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РРААДДННАА  ППРРААВВАА  
 
Након кратке анализе моралних претпоставки успостављања радног односа, у 

чланку се анализира институт слободног уговарања (empoyement at will), према коме 
обе стране у радном односу имају апсолутно право да тај однос прекину „по вољи“ 
кад год хоће и без обавезе навођења икаквих разлога. Указује се на немогућност задо-
вољења основног захтева да овај институт буде морално оправдан: на иницијалну 
неравноправност коју он садржи. Након тога се анализирају радна права, за која се 
показује да представљају израз моралних ограничења слободе садржане у принципу 
апсолутне добровољности. Указује се на потребу навођења добрих разлога у доно-
шењу важних одлука о заснивању, току, и нарочито, прекидању радног односа и ана-
лизирају разлози који морају да се задовоље да би се оправдало отпуштање са посла.  

Кључне речи: Запослење по вољи; право на рад; право на законски поступак, 
добар разлог; отказ.  

 
Увод: претпоставке 

 
Ако се живот, у економски релевантном смислу, дефинише као делатност 

постављања циљева и покушаја њиховог реализовања1, онда се слобода, као 
дефинициони састојак живота,2 може сматрати основном и полазном прет-
поставком у сваком економском односу. Она је услов могућности али и извор 
мотивације да се циљеви уопште постављају. Али она је претпоставка и у јед-
ном другом, директнијем, смислу: да је економски процес слободан у елемен-
тарном смислу да је размена, која представља суштину економског односа, 
слободна с обе стране, да су обе стране начелно равноправно, споразумно и 
добровољно ушле у тај однос који се онда може третирати као потхват на 
обострану корист и као потхват у коме обе стране слободно постављају своје 
циљеве. Ропски рад, милостиња, добровољни прилози, рационисање у случа-

––––––––––––– 
1
 Cf. Ј. Бабић, „Смисао и вредност рада“, Зборник Матице српске за друштвене 

науке, Нови Сад, 2/2007, стр. 9.   
2
 Постављање циљева подразумева слободу као моћ одлучивања (о томе који ће се 

циљ поставити), моћ која ће у стварности произвести нешто што без одлуке да тога буде 
не би било. То значи да се под „животом“ овде не узима живот у биолошком смислу, већ 
рационални живот, живот слободних актера који су у стању да производе вредности, и да 
кроз ове вредности себе, свој живот, реализују према својим преференцијама и пројек-
тима. Вредности које се тако унесу у живот представљају инвентар постигнућа, учествују 
у вредности самог живота чинећи конститутивни део његовог смисла, а задовољење 
преференција и успешна реализација постављених пројеката представља успех и срећу 
који су у економском смислу циљ живота.  
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јевима нужде, и слично, немају карактер економског односа управо зато што 
ова претпоставка слободе и њене начелне равноправне дистрибуције није 
задовољена. Реципрочност и начелна симетрија су претпоставке постојања и 
ваљаности сваког економског односа.  

Два основна економска односа, радни и купопродајни, имају овај карак-
тер. У оба се дешава у основи иста ствар: споразум две стране који је по прет-
поставци слободан а који исходи у чину слободне куповине и продаје, при 
чему нека вредност мења власника за неку цену. (То значи да је радни однос 
подврста купопродајног односа, о чему више касније). Цена је, или би треба-
ло да је, оно место где се две воље слободно сусрећу, иако је свака од њих, по 
претпоставци, такође фактички спремна на исход различит од оног који је 
изражен у коначној цени: продавац би продао за јефтиније, купац би платио 
скупље, радник би радио и за мање, послодавац би платио и више. Слобода се 
састоји у томе да се они срећу у том међупростору у коме се њихове спрем-
ности преклапају, слободно формирајући цену, цену робе или цену рада, у 
принципу на исти начин. То је такође суштина начела слободног тржишта у 
коме слободна компетиција даје оно што би се условно могло назвати „исти-
нитом ценом“. Условно зато што та цена, која год да је, би могла бити и 
другачија па би опет била „истинита“.  

Атрибут „истинита“ не упућује ни на који одређени износ, већ само на то 
да су обе стране слободно на ту цену пристале, да су се тако договориле, да 
ниједна од њих није била присиљена, и да је воља сваке од њих у потпуности 
дошла до изражаја у заједничкој одлуци која представља чин купопродаје у 
трговини, или у давању и примању посла у радном односу, односно чину 
запослења, уговору о (неком) раду. Чини се, дакле, да овде имамо једну фун-
даменталну претпоставку иницијалне једнакости у самом процесу доношења 
одлуке. Обе стране су иницијално једнаке, и то, поред осталог, подразумева 
да обе стране могу да се повуку из овог процеса. Ниједна страна не зависи у 
потпуности од друге стране, и обе могу свој интерес да задовоље на неком 
другом месту или са неким трећим: послодавац може наћи другог радника, 
радник може наћи други посао, као што купац може отићи на друго место а 
продаваца може сачекати другог купца. (То је основни разлог моралне непри-
хватљивости монопола, који овакву могућност искључује). Ову претпоставку 
можемо одредити и као претпоставку симетрије између двеју страна, начелну 
симетрију у снази двеју страна. У том случају споразум који је постигнут је 
на обострану корист, он је добровољан, заснован на пристанку, слободан.  

Реч „снага“ указује на динамички и практички карактер ове релације. То 
да има практички, а не теоријски, карактер значи да се коначне величине 
одређују одлуком, и да се ове величине не могу унапред егзактно одредити 
или израчунати, што значи да експертиза може да се појави тек на основи 
података о донесеним одлукама, а не одмах на почетку, пре него што су одлу-
ке о томе шта се хоће донесене. Да има динамички карактер значи да коначна 
одлука није унапред одређена већ да се она формира чином у оквиру једног 
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домена у коме одлука може бити различита а да то уопште не промени њену 
валидност.  

