди ца 
то га ја ви ла се и по тре ба за ме ха ни зми ма за њи хо во не на сил но ре-
ша ва ње. Од пр вих ко ра ка ин ду стриј ског на чи на про из вод ње, од 
ме ха нич ког раз бо ја, а за тим пре ко пар не ма ши не, мо то ра са уну-
тра шњим са го ре ва њем, елек трич не енер ги је, ну кле ар не енер ги-
је,до ком пју тер ске ере, свет је про шао пет ин ду стриј ских ре во-
лу ци ја. Оне су су штин ски ути ца ле на це ло куп ни ток са вре ме не 
1)  Решавањеконфликта–приручникзаобуку, ЦЕ СИД, Бе о град 2004.
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ци ви ли за ци је, али по себ но на по зи ци ју све та ра да2), По ве ћан ни во 
екс пло а та ци је рад нич ке кла се је по стао ини ци јал на ка пи сла за раз-
вој оп ти мал них со ци јал них и дру штве них усло ва нео п ход них на 
на ста нак са вре ме ног рад ног спо ра. 

Про ме на еко ном ског си сте ма и на ра сла же ља вла сни ка ка пи-
та ла за уве ћа њем про фи та, до ве ли су до мул ти пли ци ра ња кр ше ња 
пра ва рад ни ка. Пр во бит ни од го вор рад ни ка је био нео р га ни зо ван и 
слаб.  Рад ни ци су се ин ди ви ду ал ним ак ци ја ма бо ри ли за за шти ту 
сво јих пра ва и то нај пре  пред ре дов ним су до ви ма, а за тим се по-
чет ком XIX ве ка ја вља ју и пр ви рад ни су до ви као спе ци ја ли зо ва ни 
ор га ни. Пр ви рад ни суд је осно ван у Фран цу ској  1806. го ди не (Са
ветправеднихљуди),а убр зо  и у зе мља ма Бе не лук са, Не мач кој, 
Аустри ји, Швај цар ској3). Ко лек тив ни рад ни спо ро ви на ста ју не што 
ка сни је. Раз во јем ко лек тив ног пре го ва ра ња и по ја вом пр вих ко лек-
тив них уго во ра  де фи ни ше се ко лек тив ни спор у свом да на шњем 
зна ча ју и ти ме се за о кру жу је по јам рад ног спо ра. Основ ни услов 
за по ја ву ко лек тив них спо ро ва је био ја ча ње све сти код рад ни ка 
о за ме ни спон та них и нео р га ни зо ва них про те ста, за јед нич ким и 
осми шље ним на сту пом ра ди бо ље за шти те сво јих пра ва4). По ја ва 
ко лек тив них спо ро ва ини ци ра ла је по тре бу за њи хо во ван суд ско 
ре ша ва ње мир ним пу тем. Оно што је за раз вој рад них су до ва пред-
ста вљао фран цу ски мо дел са ве та пра вед них љу ди, за ми ре ње је 
пред ста вљао бри тан ски си стем до бро вољ них ме шо ви тих од бо ра5). 
Овај мо дел ре ша ва ња спо ро ва мир ним пу тем је имао ути цај и био 
ко пи ран у ни зу зе ма ља.
2)  Д.  Ма рин ко вић, “Фи ло зо фи ја људ ског ра да пред иза зо ви ма но вог до ба”, Српскаполи

тичкамисао,   бр. 2, Бе о град 2009, стр. 286.
3)  Са вет пра вед них љу ди осно ван је у Ли о ну  и сма тра се пр вим рад ним су дом па ри тет-

ног са ста ва без про фе си о нал них су ди ја. Осно вао га је На по ле он на ини ци ја ти ву рад ни-
ка сви лар ске ин ду стри је. На оста ле др жа ве Са вет пра вед них љу ди се ши рио упо ре до са 
На по ле о но вим осва ја њем чи ме је тра си ран пут уво ђе њу ин ду стриј ских, рад них су до ва. 
Вид. ви ше: С. Ја ша ре вић, Решавањерадних спорова мирнимпутемутеоријиипракси, 
док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад 2000.

4)  Д. Ко стић, Мирнорешавањераднихспоровауобразовању, Но ва на уч на, Бе о град 2007, 
стр. 13.

