
Нова наша реч4

Мобинг,  у основи,  има за циљ да 
запосленог,  који је мобингован,  натера 
да сам да отказ уговора о раду или да 
послодавац створи претпоставке да 
он може да му откаже уговор о раду, 
каже за Нову Нашу реч судија вишег суда 
у Лесковцу Никола Пешић

У доказивању мобинга сведоци имају 
посредну улогу 

Од двадесет једног случаја тужби за 
мобинг пред Вишим судом у Лесковцу од 
маја 2014. године до сада судија Никола 
Пешић је судио у укупно седам. Из његовог 
искуства, каже, у доказивању мобинга се 
позивају и сведоци који, у неким случајевима, 
само посредно могу да сведоче јер се овакво 
понашање најчешће одвија измедју мобера 
и мобингованог, без сведока.

Пешић није желео да улази у то да 
ли оптужени за мобинг  може да врши 
притисак на  евентуалне сведоке, али не 
искључује такве случајеве. “Сигурно да није 
једноставно да се сведочи против некога ко 
ће вам и даље бити шеф”, сматра Пешић.

ДИРЕКТНИ ОДНОСИ: На питање Нове 
Наше речи на који начин је уопште могуће 
доказати мобинг пред судом Пешић каже 
да је “тешко доказивање мобинга зато што 
су таква понашања, по правилу, у односима 
директним између мобингованог лица и 
претпостављеног старешине. Мада, мобинг 
може да врши и било који запослени према 
другом запосленом”.

“Законодавац је имао у виду ту чињеницу 
да је то тешко доказиво управо због ових 
околности, јер се то ради у четири ока или 
то чини претпостављени који је, по природи 
функције, јачи у односу на мобингованог. Он 

зато и може да врши мобинг. Законодавац је у 
једној од одредаба прописао да, ако тужилац, 
дакле  мобинговано лице, учини вероватним 
да је мобингован, терет доказивања прелази 
на послодавца, односно на онога ко врши 
мобинг”, објашњава Пешић.

“Зашто је много важно питање терета 
доказивања? Зато што, према закону 
који регулише питање мобинга Закону  о 
спречавању злостављања на радном месту, 
за њега важе општа правила из парничног 
поступка, сем за оно што је баш регулисано 
тим законом. Овај закон је релативно кратак 
и мали број питања је уредио. Све остало 
практично, што се поступка тиче, регулисао 
је општи пропис Закон о парничном поступку, 
који каже да је терет доказивања на странци 
која тврди да нека чињеница постоји и ако 
је не докаже изгубиће спор без обзира да ли 
је реално у праву или није. Законодавац је у 
овом закону направио уступак мобингованом 
лицу тако што, ако учини вероватним да је 
мобингован, онда терет доказивања прелази 
на послодавца. Практично, послодавац мора 
да доказује да не врши мобинг. Значи, да то 
његово понашање које запослени доживљава 
као мобинг, у ствари то није и да је, да тако 
кажемо ,нормално, уобичајено’”, образлаже 
Пешић одредбе овог закона.

Како додаје “има још једна ствар која 
проистиче из саме дефиниције шта се сматра 
мобингом. Мобинг није сам себи сврха, 
нити има за циљ заштиту од шиканирања. 
Та заштита може да се оствари и другим 
средствима у правном поретку. Али, овде 
мобинг у основи има за циљ да запосленог, 
који је мобингован, натера да сам да отказ 
уговора о раду или да послодавац створи 
претпоставке да он може да му откаже уговор 
о раду”.

У једном броју предмета се, каже судија 
Пешић, “јавља тврдња да тај који мобингује 
примењује онај чувени синдром празног 
стола”.

“Дођете на посао и нема радних задатака. 
А на крају месеца вршимо анализу ко је 
шта урадио; ја као послодавац прозивам 
запосленог да ништа није урадио овог месеца. 
Да, али како да уради када му послодавац не 
даје ништа да ради”, пита судија.