У економији се то види у начину на који функционише понуда и тражња: 
промене и у понуди и у тражњи имаће учинак на цену, тј. на место где ће 
бити лоцирана тачка на којој ће се две воље срести. Ако се понуда повећава 
цена ће падати, а ако се повећава тражња биће обрнуто. Спремност да се про-
да за мање или да се плати више је састојак начина на који се цена формира, и 
управо у томе се, у овом случају, и састоји слобода одлучивања која је, у 
ствари, слобода преговарања. Ова спремност је међутим омеђена двема, по 
претпоставци удаљеним, тачкама које означавају најнижу цену за коју се 
може продати и највишу цену која може да се плати, и било која цена која се 
коначно формира мора да се нађе у том оквиру, и унутар те цене преговарање 
тече, такорећи, као поступак допуштеног или легитимног уцењивања; момент 
међусобног уцењвања је присутан у имплицитној претњи одустајањем, 
претњи која свој директнији вид добија у заснивању радног односа него у 
куповини, и која се подразумева стварну могућност да радник оде на друго 
место где ће бити боље плаћен а послодавац да ће наћи другог радника који 
ће радити за мању зараду.  Али ова чињеница означава и то да је свака цена 
унутар тог оквира слободна, да је прихваћена слободно, и да је начело ини-
цијалне једнакости, потребно за постојање ове слободе, задовољено. Ако би 
цена изашла из тог оквира имали бисмо ситуацију у којој више нема слободе 
преговарања, и (економски) нормално је очекивати да ће стране у процесу 
одустати. Али претпоставка слободе је и овде задовољена, јер је одустајање 
такође слободно. Тек ако нема могућности одустајања може се рећи да је 
једна од страна присиљена и да није слободна, али такође се може рећи да 
плаћени износ није цена већ га треба означити неким другим термином: 
изнуда, наметање, отимање, превара, пљачка.  

Међутим и тачка на којој се одустаје је динамичка (и слободна), јер она 
зависи од хијерархије преференција, а ову хијерархију свако себи слободно 
поставља. Ако је неком веома стало до нечега он ће то ставити високо у 
хијерархији својих преференција. Ако је неком колекционару изузетно стало 
до одређене слике он ће, ако треба, жртвовати будућност своје деце и купити 
слику. Потпуна слобода.  Шта томе фали?  

Наизглед ништа. Будући да је слобода базична претпоставка у успостав-
љању свих економских релација чини се да је немогуће ишта замерити ако је 
слобода максимална и, штавише, потпуна. Обе стране добијају тачно оно што 
желе, релација је потпуно симетрична, неприсилна, и на обострану корист. За 
купопродајни однос, узет апстрактно, чини се да овде не може бити замерке, 
под условом, наравно, да су претпоставке за које се узимају да су присутне 
стварно присутне, да су истините. То су горе описане претпоставке о симет-
ричности, реципрочности и добровољности. Реципрочност повлачи да је ко-
рист обострана, добровољност одсуство присиле, а симетричност да постоји 
иницијална једнакост која искључује неравноправност. Са моралне тачке гле-
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дишта симетрија је овде најзанимљивија. Она подразумева да су обе стране 
заинтересоване, али такође да заинтересованост било које стране није таква 
да она не би могла одустати, што нам допушта да кажемо да је обема страна-
ма начелно једнако стало да реализују оно што релација подразумева, купо-
вину, одонсно продају. Интуитивно то нам ипак може изгледати као разли-
чито: роба је код продавца, он је има, купцу који је нема је она потребна, док 
продавцу који је има она није потребна, па може изгледати да је продаваца 
јачи од купца, он је у стању да уцењује купца перспективом одустајања од 
саме продаје и тако лишавањем купца онога што му треба и што он жели. То 
је иницијална интуиција. Али ми такође знамо да, по претпоставци, продавац 
живи од зараде коју оствари продајом, што се показује и у једном занимљи-
вој лингвистичкој/језичкој асиметрији: продају можемо, што и чинимо, да 
означимо као рад, док се куповина уобичајено не доживљава као рад, иако 
она може бити једнако напорна, и чак напорнија јер укључује, поред оног 
одлучивања садржаног у преговарању око цене, још и одлуку да се нешто 
купи, као и шта и где да се то купи. Што опет купца ставља у позицију јачега, 
јер повлачи (благу) претпоставку да он лакше може одустати од (неке одре-
ђене) куповине, док продавац своју робу мора да прода(је). Али када се цена 
одреди и куповина/продаја обави изгледа да нема замерке у овом основном 
смислу, смислу који повлачи претпоставка о симетрији, тј. начелној једнако-
сти двеју страна у процесу. И заиста, као што купац може одустати да купи 
код неког продавца и отићи другом (или одустати од куповине уопште), тако 
и продавац може сачекати, и дочекати, другог купца, који ће његову робу 
купити по цени коју он одреди (или може спустити цену па свој производ 
коначно заиста продати).  

Да ли иста схема размишљања може да се примени и на радни однос, 
однос у коме статус робе добија рад, који тако треба да буде вреднован кроз 
своју цену као и свака друга роба? Да ли је рад роба као и свака друга, или је 
његова природа таква да за рад важе, или треба да важе, другачији критери-
јуми, у погледу формирања цене, и у погледу других релевантних параме-
тара, пре свега оног који се односи на одустајање и могућност одустајања. 
Рад је неопходан за живот

3
, али и роба је такође потребна, или неопходна, за 

живот, како је горе дефинисан (као делатност постављања циљева и поку-
шавања њихове реализације). Ако разлике постоје оне морају прецизно да се 
утврде и образложе. У остатку текста ће управо то бити задатак. Прво ћемо 
размотрити појам запослења по вољи (employment at will), затим његова 
стварна ограничења и потребу за моралном и законском артикулацијом тих 
ограничења кроз систем заштите слабијих у радном односу, послопримаца, у 
односу на јаче, послодавце. Та ограничења ће добити формулацију права, и 
навешћемо један сложени списак тих права која немају сва своју правну, 
легалну форму а ипак постоје и поштују се. Једна карактеристика тих права 

––––––––––––– 
3
 Cf. Ј. Бабић, „Смисао и вредност рада“, оп. цит., стр. 16фф.  
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ће бити независна од ове неједнакости у моћи, то је својински аспект не над 
резултатом рада, који је унапред продат, већ над приликом да се ради, која се 
постепено са све већим интензитетом присваја. Нека од тих права ће опет 
бити сасвим сводива на економску рачуницу. А нека ће у потпуности зави-
сити од степена сензитивности који је развијен у неком друштву у неком тре-
нутку. Затим ћемо прећи на експликацију обавеза и дужности које произлазе 
из рада, и на морални аспект тих обавеза, као и моралне границе садржане у 
основним обавезама на чему се граде друге, нове, обавезе које произлазе из 
ограничења оних основних обавеза, пре свега обавезе послушности у изврша-
вању радних задатака. Обрадићемо ова два нивоа обавеза и њихову везу. На 
крају, покушаћемо да изведемо закључак о природи „људских ресурса“, 
ресурса који су у једном смислу ресурс као и сваки други, а у другом смислу 
нешто сасвим различито од било каквог „ресурса“.  