5)  Пр ви до бро вољ ни ме шо ви ти од бор је осно ван у Мак сес фил ду 1839. го ди не. У те о ри ји 
овај мо дел ре ша ва ња спо ро ва је по зна ти ји под на зи вом  „Мун де ли ни од бо ри“ по осни-
ва чу и пред сед ни ку но тин гем ског ме шо ви тог од бо ра А. Ј. Мун де ли. Вид. ви ше: An nie 
de Roo, Rob Jag ten berg, SettlingLabourDisputesinEurope, Klu wer Law and Ta xa ti on Pu-
blis hers, De ven ter-Bo ston 1984, стр. 58.  
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АКТУЕЛНОСТАЊЕРЕШАВАЊАРАДНИХСПОРОВАУ
ЕВРОПИ

Од фран цу ског Са ве та пра вед них љу ди до да нас, мо дер на дру-
штва су пре шла ве о ма дуг пут у раз во ју ме ха ни за ма ре ша ва ња рад-
них спо ро ва. Ин сти ту ци о на ли за ци ја си сте ма за не на сил но ре ша-
ва ње спо ро ва се раз ви ја ла од др жа ве до др жа ве. Да нас ско ро све 
др жа ве са раз ви је ним тр жи шним од но си ма има ју ус по ста вљен си-
стем ефи ка сног ре ша ва ња рад них спо ро ва. Са вре ме ни си стем ре-
ша ва ња рад них спо ро ва чи ни ком па ти бил ност ефи ка сних рад них 
су до ва, као још увек при мар ног мо де ла ре ша ва ња спо ро ва, и раз ви-
је ни и ши ро ко до ступ ни ме ха ни зми ал тер на тив ног ре ша ва ња.

Ме ђу тим, не мо гу се све др жа ве Евро пе по хва ли ти из гра ђе ним 
си сте мом ре ша ва ња рад них спо ро ва. По сто ји је дан број прав них 
си сте ма (по пра ви лу реч је о др жа ва ма ко је још увек ни су чла ни-
це Европ ске уни је) ко је у обла сти ре ша ва ња рад них спо ро ва и да-
ље ка рак те ри ше спо ро и не е фи ка сно суд ство и пот пу ни из о ста нак 
или не раз ви је ност ин сти ту ци ја за мир но ре ша ва ње рад них спо ро-
ва. По сто ја ње две гру па прав них си сте ма на тлу Евро пе, за ви сно 
од сте пе на раз ви је но сти ме ха ни за ма за ре ша ва ње рад них спо ро ва, 
мо же да ство ри ла жну сли ку о по сто ја њу два европ ска кон цеп та 
ре ша ва ња рад них спо ро ва. Тач ни је је ре ћи да се ту ра ди о јед ном 
кон цеп ту  ко је не ке др жа ве има ју, а дру ге не, од но сно у фа зи су 
ње го ве из град ње.

Оно што по ве зу је  др жа ве са раз ви је ним си сте мом ре ша ва ња 
рад них спо ро ва су ефи ка сно рад но суд ство и исти та кви ме ха ни-
зми за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва. Кон крет ни мо де ли ор га-
ни зо ва ња рад но прав ног суд ства и ал тер на тив ног (мир ног) ре ша ва-
ња рад них спо ро ва се раз ли ку ју од др жа ве до др жа ве. Прак тич но, 
не мо гу ће је на ћи два прав на си сте ма ко ја на иден ти чан на чин уре-
ђу ју ову област. Европ ски кон цепт ре ша ва ња рад них спо ро ва ка-
рак те ри ше  не у ни фор ми са ност.

Иако је јед но од обе леж ја са вре ме ног кон цеп та ре ша ва ња рад-
них спо ро ва све ве ћа упо тре ба ме ха ни за ма за мир но ре ша ва ње 
рад них спо ро ва, тра ди ци о нал но суд ско ре ша ва ње рад них спо ро ва 
и да ље има огром ну уло гу. Јед на од кључ них уло га суд ског ре ша-
ва ње спо ро ва је сте ре гу ли са ње тр жи шта ра да и ин ду стриј ских од-
но са и спре ча ва ње по је ди на ца да кр ше пра ви ла уста но вље на прав-
ним ме ра ма и спо ра зу ми ма. Глав не пред но сти суд ског ре ша ва ња 
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спо ро ва су мо гућ ност ре ви ди ра ња од лу ком су да ви ше ин стан це и 
лак ша ре ши вост про бле ма не по ви но ва ња јед не стра не по стиг ну-
том ре ше њу спор ног пи та ња. Рад ни су до ви се у прав ним си сте ми-
ма европ ског кон цеп та раз ли ку ју ме ђу соб но по сво јим струк ту ра-
ма и ко ри шће ним про це ду ра ма. 