Међутим, његово искуство у овим 
случајевима, каже, говори и нешто друго: 
“На основу онога што видимо и што се у 
тужбама износи, на жалост, велики број оних 
који траже заштиту по основу  мобинга, имају 
субјективни доживљај да су мобинговани. А 
у суштини се ради о неким другим стварима 
које не могу да се подведи под мобинг. Или 
су то класични односи нетрпељивости на 

радном месту шеф-извршилац. И нарочито 
при томе жена према - жени. Занимљиво је да 
веома често ти односи унутар истих полова 

СУДИЈА ВИШЕГ СУДА У ЛЕСКОВЦУ НИКОЛА ПЕШИЋ  ЗА НОВУ НАШУ РЕЧ

 МОБИНГ И КАКО ГА ДОКАЗАТИ

СПОРОСТ

Судија Пешић објашњава дужину 
поступака у случајевима тужби за мобинг  
тиме што “сада по свим споровима поступамо 
сви”: “Зато што Виши суд има огроман прилив 
предмета и,  једноставно,  не стижемо да 
радимо оним темпом и динамиком којом смо 
радили предходних пар година”.

Како објашњава, због измене законодавног 
оквира многе надлежности су враћене овом 
суду, поготову у парници. 

“И сада смо ми затрпани до те мере 
да, ево, судије кривичари морају да,  због 
затрпаности бројем парничких предмета 
поступају у парничној материји! Покушава 
се, наравно, са лакшим предметима. Јер, 
ипак, није баш једноставно кад судија мења 
материју, потребно је неко искуство и време у 
тој материји да би могао да се ухвати у коштац 
са сложенијим предметима”.

Пешић каже и  да ће “спорост бити све 
већа и већа” зато што је надлежност  суда 
проширена.

“Ове године је број предмета примљених  
у радну службу у односу на прошлу годину 
више него дупло већи! А ми чак имамо 
смањење броја судија у односу на раније 
време, па смо били и један од ефикаснијих 
судова у Србији. Сада ће већ код свих виших 
судова, не само код нас, због измене закона 
бити овај проблем “, указује Пешић: “Ми 
имамо те предмете који су по закону хитни. 
Имамо и други степен извршења, који смо тек 
од ове године добили, где је поступање такође 
хитно и где нам се рокови рачунају чак у 
радне дане или месец. А имамо и предмете из 
области породичних односа, који су већ хитни. 
Имамо предмете сметање поседа, што је по 
закону такође хитно. Имамо још један број из 
ванпарничне материје, где је поступање хитно.

Судија Пешић оцењује да ће проблем 
у брзини поступања донети управо то што 
су постоји више материја које су законски 
хитне: “И онда морамо да се држимо некаквог 
редоследа пријема, па ће бити кашњења у 
поступању”.
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буду предмет поступка. Зато кажем, овај 
закон је специфичан и треба га посматрати 
са овог аспекта, да то неко понашање које 
иритира запосленог није једноставно, да 
тако кажем, голо шиканирање, него мора да 
има за циљ ово крајње, да се створе услови 
да послодавац може да му да отказ или да га 
толико притисне да овај, зато што не може 
да издржи притисак, сам да отказ уговора 
о раду.”

ПРИТИСАК АМБИЦИЈЕ: Питамо га да 
ли се у пракси сретао са случајевима да се 
сексуално узнемиравање претвори у мобинг?

“До сада не”, каже и враћа се на претходни 
закључак: “Али, имао сам случај односа 
шефица - претпостављена и ту је занимљиво 
како жена може поступак претпостављене да 
доживи као притисак, као омаложавање. А 
када погледате суштину и када отворите цео 
случај, види се да је, рецимо, иза тога била 
амбиција шефице да уреди по сваку цену рад 
у институцији где је постављена. И с друге 
стране ,субјективни доживљај’ те жене, која 
је покушала да оствари заштиту од мобинга, 
да је она мета. У ствари, радило се о једној 
претераној амбицији шефице да институцију 
учини ефикаснијом, бољом, да би направила 
сопствену промоцију”, сматра Пешић.