 
Добровољни уговор о запослењу (Employment at will) 

 
 Запослење се битно разликује од куповине (или продаје), иако је ос-

новна схема у економском смислу иста. И овде се у начелу подразумева да 
постоје слободни услови у успостављању односа, да је чин уласка у однос 
добровољан и да је на обострану корист. Такође се узима да је дистрибуција 
моћи у процесу конституисања овог односа стварно симетрична, уз специ-
фичне разлике које могу да у датим околностима доведу до неравнотеже у 
овој симетрији и доведу до фактичке неравноправности. Као што у купо-
продајном односу и купац и продавац имају залихе својих предности који у 
некој специфичној ситуацији могу да преовладају дајући предност једном од 
њих, тако и у радном односу може да се, на пример, деси да потенцијални 
будући радник располаже таквим капацитетом могућности да уопште или 
тешко може да се замени. У таквој ситуацији послодавчева преговарачка моћ 
је знатно ослабљена, док је радникова у домену могућности уцене.  

Али оваква ситуација је вероватно веома ретка и сасвим сигурно нетипи-
чна, зато што је подразумевана имплицитна уцењивачка моћ заиста дистри-
буисана неравноправно, али не на обе стране и по некој случајности (како 
кад), већ по правилу практично увек у корист послодавца. Послодавац је 
обично јачи, и то знатно, несразмерно, јачи у овом процесу преговарања, из 
више разлога. Пре свега рад је неопходан за живот, док је улагање у рад 
неопходно само за постојање процеса рада и у том смислу није „нужно“ ни за 
кога специфично већ више представља покушај који може али и  не мора да 
успе, као што уосталом често и бива.  

Ова разлика има велику практичну важност, па је зависност једне и друге 
стране од чињенице успостављања радног односа суштински различита, а 
слобода и степен потребе да се тај однос уопште конституише распоређена 
потпуно неравноправно. Друго, у односу који се успоставља једна страна, 
послодавац, ће бити у поседу директне контроле друге стране, послопримца, 
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и део односа који се успоставља ће се састојати у томе да послопримац треба 
да слуша и извршава налоге послодавца, а не обрнуто, што значи да је дист-
рибуција контроле, од тренутка уласка у однос па надаље, потпуно асиметри-
чна. Ова перспектива будуће контроле даје свој учинак од самог почетка 
преговарачког процеса, и ставља послопримца у стратешки слабији положај 
од послодавца. Треће, перспектива могућег (будућег) прекида радног односа, 
као и перспектива да се нађе замена, даје послопримцу радикално мању 
сигурност, што у потпуности довршава ову асиметрију. Изгледа да је од на-
челне симетрије на почетку остало веома мало.  

Тако уместо симетрије имамо асиметрију која повлачи неравноправност 
и перманентну опасност од неправде. Да би се то исправило потребно је од-
нос вратити у онај облик у коме је он морално оправдан, тј. у облик симет-
рије. Томе служе радна права. Смисао и разлог постојања радних права је 
управо у томе, да поврати претпостављени баланс на ниво начелне иници-
јалне једнакости како би правда била задовољена. Радна права су ограничења 
основне слободе која чини суштину преговарања, уговарања и слободног 
прихватања споразума, онако како свака страна налази да је у њеном интере-
су. Пошто свако ограничење мора да се оправда потребно је укратко размо-
трити главне поенте у првобитној схеми слободног одлучивања, да би се 
могло тачно рећи шта је оправдање за ограничења нечега што је начелно очи-
гледно оправдано а што ипак на основу ваљаних разлога треба ограничити. 
Циљ свих тих ограничења је да се уклони или умањи дискриминација која 
произлази из уочене неравноправности у радном односу и његовом заснива-
њу, али с друге стране свако ограничење слободе представља једну дискри-
минацију у односу на опције које се тим ограичењем онемогућавају или ре-
гулишу. Шта је то у освној схеми слободног уговора лоше да се она мора 
подвести под ригорозну контролу помоћу радних права? Да би се на то пи-
тање одговорило треба изнети позитивне и негативне стране слободног 
уговарања, и видети шта се тачно може оправдати на основу добрих разлога.  

Слободно запошљавање, односно слободно уговарање посла, подразуме-
ва обострано прихватање да се споразум може прекинути у било ком тренут-
ку слободном вољом било које стране, и без навођења било каквих извиња-
вајућих разлога. Такву слободу подразумевамо када су у питању послоприм-
ци, уз нека врло слаба минимална ограничења: нико не замера послопримцу 
када напусти посао због боље плаћене прилике. Међутим, овакав став не 
важи када је у питању послодавац. Ако је однос равноправан требало би да 
обострано буде дозвољено оно што је дозвољено једној страни. И заиста, кроз 
историју тако је и било. Подразумевало се да експлицитни услови уговора 
важе дословно, и да су потписници уговора мислили озбиљно када су уговор 
потписивали. Према томе, све што је било потребно да се утврди да ли је нека 
страна нешто згрешила у односу на другу страну је да се пажљиво прочита 
радни уговор и види да ли је нека клаузула у њему повређена. Оно што није 
садржано у уговору није могло да буде нешто на што би се било ко жалио. А 
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ако је у уговору писало да стране придржавају право да без икаквог даљег 
услова уговор прекрше онда је и то било и поштовано.  

Оно што је овде занимљиво, у светлу савремене доктрине о подразуме-
ваним правима, да се у прошлости подразумевало да да се уговор може 
раскинути у сваком тренутку чак и ако то у уговору није било експлицитно 
наведено. „По вољи“ („At will“) је означавало да уговор постоји све док га 
обе стране споразумно желе, али да он не постоји чим било која страна 
пожели да га раскине. Обе стране су слободне да по вољи, без навођења било 
ког разлога, просто зато што тако хоће, раскину уговор. То практично значи 
да сваки радник може да у било ком тренутку да отказ, као и да послодавац 
може било ком раднику да у било ком тренутку да отказ, без обавезе да 
наведе било какав разлог. Оно што је не само занимљиво него и важно у овој 
концепцији је да, ако се отказ може дати са било које стране и без било 
каквог разлога, ова формулација покрива и веома сумњиве стварне разлоге 
(јер они не морају да се наведу), и да онда појам права губи свако упориште. 
Ако радници имају било каква легитимна права на радном месту онда ова 
доктрина о потпуно слободном односу не може дословно да се примени, јер 
то право не би смело бити прекршено у давању отказа, па више не би важило 
да ту постоји потпуна слобода. Они интереси који су заштићени правима 
заправо не могу ни бити предмет преговарања и уговарања.  