По чи њу ћи са упо ре ђи ва њем прав ног си сте ма мо же да 
се ка же да су рад ни су до ви или ин те гри са ни у си стем гра-
ђан ских су до ва (као што су то у Аустри ји, Бел ги ји, Ита ли ји, 
Пор ту га лу или Шпа ни ји) или су одво је ни од њих (као што 
је то у Дан ској, Фин ској, Фран цу ској, Не мач кој или Ве ли кој 
Бри та ни ји). Дру гим ре чи ма, си стем рад них су до ва мо же да 
бу де део гра ђан ског пра во су ђа, као спе ци јал но суд ско оде ље-
ње или ал тер на тив но као спе ци јал но пра во су ђе ко је се при-
др жа ва по себ них пра ви ла6). 

Јед на од ка рак те ри сти ка рад них су до ва је спе ци фич на уло га 
ла ич ких су ди ја (су ди ја по рот ни ка). Ла ич ке су ди је се раз ли ку ју од 
про фе си о нал них су ди ја, јер не мо ра ју има ти прав нич ко обра зо ва-
ње. Оно што рад не су до ве раз ли ку је од гра ђан ских је чи ње ни ца да 
ла ич ке су ди је, у ве ли ком бро ју слу ча ја,  ре пре зен ту ју син ди ка те и 
ор га ни за ци је по сло да ва ца7). 

Рад ни су до ви се раз ли ку ју и по сво јој над ле жно сти, од но сно 
по то ме да ли су де са мо ин ди ви ду ал не, са мо ко лек тив не или обе 
вр сте рад них спо ро ва. Та ко у пр ву гру пу рад них су до ва спа да ју су-
до ви у Фран цу ској, Ита ли ји, Бел ги ји, Ве ли кој Бри та ни ји и Лук сем-
бур гу. Њи хо ва над ле жност је стрикт но огра ни че на на ре ша ва ње 
ин ди ви ду ал них рад них спо ро ва. Су про тан при мер пред ста вља ју 
рад ни су до ви у Фин ској и Дан ској ко ји се ба ве ис кљу чи во ко лек-
тив ним рад ним спо ро ви ма. Ком плет ну над ле жност у ре ша ва њу 
рад них спо ро ва (ре ша ва ње ка ко ин ди ви ду ал них, та ко и ко лек тив-
них рад них спо ро ва) има ју рад но пра во су ђе у Не мач кој, Аустри ји, 
Шпа ни ји, Пор ту га лу, Швед ској, Сло ве ни ји и Грч кој. Ипак, глав на 
пред ност ре ша ва ња рад ног спо ра пред спе ци ја ли зо ва ним рад ним 
пра во су ђем је у про це ду рал ним пра ви ли ма. Про це ду ре рад ног су-
6) W. Du vel,  “Си стем рад нич ких су до ва у Европ ској Уни ји и у ју го и сточ ној Евро пи - 

Ком па ра тив нипре глед”,Решавањеспороваураднимодносима,  Ин сти тут европ ског 
син ди ка та (Euro pean Tra de Union In sti tu te - ETUI), Бри сел 2005, стр. 34.

7) У  Грч кој, Шпа ни ји, Пор ту га лу и Ита ли ји, су де са мо про фе си о нал не су ди је. Са дру ге 
стра не, у Не мач кој, Аустри ји, Сло ве ни ји, Бел ги ји и скан ди нав ским др жа ва ма рад не 
спо ро ве у пр вом сте пе ну ре ша ва суд у три пар тит ном са ста ву ко ји се са сто ји од про фе-
си о нал них су ди ја и ла ич ких су ди ја-пред став ни ка рад ни ка и по сло да ва ца. Фран цу ска је 
из у зе так у ко јој су де са мо за ступ ни ци рад ни ка и по сло да ва ца.
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да су не фор мал ни је, бр же, ефи ка сни је, јеф ти ни је и јед но став ни је у 
по ре ђе њу са тра ди ци о нал ним гра ђан ским про це ду ра ма8).