Каже да до сада, према његовим 
сазнањима, није било случајева да онај ко 
је тужио за мобинг повуче тужбу: “Ја нисам 
имао такав случај. Нити имам сазнања од 
осталих колега, јер ми обично причамо о тим 
случајевима, да се тужбе за мобинг повлаче. 
Обично се ту направи непомирљив однос 
на релацији мобинговани и мобер, условно 
речено. И ту ретко кад може да се дође у 
ситуацију да се односи толико изгладе да 
се тужба повуче. Мада, увек постоји та 
могућност, али до сада је нисмо имали и 
не верујем, гледајући тврдње из тужби и 
изјашњење тужене стране, јер се пред суд 
долази кад се односи затегну до пуцања. 
И онда се ту тешко тај однос мири или се 
спушта нетрпељивост.”

У лесковачком Вишем суду је било 
случајева спајања две тужбе за мобинг, а 
Пешић каже да  су то “општа правила”. 

“Нису она везана за Закон о спречавању 
злостављања на раду, проистичу из општих 
правила и поступака где, кад имате у спору 

истоветна лица, рационално и економично 
је да спојите поступање по више тужби 
у један поступак. Иде брже, све имате на 
једном месту и онда, чак, може да буде 
потпунија слика. Може да се деси да поступа 
двоје судија у спору између истих лица, 
поводом исте ствари, па да један закључује 
једно, а други друго. Ово је рационално из 
хиљаду разлога, али и због примене права. 
Значи, добијеш јединствен поступак који је 
јефтинији, бржи и ефикаснији”, објашњава 
Пешић.

ОДЛУКА СЕ НЕ КОНТРОЛИШЕ: Суд 
нема увид у то да ли су особе које су тужиле 
за мобинг  када изгубе просец, добијале отказ. 

“Ми немамо могућност да остваримо 
увид у тако нешто, али једно треба да се има 
у виду кад је у питању овај закон. Сва права 
из радног односа, кад су нарушена, за њих 
постоји системска и општа заштита, која је 
постојала и досад, по правилима за вођење 
радних спорова. Ви против сваке одлуке 
послодавца, по општим правилима из Закона 
о раду, можете да водите спор пред судом. А у 
овом поступку не може да се врши контрола 
већ донетих судских одлука, јер би се онда 

нарушио правни систем из темеља и онда 
то не би личило ни на шта. Овде се ради 
о специфичним понашањима на релацији 
запослени - послодавац, где послодавац 
доноси одлуке које запослени може да 
побије пред судом, о понашању које мора 
да буде континуирано, да се понавља. Није 
довољан један случај, ексцес или не знам 
шта, него треба да се понавља понашање 
које запослени сматра мобингом у дужем 
временском периоду, које вређа његово 
достојанство и морал, његову професионалну 
оспособљеност и стручност и све то, опет, 
има за циљ ово о чему смо већ говорили”.

Случајеви мобинга имају елемент 
хитности, али има случајева који се решавају 
две године, па судију Пешића питамо зашто 
се то дешава, да ли је у питању затрпаност 
предметима или постоје притисци да се неки 
случајеви одуговлаче?

“Нема притиска на судију који примењује 
закон, зато што ви када добијете предмет 
морате да га закажете, морате да га пресудите, 
морате да се позовете на правни пропис када 
пресуђујете”, каже Пешић.

Екипа Нове Наше речи

Овај текст је произведен у оквиру гранта који финансира Европска унија, додељеног у оквиру Медијског програма 2014. 
Садржај текста је искључива одговорност медија који објављује текст  -Нове Наше речи  и ни у ком случају не одражава 
ставове Европске уније.
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