Доктрина запослења по слободној вољи била је важећа доктрина у запо-
шљавању токо дугог периода времена laissez-fair капитализма практично све 
до скора, кроз неколико векова. Њено постепено ограничавање резултат је 
дуге политичке борбе током деветнаестог и двадесетог века, и резултирало је 
успостављањем сложене мреже моћних радничких синдиката који су били у 
стању да успоставе равнотежу моћи између послодаваца и послопримаца 
барем за потребе преговарања. Колективни уговори су  били резултат

4
.  Али 

––––––––––––– 
4
 У овој политичкој борби, која настала управо као рефлекс фундаменталне 

неравноправности између послопримаца и послодаваца, створиле је синдикате – настали 
су синдикати као инструмент прикупљања преговарачке снаге на слабијој страни (која 
била додатно ослабљена својом „расутошћу“, чињеницом да појединачни радник, као 
појединац, у прегорима са послодавцем није имао скоро никакву стварну моћ). Удружени, 
радници су постали равноправан партнер, способан за стварно преговарање. Отуда је 
било сасвим нормално да, у временима преовлађујућег важења доктрине о запослењу по 
вољи, воља радника буде пренесена на синдикате преко којих треба да се дође до коначне 
одлуке: колективног уговора. Такође, било је нормално и очекивање, и захтевање, да сви 
послопримци, сви који представљау једну страну у тим преговорима, треба да буду 
стварно уједињени, да се не деле (како не би смањили своју преговарачку моћ) и да се 
нечланови у најмању не треба, као штрајкбрехери, да активно умањују ту моћ, али и са 
импликацијом да нечланови не треба да уживају плодове колективног уговора коме ни на 
који начин нису допринели (јер ако би то био случај они би се заправо „шлепали“ – као 
„free riders“ – на труду и вољи других). Али када је, и у мери у којој је, држава, кроз 
наметање спољашње али обавезне регулације, ушла у игру, ова ситуација се променила. 
Прво је колективни уговори су почели да важе за све, и за чланове и за нечланове. Затим 
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важно је схватити њену праву природу: ова доктрина не повлачи никакву 
нужности да у уговор не може да се унесе клаузула о правима. Она означава 
само то да све што се броји треба да стоји у уговору који је слободно направ-
љен између оних страна које уговарају успостављање односа у који те стране 
фактички улазе, а не да се садржај тих клаузула одређује с неке друге стране, 
од стране државе или неке друге агенције. Велика прича о синдикатима је 
свој врхунац добила, и могла да добије, само уз претпоставку важења ове 
доктрине: ако радни однос није ствар слободног уговарања већ спољашње 
регулације онда синдикати губе разлог свог постојања јер постоје независни, 
по претпоставци моћнији, механизми реуспостављања симетрије моћи пот-
ребне за могућност правичног регулисања овог осетљивог односа.  

И заиста, у време најдиректнијег важења лаиссез-фаир капитализма, када 
је доктрина слободног запошљавања по вољи била важећа правна доктрина, и 
тада нису сви нису били подложни тој доктрини. То су били пре свега 
радници са експлицитним уговорима (као што су колективни уговори) који 
предвиђају прецизна правила отпуштања са посла, као и низ других правила 
важећих за све стране у процесу. Када се овоме додају државни службеници 
који по правилу никад нису били подложни доктрини запошљавања по вољи 
(барем када је у питању понашање послодавца), значи да су увек постојали 
значајни изузеци. Ипак, лаиссез-фаир капитализам, али, може се рећи, и 
сваки други капитализам, карактерише примена ове доктрине, јер се она 
примењује махом на послопримце у приватном сектору,

5
 који је, по претпо-

ставци, највећи привредни сектор. Ипак, и ту су се протоком времена поја-
виле корекције, тако да се пре може говорити о модификованом облику ове 
доктрине. У дословној примени доктрина подразумева да за отпуштање није 
потребан никакав разлог, што укључује „добре разлоге, одсуство разлога, и 
лоше разлоге“.

6
 У домовини капитализма, САД, те модификације долазе 

углавном из три извора. Прво, доктрина се не примењује када би њено 
поштовање имало за последицу онемогућавање спровођења закона или јавне 
политике: на пример, када је отпуштен радник у индустрији хране који је 

––––––––––––– 

је увођено све више регулације чији је циљ био да се поправи слаба преговарачка моћ 
радника (кроз увођење законских ограничења о радном времену, сигурности на послу, 
итд. – управо оним стварима које су представљале ства синдикалне борбе). Сама потреба 
за преговорима се овим стално умањивала. То је основ утиска о необичности када смо 
видели синдикате и у социјализму, систему у коме им никако није било места јер су ту 
били апсолутно сувишни: шта је била сврха постојања синдиката у систему у коме је 
много јача сила, јача од сваког послодавца, држава, директно штитила ону страну која је 
раније, у ситуацији стварних преговора, била слабија (али би сада, због ове 
повлашћености, да је уопште било преговора, била неупоредиво јача)!  

5
 На пример, веома велики проценат америчких радника и даље је подложан неком 

облику ове доктрине. Cf. J. R. DesJardins & J. J. McCall, Contemporary Issues in Business 
Ethics, Wadsworth 2000, р. 104.  

6
 Ibidem.  
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пријавио систематско поткрадање у паковању хране (паковањем нешто мање 
количине од оне која је назначена у декларацији) тај отказ технички није био 
незаконит јер за отказ није био потребан никакав разлог. Али када се радник 
жалио суду, суд је нашао да би допуштење отказа у овом случају онемогући-
ло државу да спроводи закон о паковању, па је отказ поништен као супротан 
легитимној јавној политици у спровођењу одређеног специфичног закона

7
.  

Друга модификација се појављује у случајевима имплицитног уговора, 
када је у неком тренутку или на неки начин, на пример у току процеса 
запошљавања или у статуту саме фирме, било речено или садржано обећање 
послопримцу да ће бити третиран у складу са неким условима а не просто 
према потреби и жељи послодавца.