Ме ђу тим, већ смо на гла си ли да не ма ју све др жа ве Евро пе раз-
ви јен си стем ре ша ва ња рад них спо ро ва. Иако и ме ђу њи ма има раз-
ли ка у уре ђе њу, пра ви ли ма и про це ду ра ма, па са мим тим и у ефи-
ка сно сти ре ша ва ња рад них спо ро ва, за јед нич ка осо би на свих тих 
прав них си сте ма је не по сто ја ње спе ци ја ли зо ва ног рад ног суд ства. 
Суд ско ре ша ва ње рад них спо ро ва се од ви ја по гра ђан ско прав ним 
про це ду ра ма  без ла ич ких су ди ја као пред став ни ка ин ду стриј ских 
стра на ка и са од су ством (или са за не мар љи вим из у зе ци ма) по себ-
них пра ви ла ко ја би ва жи ла за рад не спо ро ве. Су шти на про бле ма 
овог на чи на ре ша ва ња спо ро ва је што се спо ро ви из рад них од но са 
спро во де кроз си стем су до ва оп ште над ле жно сти ко ји је пре на тр-
пан. Дру ги кључ ни про блем је вре мен ски фак тор. Он је не при ме-
ре но дуг, че сто и пре ду га чак да би ре зул тат спо ра имао зна ча јан 
ути цај на ини ци јал ни про блем. Стра не у спо ру до би ју пра во, али 
ве о ма че сто не до би ју прав ду.  Све то до во ди до за гу ше ња су до ва 
рад ним спо ро ва и до ску пог суд ства, пре све га за др жа ву. Огро ман 
број рад них спо ро ва пред ста вља са мо ви дљив део про бле ма. Ве ли-
ки број слу ча је ва ни ка да не стиг не до су до ва због ши ро ког спек тра 
раз ло га ко ји пред ста вља ју пре пре ку за оства ри ва ње пра ва из рад-
ног од но са. Као по сле ди ца то га до ла зи до по ве ћа ног бро ја кр ше ња 
за кон ских про пи са, на ро чи то од стра не по сло да ва ца. Кр ше ње за-
ко на у та квим усло ви ма све ви ше по ста је стра те ги ја по сло да ва ца, 
јер је ве о ма че сто тро шак ле гал не про це ду ре ма њи од тро шка кр-
ше ња пра ва рад ни ка.

Aлтернативно ре ша ва ње рад них спо ро ва  је у зе мља ма Европ-
ске уни је на стао као ре зул тат по сте пе ног ува жа ва ња со ци јал не и 
ин ду стриј ске кул ту ре ко ја је на кло ње ни ја спо ра зу му и са рад њи, 
не го кон флик ти ма. Већ смо ис та кле глав не пред но сти суд ског ре-
ша ва ња спо ро ва. Пред но сти ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва су: 
бр зи на, флек си бил ност (ши ри спек тар мо гу ћих ре ше ња), не фор-
мал ност, не за ви сност и ни жи тро шко ви. Европ ски кон цепт ре ша-
ва ња спо ро ва, слич но суд ским, не ка рак те ри ше уни фор ми са ност 
пра ви ла и про це ду ра ал тер на тив ног ре ша ва ња рад них спо ро ва. 
Не где је нпр. из бор  и ула зак у ван суд ске про це ду ре пре пу штен 
во љи стра на у спо ру, а не где је оба ве зан. Ефе кат од лу ке на кон ре-
ше ног спо ра ал тер на тив ним ме то да ма, та ко ђе мо же би ти раз ли чит. 
8)  Вид. ви ше: W. Du vel, нав.  де ло, стр. 34.
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Не где је ње го ва прав на сна га ис кљу чи во у мо рал ном ауто ри те ту 
ор га на ко ји је уче ство вао у ре ша ва њу спо ра, а не где има сна гу ко-
лек тив ног уго во ра или суд ског по рав на ња. Ме ђу прав ним си сте-
ми ма по сто је и раз ли ке о мо гу ћим про це ду ра ма (ме ха ни зми ма) 
ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва, на чи на из бо ра и са ста ва ор га на 
за ре ша ва ње спо ра, вр сте спо ро ва ко је се мо гу ре ша ва ти, (не)за ви-
сно сти од др жа ве9).