8
 Ово је посебно важно, јер је појам имп-

лицитног уговора током времена, и са развојем све веће пословне и моралне 
сензитивности, постајао све присутнији, разарајући у суштини ону слободу 
која се раније подразумевала у понашању послодаваца (али не и послоприма-
лаца).  Имплицитни уговор је у суштини и основа нове пословне легислативе 
и тзв. теорије стриктне одговорности

9
, и заузима све већи простор у регула-

цији односа у пословању. Неписана а подразумевана правила по својој 
природи нису правна али могу имати правни учинак ако их судови озбиљно 
узимају у  обзир у процесу свог одлучивања.  

Трећа модификација доктрине слободног уговарања се заснива на прин-
ципу „добре вере“

10
, и подразумева нека специфична ограничења у погледу 

примерености, и на тој примерености заснованој допуштености или недопу-
штености начина, времена итд. таквих поступака као што је отпуштање с по-
сла. На пример, непримерено је, и зато недопустиво, отпустити „без разлога“ 
раднике који за који дан треба да добију годишњи бонус за текућу годину 
(иако се тако може „уштедети“ на „трошковима“).  

Све ове модификације, међутим, не мењају основну природу односа, што 
се види на пример у томе да заштита послопримаца коју ове модификације 
пружају није аутоматска, није ствар никакве независне спољње регулације, 
већ зависи од тога да радник тражи заштиту, и да, уколико се нађе да је ње-
гово отпуштање покривено неком од ових модификација доктрине слободног 
уговарања он има шансу да се она на њега не примени. Остаје велика 
неизвесност о коначном исходу. За потребе заштите оног интереса који је 
овде највише у игри, и који се очигледно узима као најважније међу правима 
које треба штити – а то је радна сигурност – ово не мора да изгледа довољно. 
И заиста, увођење система спољње регулације, кроз систем обавеза које 

––––––––––––– 
7
 Ibidem., стр. 104-105.  

8
 Cf. Ibidem., стр. 105.  

9
 Види о овоме Ј. Бабић, „Етичка анализа регулације одговорности за производе на 

тржишту, са посебним освртом на доктрину стриктне одговорности“, Социолошки 
преглед, 4/2006.  

10
 R. DesJardins & J. J. McCall, op. cit., р. 105.  
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послодавци морају да испуне да би могли да отпусте радника – пре свега оба-
веза навођења довољно доброг разлога за то – у великој мери су променили 
слику радног односа у односу на ону која је постојала раније. 

У доктрини слободног уговарања су се подразумевале две ствари: прво, 
да они којих се то непосредно тиче најбоље знају шта хоће а шта неће те они 
имају право да о томе слободно одлучују, и друго, да слобода тржишта 
зависи од ове слободе у понашању у посао укључених страна. Сматрало се да 
тржиште има самокорективну моћ и да ће, под условима слободне конкурен-
ције, дати укупно најбоље резултате деловање уз помоћ механизма „невид-
љиве руке“

11
. То је стандардни аргумент против регулације: да други не могу 

од нас самих боље знати шта нам треба и шта хоћемо, и да интерференција 
оних који су по дефиницији мање, а не више, заинтересовани за укупну ко-
рист, неће довести до повећања већ само до смањивања укупног благостања, 
тако да ће на крају, упркос свим аргуменитма редистрибутивне правде бити 
просто мање да се дели. Цена ће, по овом аргументу, акумулативно бити још 
и већа: онемогућавање финих текућих прилагођавања за којима се може 
појавити потреба у току производног процеса због разних промена које се 
дешавају и акумулишу, повећани административни трошкови, смањење укуп-
не количине рада и производње, повећање цена.

12
  

Једна је ствар да се преко изузетака и кроз модификације доктрина бруси, 
томе служе судови, и ту је још увек сачувано поштовање индивидуалне ауто-
номије и слободе одлучивања; сасвим је друга ствар, међутим, претпоставити 
да су људи генерално толико корумпирани да ће се потпуно препустити 
својој краткорочној, и заправо нерационалној и произвољној себичности, те 
да је због тога потребно систематско и сумњичаво надгледање над правовер-
ношћу и поштењем свих а посебно послодаваца, као да њима није стало да 
зараде већ да киње оне које су запослили. „У уговору о запослењу ми немамо 
посла са удовицом која је за песму преписала своје наследство певачу са 
танким брковима; ми овде имамо посла са уобичајеним, рутинским, стварима 
из обичног живота, са људима који су довољно компетентни да се жене, да 
гласају, а камоли да се заштите у обављању свакодневних послова“.

13
 Одго-

––––––––––––– 
11

 Слична аргументација може се дати и против моралистичке критике наводног 
израбљивања од стране мултинационалних компанија у земљама у развоју: да повећање 
зарада радницима у погонима тих компанија, као и повећана регулатива, може да се 
освети онима који су незапослени, смањујући њихову шансу да се запосле, и тако 
штитећи једне такве мере могу да науде другима. Cf. Ian Maitland, „The Great Non-Debate 
Over International Sweatshops“, u: W. H. Shaw, Ethics at Work, Oxford University Press, 
pp.64-65.  

12
 Cf. R. A. Epstein, „In Defense of the Contract At Will“, u: L. H. Newton & M. M. Ford, 

Taking Sides: Clashing Views in Business Ethics and Society, McGraw Hill, 2006, pр. 210-211. 
Вид. о овоме и P. H. Verhane & T. J. Radin, „Employement at Will and Due Process“, у: T. L. 
Beauchamp, N. E. Bowie & D. G. Arnold, Ethical Theory and Business, 8. ed., Prentice Hall 
2009, str. 113ff.  

13
 Ibidem, стр. 208.  
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воран и озбиљан послодавац, а он мора да буде такав да би био успешан и да 
би могао успешно функционисати у условима слободног и транспарентног 
тржишта где се грешке памте и кажњавају, неће олако приступати ни послов-
ним партнерима ни онима којима је својом инвестицијом створио прилику за 
рад. Принцип поверења је претпоставка овог пословног етоса. У таквом етосу 
потреба за спољашњом регулацијом је знак да нешто није у реду, да је дошло 
до поремећаја који треба исправити на суду, док је спољашња регулација 
скупа и делује као компликација и реметилачки и погубно на процес рада и 
на радну дисциплину и радну мотивацију, као и на онај фини инструментариј 
тржишта у коме свако амбициозно иде за својим циљевима.  

 
Право на рад 

 

Па ипак, радна сигурност, али и друга радна права, све више постају пре-
дмет подразумеване обавезе, наметнуте споља а не из уговора између страна 
које заснивају радни однос. Регулација узима све више маха, и доктрина 
слободног заснивања радног односа без заштите спољње регулације се све 
чешће, барем у литератури и на популарном нивоу, доживљава као неки арха-
ични реликт прошлости.