МЕХАНИЗМИМИРНОГРЕШАВАЊАСПОРОВА

Ал тер на тив ни ме то ди ре ша ва ње спо ро ва су кре и ра ни са ци-
љем спре ча ва ња рад них спо ро ва и по сти за ња спо ра зу ма без пар-
ни ца, уво ђе њем про це ду ра ко је стра на ма у спо ру по ма жу да до 
обо стра но при хва тљи вог ре ше ња до ђу  мир ним пу тем, на рад ном 
ме сту. У до са да шњој те о ри ји и прак си ис кри ста ли са ла су се  три 
основ на ме ха ни зма мир ног  ре ша ва ња  рад них спо ро ва и то: ми ре-
ње, по сре до ва ње и  ар би тра жу. Оно што је за јед нич ко за  све  њих  
је уче шће  не у трал не тре ће стра не у ре ша ва њу спо ра. Кон цен зус 
из ме ђу стра на у спо ру пред ста вља основ ни услов ин тер вен ци је 
тре ће стра не, а сте пен те ин тер вен ци је раз ли ку је ова три мо де ла. 
Уло га тре ће стра не се кре ће од нај па сив ни је код ми ре ња, до нај ак-
тив ни је и нај од го вор ни је код ар би тра же. Ве ћи на  прав них си сте ма 
по зна је све три про це ду ре и при ме њу ју их у за ви сно сти од вр сте 
рад ног спо ра. Оне су ме ђу соб но не за ви сне. та ко да стра не у спо ру 
мо гу да по кре ну ар би тра жу без об зи ра да ли је по сту пак ми ре ња 
или по сре до ва ња за вр шен. Ме ђу тим,  по сто је прав ни си сте ми  ко ји 
не пра ве раз ли ку из ме ђу ми ре ња и по сре до ва ња и тре ти ра ју се као 
је дан по сту пак10).

Мирење  је по сту пак ре ша ва ња  рад них спо ро ва мир ним пу-
тем, код ко јег не у трал на тре ћа стра на, пру жа по моћ стра на ма у 
спо ру с ци љем да им по мог не да ре ше спор. Ми ре ње је нај бла жи 
сте пен ин тер вен ци је за стра не у спо ру. Он не ма  моћ од лу чи ва ња 
ни ти на ме та ња сво је во ље стра на ма у спо ру, већ  има за да так да им 
олак ша на ла же ње ре ше ња спо ра. Ње го во глав но и је ди но сред ство 
9)  Вид. ви ше: I. Scho mann, „Ал тер на тив но ре ша ва ње спо ро ва: по ми ре ње, по сре до ва ње, 

ар би тра жа“, Решавање спорова у радним односима,Ин сти тут европ ског син ди ка та 
(Euro pean Tra de Union In sti tu te - ETUI), Бри сел 2005, стр. 11-31.

10)  Нпр.  Швед ска, Ве ли ка Бри та ни ја, САД, Ср би ја. Ни Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да 
(МОР) ни је оста ла иму на на ме ша ње пој мо ва ми ре ња и по сре до ва ња. У Кон вен ци ји 
МОР-а бр. 150 о рад но прав ној ад ми ни стра ци ји из 1970. го ди не, ми ре ње и по сре до ва ње 
се  тре ти ра ју као два одво је на по ступ ка, док се у сту ди ји МОР-а о ре ша ва њу рад них 
спо ро ва из 1989. го ди не ове про це ду ре  тре ти ра ју као је дан по сту пак.
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ко је има на рас по ла га њу је ње го ва ди пло мат ска ве шти на и спо соб-
ност убе ђи ва ња. 

Посредовање је на чин ре ша ва ња, пре све га ко лек тив них, рад-
них спо ро ва код ко јег не у трал на тре ћа стра на пру жа стра на ма  у 
спо ру ак тив ну по моћ са ци љем да до ђу до ре ше ња спо ра, или да 
им пред ло жи ре ше ње спо ра у ви ду пре по ру ке ако са ме не до ђу до 
ком про ми са. По сре до ва ње се као на чин ре ша ва ња ко лек тив них 
спо ро ва на ла зи из ме ђу ми ре ња и ар би тра же и пред ста вља њи хо ву 
ком би на ци ју. По сред ник слич но ми ри те љу нај пре по ку ша ва да по-
ми ри стра не у спо ру, а ако у то ме не успе, до но си пре по ру ку, ко ја 
ако се при хва ти има слич но деј ство ар би тра жној од лу ци.  Ве ли ки 
број спо ро ва због сво је при ро де зах те ва ак тив ни ју ин тер вен ци ју са 
стра не у од но су на ми ре ње, а да се при том ре ше ње спо ра не пре-
пу сти то тал но у ру ке тре ћем су бјек ту као код ар би тра же. Ме ђу тим, 
ге о граф ски гле да но , по сре до ва ње је ма ње за сту пље но од ми ре ња 
и ар би тра же.

Арбитража је по сту пак ре ша ва ња ко лек тив них рад них спо-
ро ва код ко јег се не у трал ни ар би тар ан га жу је да уз по моћ стра-
на у спо ру до не се од лу ку на осно ву ко је се ре ша ва спор.. Основ-
на осо би на овог мо де ла ре ша ва ња рад них спо ро ва, по ко јој се он 
раз ли ку је од ми ре ња и по сре до ва ња, је ве ћи ути цај тре ће стра не 
(ар би тра), јер ар би тар са мо стал но до но си од лу ку о ре ше њу спо ра. 
Због то га се у прак си ар би тра жа  нај че шће  ко ри сти  ка да  ми ре ње  
и(ли) по сре до ва ње  ни су  да ли оче ки ва не ре зул та те  и обич но пред-
ста вља кул ми на ци ју си сте ма мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва11). 
Због мно го ве ће уло ге у са мом по ступ ку од ми ри те ља и по сред ни-
ка, за из бор ар би тра се по ста вља ју мно го стро жи ји усло ви.

ПРАВНИИЗВОРИРЕШАВАЊАРАДНИХСПОРОВА

Глав на ка рак те ри сти ка ре ша ва ња рад них спо ро ва у Евро пи је 
ње го ва те ри то ри јал ност. Ме ха ни зми  ре ша ва ња спо ро ва, у европ-
ским окви ри ма, у нај ве ћем бро ју су уте ме ље не на на ци о нал ном 
ни воу. Глав ни раз лог то ме је сла ба ефек тив ност ме ђу на род них 
ре зо лу ци ја о рад ним спо ро ви ма, на ро чи то у по ре ђе њу са дру гим 
обла сти ма гра ђан ског пра ва (пре свих тр го вач ко и по ро дич но пра-
во). Ини ци ја ти ва за ства ра ње ме ђу на род них пра ви ла и ал тер на-
тив них ме ха ни за ма за ре ша ва ње рад них спо ро ва на ме ђу на род ном 
11) С. Ја ша ре вић, Решавањераднихспоровамирнимпутемутеоријиипракси, док тор ска 

ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад  2000, стр.  122.
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пла ну је но ви јег да ту ма  и још увек не до вољ но раз ра ђе на. Ме ђу-
тим, по сто ји од ре ђе ни број ме ђу на род них прав них ака та ко ји су 
има ли, што ди рект ног што ин ди рект ног, ути ца ја на на ци о нал не 
си сте ме ре ша ва ња рад них спо ро ва. Са  нај ве ћим ути ца јем су Пре-
по ру ка бр. 92 Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о до бро вољ ном ми-
ре њу и ар би тра жи из 1951. го ди не и Европ ска со ци јал на по ве ља, 
до не та  1961. го ди не од стра не Са ве та Евро пе.

Пре по ру ка МОР-а о до бро вољ ном ми ре њу и ар би тра жи је у 
сво јих три по гла вља ( До бро вољ но по ми ре ње, До бро вољ на ар би-
тра жа и Оп ште од ред бе) и укуп но се дам чла но ва, по ста ви ла те ме-
ље са вре ме ном кон цеп ту ал тер на тив ног ре ша ва ња рад них спо ро ва. 
Пр во део (чл. 1-5 пре по ру ке) да је основ не смер ни це за осни ва ње 
и са став ор га на за ми ре ње и по сту пак ми ре ња. Ор га ни за ми ре ње 
тре ба ју би ти при ла го ђе ни на ци о нал ним усло ви ма са ци љем пред-
у пре ђи ва ња и ре гу ли са ња рад них спо ро ва, уста но вље ни на ме-
шо ви тој осно ви са под јед на ким ути ца јем по сло да ва ца и рад ни ка. 
По сту пак би тре бао би ти бес пла тан и екс пе ди ти ван, са уна пред 
про пи са ним ро ком све де ним на нео п хо дан ми ни мум. На ци о нал на 
за ко но дав ства  са др же од ред бе ко ји ма се  да је мо гућ ност  по кре та-
ња по ступ ка ка ко стра на ма у спо ру, та ко и ор га ну за ми ре ње. Ако је 
по сту пак до бро вољ ног  ми ре ња у то ку,  стра не у спо ру тре ба ју би-
ти охра бре не да се уз др жа ва ју од штрај ко ва и ло ка у та за вре ме тра-
ја ња по ступ ка.  Сви по стиг ну ти спо ра зу ми тре ба ју би ти са ста вље-
ни у фор ми уоби ча је них уго во ра. Чл. 6 Пре по ру ке о до бро вољ ној 
ар би тра жи пред ви ђа охра бри ва ње стра на у спо ру код до бро вољ не 
ар би тра же за уз др жа ва ње од штрај ка и ло ка у та за вре ме тра ја ња 
по ступ ка, слич но до бро вољ ном ми ре њу. Оп шта од ред ба (чл. 7) је 
има ла огро ман ути цај на из ра ду и ту ма че ње на ци о нал них про пи-
са ве за них за ал тер на тив но ре ша ва ње рад них спо ро ва и да је об ја-
шње ње да се ни јед на од ред ба пре по ру ке не мо же ту ма чи ти та ко да 
огра ни ча ва на би ло ко ји на чин пра во на штрајк.