14
 Радна права, која, као што смо видели, сва пред-

стављају ограничења неограничене слободе уговарања, служе томе да се ис-
прави дискрепанција између стања фактичке неравноправности између пос-
лодаваца и послопрималаца и нормативне нужности

15
 да услов иницијалне 

равноправности буде задовољен да би се за неки чин или процес могло рећи 
да задовољава услов правичности. То значи да је смисао права да се фактичка 
асиметрија на месту на коме би требало да имамо симетрију нормативним 
учинком уведених права исправи, или делом исправи, и нормативно задата 
симетрија ипак уведе. Тиме се негативни учинци асиметрије у расподели 
преговарачке моћи између двеју страна уклањају, или умањују.  

Нека ограничења увек постоје, чак и када нема легално артикулисаних 
ограничења. Може се замислити нека екстремно поједностављена ситуација, 
ситуација тешке кризе и потребе да се пословно опстане, или ситуација скоро 
неограничене похлепе и себичности код послодавца (такве ситуације сигурно 
постоје), или, кроз историју, ситуације кардинално другачијих правних уст-

––––––––––––– 
14

 Ibidem. Наслови текстова из пословне етике који се баве овим питањем говоре за 
себе: „Restricted Employer Discharge Rights“, „Protecting at Will Employees Against 
Wrongful Discharge: The Duty toTerminate Only in Good Faith“, „Common Law Action for the 
Abusively Discharged Employee“, „Implied Contract Rights to Job Security“, ec. Наведено 
према ibidem. стр. 212.  

15
 Нормативна нужност је термин који означава да постоји снажна нормативна 

потреба да тако буде, а не да је у питању нека фактичка нужност. Правда је вредност коју 
карактерише нормативна нужност: да ли је нешто праведно или није не може бити ствар 
преговарања већ принцип правде просто захтева да неки услов буде задовољен. Ако није 
задовољен нужно ћемо итами неправду.  
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ројстава (какво је робовласничко или нацистичко, на пример) – па ипак и 
тамо постоје рудименти неке обичајности која бар неке опције, које се могу 
замислити и за које се може и помислити и доказати да су профитабилне, иск-
ључује као предмет стварно могућег избора. У ситауацијама узбуна или ката-
строфа имамо случајеве драстичних жртвовања за друге и за опште добро 
понекад са изузетно великим учинком. Али такви поступци не могу да се на-
ређују, нити послодавац може да их са правом очекује, још мање да их зах-
тева. Подразумевана очекивања су увек била ствар друштвене контроле која 
се у некој мери односила на све пођеднако. То је искључивало неке поступке 
као недопустиве ма колико „стране у споразуму“ могле да се „слободно“ 
договоре о томе. Никада се није узимало да је баш све предмет слободног 
одлучивања. Увек су постојала нека ограничења која се могу узети као пан-
дан, основа, или сурогат права.  

У принципу има три врсте таквих ограничења: обичајна, морална, и прав-
на. Обичајна ограничења су заложена у колективна веровања и на тим веро-
вањим успостављена очекивања која постоје у неком друштву. Ова веровања 
се често бркају са моралним ставовима иако су то у принципу предрасуде и 
могу имати било који облик који се током времена, и у зависности од степена 
и артикулације осетљивости у некој средини, развију према одређеној врсти 
понашања. Када та веровања стекну јако колективно упориште она постају 
независна социјална снага и могу да произведу ефикасан притисак на свакога 
да своје понашање усклади са њима. Ако се нешто у неком друштву сматра 
непристојним, ружним, недопустивим, или неисправним врло је вероватно да 
ће се свако устезати да то уопште а понајмање јавно чини. Обичајне норме, 
као и правне иако мање прецизно али не нужно мање ефикасно, и за разлику 
од моралних норми, имају директну моћ да одређују наше понашање јер 
располажу инструментом ефикасних санкција да „натерају“ актере да се по-
нашају у складу са њима.  

Пошто је радни однос у великој мери јаван, то ова веровања и очекивања 
по инерцији већ одрађују велики део друштвене регулације радног односа. 
Део тих веровања су и ставови који су, својим значајним делом, морални 
ставови: представе о томе шта је правично или неправично, шта је поштено 
или непоштено, представа о елементарној равноправности итд. Наравно, 
делом су и саме ове представе ствар друштвених предрасуда, а такође постоје 
ставови за које се никако не може рећи да имају било какво морално покриће, 
иако они делују са истом снагом искључивости са којом делују, када постоје, 
и морални ставови. На пример став „Из добре куће“ сам по себи нема никакву 
моралну конотацију, али делује веома успешно као важна друштвена норма. 
И то је оно по чему се обичајна правила разликују од моралних: она су засно-
вана на фактичким колективним уверењима, артикулисана су као предрасуде, 
делују на основу чињенице прихваћености која производи осећаја очиглед-
ности, а очигледност, својом епистемолошком наметљивошћу, затвара сваку 
могућност порицања и супротстављања, свако довођење у питање и сваку 
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аргументацију. Зато обичајна правила могу имати начелно било који садржај, 
једини услов за њихово важење јесте прихваћеност, чињеница да су у некм 
друштву прихваћена, да она у  том друштву важе. Али управо зато она делују 
тако успешно – зато што се не могу, не смеју, доводити у питање.  

Пошто, без обзира на сву исључивост и запречавање упитности, ова пра-
вила претендују да буду морална правила, а морална правила своју снагу 
извлаче из универзализације, то и обичајна правила у модалитету свога важе-
ња имају претензију на универзалност, и поседују својство, можемо рећи, 
квазиуниверзалности: она важе тако као да ће важити заувек, она важе суб 
специе аетернитатис. Да би то функционисало ова квазиуниверзалност мора 
да буде заснована на интерпретацији чињеница које су у складу са захтевом 
универзалности, што се постиже преко појмова „нормалности“, „пристојно-
сти“ и других сличних појмова који обичајима дају њихову снагу. У затво-
реним, парохијалним, малим срединама ова схема може да функционише са 
високим интензитетом успешности и кроз дуге временске периоде. Али у 
великом, отвореном и покретљивом друштву, где је друштвена контрола 
макар мало непотпуна, интерпретације појмова као што су „правичан“ и 
„поштен“ неће моћи да се граде на уском и парцијалном избору унапред 
пробраних чињеница. То значи да ће ови морални појмови имати неког удела 
у снази обичајних норми, ма колико то било ограничено и непотпуно. И у за-
висности од тога колика је снага уверења уложена у те норме оне ће деловати 
као делимичне рестрикције за неправедне и неисправне поступке, деловаће 
као права оних који су потенцијално угрожени.  

Морална ограничења су она крајња ограничења која се заснивају на за-
једничком осећају за правду, у мери у којој су ови осећаји начелно независни 
од текућих друштвених предрасуда. Морал подразумева аутономно рацио-
нално суђење које омогућава да се оно што је наизглед потпуно замрзнуто, 
друштвене предрасуде, ако је морално неисправно, ипак промени под прити-
ском своје неисправности. Моралне норме су најпрецизније норме које 
постоје у вредносној сфери, оне захтевају пуну примену наше рационалности, 
моћи емпатије, и заинтересованости за оно што у највећој мери завређује да 
се поштује (а то су слободне личности), што је све потребно да би се основни 
параметар моралног вредносног критеријума, универзалност, могао да прето-
чи у објективност и непристрасност. Моралне вредности не познају толеран-
цију: није могуће толерисати неморалност и задржати морални статус. Зато је 
морална осуда, када се за њу стекну услови, нужна и неопозива. Али моралне 
норме, за разлику од обичајних и правних, не располажу спољашњим 
санкцијама да натерају људе да се понашају у складу са њима. Оне уствари 
делују преко самоконтроле и снаге моралне осуде коју формирамо према 
сопственим и туђим неморалним поступцима. Та снага је индиректна, њено 
деловање се испољава на три начина: кроз утицај моралних норми да сами 
актери одустану од неморалног поступка (просто зато што су ти поступци 
неисправни), и кроз уграђивање у прописе обичајних и правних норми, које 
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део своје снаге добијају из претензије да су у складу са моралним захтевом. 
Неморални обичаји могу да опстају неко време и да буду веома јаки, али они 
ипак током времена буду доведени у питање и ако не издрже тест моралне 
евалуације они се круне и распадају. Наравно, остаје нерешено питање да ли 
неморални поступци који су у складу са важећим обичајним, или евентуално 
правним, нормама, морају увек и код сваког да изазову неслагање, неодобра-
вање, кајање или грижу савести, питање које вероватно има негативан одго-
вор пошто је сасвим могуће да у људском роду има и оних који нису ауто-
номне моралне личности способне да разликују исправно од неисправног, 
иако су то рационалне и довољно интелигентне особе да науче друштвене 
норме и схвате њихову инструменталну вредност. За такве особе неће бити 
моралних ограничења, већ само обичајних и правних.  

Није овде место за детаљније улажење у ово сложено питање, тако да 
ћемо се задовољити тиме да кажемо да морална ограничења представљају 
предохрану за најтеже облике неправичних поступака, оних који подразуме-
вају или укључју понижавање и употребу других људи на начин на који се 
користе ствари. И то је управо тај момент у коме се види морална релеван-
ција радних права: тај момент се састоји у томе да је у пословном процесу 
рад један облик ресурса, али да је, узет као ресурс, то ресурс као и сваки дру-
ги, ресурс који има своју цену, и који се користи као средство за постизање 
профита. У том смислу се радници, али не и послодавци, у логици пословног 
процеса узимају инструментално, и морално решење за ову ситуацију је да то 
буде тако да се може рећи да се они, радници, у том процесу користе и као 
ствари али не искључиво као ствари, не као пуке ствари. То решење подра-
зумева да се радници у том процесу, поред тога што се узимају као ствари 
(радници заиста у том процесу продају суштинске делове онога што их чини 
тим одређеним личностима: своје време, своје знање, свој ангажман, своју 
пажњу, своју лојалност и своју заинтересованост, укратко они у том односу у 
извесном смислу продају себе), да се они такође узимају и као личности које 
су у том односу партнери, нису пуки инструменти (као машине, или 
животиње), већ су учесници у заједничком послу.  

Као учесници, радници имају своје интересе, своја права, свој интегри-
тет. Треба обратити пажњу да и теорија слободног запошљавања (employemet 
at will) задовољава услове да буде морално исправна теорија: у њој радници 
могу слободно, кад то они хоће, да напусте радни однос, да дају отказ, што је 
само коначни израз оне првобитне, оригиналне, слободе која уговор чини на-
челно морално прихватљивим. Али у овом смислу је сагласност, или прис-
танак, сасвим довољна да се задовољи овај морални захтев: ако постоји 
пристанак или сагласност онда се радник не узима као пуко средство, као 
ствар, већ је он сам одлучио да у тај однос уђе. Основни интегритет личности 
је тиме сачуван, и моралност је задовољена. Ипак, капацитет овог моралног 
захтева може да се схвати и тако да он даје више и иде даље од овог моралног 
минимума. Морални мимимум се може изразити и као начело да се не чини 
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зло и не наноси штета, и да се опсег моралне обавезности у потпуности 
ограничи на овај негтивни пропис о дозвољеном понашању: Не чини зло! То 
још увек не повлачи никакву обавезу да се чини било какво добро, што се 
може очекивати на основу реципрочности учествовања у заједничком 
подухвату, ако је учествовање у заједничком послу оно што карактерише 
заједнички, ма колико различит, рад послодавца и послопримца.  

Та реципрочност, која није савршено симетрична ни у подели улога ни у 
моћи ни у нивоу и врсти постигнућа, некако подразумева да је природно да 
радник у оквиру својих права има и захтеве који произлазе из његове заин-
тересованости за посао која се не своди на његову жељу и потребу за зара-
дом, већ укључује заинтересованост за успех и афирмацију фирме, за њено 
обезбеђење и, коначно, за већи профит (јер ће то дати основу за нове инве-
стиције, али такође и за опште побољшање свих услова рада). Наравно да је 
зарада кључни део његове мотивације, али се мотивација не исцрпљује у 
томе. Радник је, по претпоставци, заинтересован у најмању руку за опстанак 
и трајање фирме у којој ради, и то не само као места које га снабдева при-
ликом да ради и зарађује него и као те одређене фирме која има свој иден-
титет и коју он са правом које стиче тиме што ради ту може да доживи и 
назове „својом“.  