Пр ва пра ви ла кон крет но европ ског ни воа о ал тер на тив ном ре-
ша ва њу рад них спо ро ва пред ви ђе на су Европ ском со ци јал ном по-
ве љом. У де лу По ве ље ко ји се од но си на пра во на ко лек тив но пре-
го ва ра ње пред ви ђе но је да „унамеридасеобезбедиостваривање
праванаколективнопреговарање,странеуговорницесеобавезују:

1. да про мо ви шу за јед нич ке кон сул та ци је из ме ђу рад ни ка 
и за по сле них;
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2. да про мо ви шу, ка да је нео п ход но и аде кват но, ма ши-
не ри ју за до бро вољ не пре го во ре из ме ђу по сло да ва ца 
или ор га ни за ци ја по сло да ва ца и ор га ни за ци ја рад ни ка 
са ци љем да се ре гу ли шу усло ви за по шља ва ња пу тем 
ко лек тив них уго во ра;

3. да про мо ви шу ус по ста вља ње и упо тре бу од го ва ра ју-
ћих ме ха ни за ма за по ми ре ње и до бро вољ ну ар би тра жу 
за ре ша ва ње рад них спо ро ва; и при зна ју

4. пра во рад ни ка и по сло да ва ца на ко лек тив ну ак ци ју у 
слу ча ју су ко ба ин те ре са, укљу чу ју ћи пра во на штрајк, 
у скла ду са оба ве за ма ко је мо гу да про ис тек ну из ко-
лек тив них уго во ра ко ји ма су прет ход но при сту пи ли.“12)

Зна чај но је по ме ну ти и Европ ску по ве љу о фун да мен-
тал ним со ци јал ним пра ви ма рад ни ка из 1981. го ди не ко ја 
пред ви ђа фа во ри зо ва ње про це ду ре ми ре ња, по сре до ва ња и 
ар би тра же13), као и пре по ру ку МОР-а бр. 163 о ко лек тив ним 
уго во ри ма из исте го ди не ко ја пре по ру чу је пред у зи ма ње ме-
ра за ре ша ва ње ко лек тив них рад них спо ро ва  на ста лих у ве зи 
скла па ња, ту ма че ња или при ме не ко лек тив них уго во ра.

DejanKostic
EUROPEANCONCEPTSOLVINGLABOURDISPUTES

Summary
Thework analyses the systems of solving labour dispu
tesinEurope,aboveallmechanismsforcourtandother
alternative (peaceful) solutions, while solving disputes
throught the use of force (strike, lockout, picketing, and
boycott)wasnotapartoftheanalyses.Specialattention
wasgiventolegalsystemswithalongtraditionanddeve
lopedmechanisms, both for classical judicial andalter
native solutions of labour disputes. However, legal sys
tems(includingthatofSerbia),inwhichtheefficiencyof
solvinglabourdisputesisstillnotattheEuropeanlevel,
werenotneglected.Sincethefirstgroupmostlyincludes
thememberstatesoftheEuropeanUnion(exceptSwitzer
land),andthesecondincludes thecandidatestates, it is
inevitable toconclude that introducingefficientmethods
forsolvinglabourdisputeswillbe,ifnotformal,thenat
least an informal condition for the further procedure of
joiningtheEU.

12)  Члан 6. Европ ске со ци јал не по ве ље „Пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње“.
13)  Вид. ви ше: Б. Лу бар да, Решавањеколективнихраднихспорова,Бе о град 1999, стр. 54.
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