Ово смер радникове заинтересованости управља у правцу партиципа-
ције, односно једне претензије на партиципацију у свеобухватном обиму 
посла, што је један смер који води у нешто што би се могло назвати „власни-
чким рефлексом“, појавом која свој доста очигледан израз налази у начелу да 
приликом отпуштања са посла, нешто што је гранична тачка у овом односу, 
онај ко че бити последњи отпуштен јесте онај ко се први запослио, и ко је 
провео највише времена на том месту: ко је најдуже провео у фими заслу-
жује, под осталим једнаком условима, да остане у фирми даље, и да буде 
отпуштен последњи. На ово ћемо се вратити још касније. Али на овом месту 
важно је истаћи да значајан део корпуса радних права има управо овај аспект: 
да је посао нека врста заједничког поседа, ако не и својине, оних који у томе 
учествују, који се броје као аутономне личности у том подухвату, и који се не 
могу свести на пуки ресурс (без обзира колико они, као и сви остали уос-
талом, укључујући и капиталисте и менаџере, заиста били такође и ресурс). 
Овај сегмент права је у основи неких других права, на пример права на пар-
тиципацију у управљању предузећем, ако се такво право конституише. То 
право ће онда укључивати не само сарадњу, него понекад и разилажење и 
конфронтацију, и процену шта је то што доприноси бољитку фирме, али и 
шта је то што доприноси укупном благостању, и шта је укупно корисније, 
дакле право на учествовање у одлучивању о стратешким стварима. У основи 
свих ових права и претензија стоји претпоставка о постојању права на рад.  

Право на рад се заснива на праву на живот. Јер, право на живот повлачи 
право на средства за живот, а рад је основно средство за живот. Пошто је рад 
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оно што животу даје важан део његове вредности и смисла
16

, то је оно такође 
повезано и са могућношћу, и правом ако постоји такво право, на смислен 
живот: као право то би могло да се артикулише као право на могућност сми-
сленог живота. Може се такође рећи да је право на рад основа не само права 
на живот него и права на достојан живот. Овоме се може додати и аристоте-
ловско право на самореализацију и кантовско право на поштовање. Или, про-
сто речено, право да се, на послу, али и у контексту тражења и (могућности) 
налажења посла свако треба да се третира као људско биће. У ситуацији када 
многи не могу да дођу до посла, нарочито у слабије развијеним деловима 
света, не чуди да и у тражењу посла и у самом послу многи долазе у положај 
у коме се статус људског бића лако угрожава.

17
 „Недостатак посла може, као 

што често и чини, да деморализује, .. да води у губитак како самопоштовања 
тако и поштовања од стране других“.

18
 Али овде се преклапају разни нивои 

релеванције проблема: један је да је рад услов за живот уопште, други је дис-
трибуција рада права и благостања на основу рада, а трећи је хуманизација 
самог процеса рада. У моралном смислу налазимо проблема на сва три ова 
нивоа. У легалном, правном, смислу – о чему ћемо говорити у следећем 
одељку – имамо стални прогрес у артикулацији права, али и сталну тензију 
између економског и ван-економског, моралног, друштвеног, политичког или 
обичајног аспекта конкретних решења у формирању било ког права.  

Ипак, право на рад изгледа као једно сасвим очигледно право. Али очи-
гледност само замагљује сложеност проблема који је овде присутан. Ова сло-
женост произлази из многозначности појма „право на рад“, и она производи 
додатне далекосежне проблеме. Постоји значење права на рад по коме је то 
право заиста очигледно, али постоје и значења у којима то не само да није 
очигледно него је то значење такво да повлачи далекосежне а збуњујуће и 
високо проблематичне последице. Поједностављено, ова сложеност се може 
свести на два веома различита значења „права“ у изразу „право на рад“: прво, 
то може значити да свако има право да ради, уколико има шта да ради и 
уколико тако слободно одлучи. Садржај права у овом случају се изражава у 
томе да нико други нема права да нас спречава да радимо, и да је рад ствар 
наше слободне одлуке.  

––––––––––––– 
16

 Cf. Ј. Бабић, „Смисао и вредност рада“, op. cit.  
17

 За етичку анализу положаја радника у неразвијеним земљама, cf. Richard De 
George, Competing with Integrity in International Business, Oxford University Press 1993, ili 
Thomas Donaldson, Ethics in International Business, Oxford University Press, 1991.  

18
 R. T. De George, Busines Ethics, 6. ed., Prentice Hall 2006, стр. 362. 
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Ово значење појма право се назива „негативним правом“
19

 – негативно 
право на рад се може сматрати очигледним и неотуђивим правом. Очиглед-
ност међутим даје само привид неотуђивости, јер то право није постојало 
увек у прошлости, а питање је да ли и сада увек постоји. У сваком случају 
оно има изузетке (на пример, они који су у затвору немају пуну слободу да 
раде, странци немају увек право на рад, итд.). Можемо међутим рећи да нега-
тивно право на рад, као и сва друга негативна права, спада у корпус права 
која су у складу с либералном политичком теоријом, и да се оно обично узи-
ма да је то право које свако треба да има, и да је оно у том смислу неотуђиво 
за свакога и да представља део основног права на живот (о чему ћемо гово-
рити ускоро).  

Сасвим је другачије са тзв. позитивним правом на рад. Позитивно право 
на рад значи да постоји право да се ради, да се има (стални) посао, то је право 
на (плаћени) посао. Линија резоновања у оправдавању овог права полази од 
тезе да је рад неопходан за живот, за било какав а камоли за пристојан живот, 
и да је друштвени систем у коме то право не може да се задовољи неправичан 
и да га треба поправити тако што ће се свакоме обезбедити посао као 
испуњење његовог (позитивног) права на рад. Неправично је, и празна прича, 
имати право на рад а немати посао, бити у ситуацији да се чека да се нађе 
посао и онда живети у том стању чекања, без извесности да ће се посао ствар-
но наћи. Негативно право на рад је формално, празно, право без садржаја. 
Због важности и вредности коју приписујемо људском животу право на рад 
изгледа обавезујуће у једном много јачем смислу од права на неспречавање 
да се нађе посао и ради.  

Проблем са позитивним правом на рад је што није јасно ко и како треба 
да прибави посао свима. У систему слободног тржишта, капитализму, таква 
обавеза просто не може да се уврсти у обавезе послодавца већ по дефиницији. 
Послодавац „даје“, заправо продаје, прилику за рад коју је створио својом 
инвестицијом у неки посао. Та прилика је настала на основу одлуке да се 
одустане од тога да се неки новац потроши и да се уместо тога он инвестира у 
производњу,и тако, такорећи успут и са другом сврхом – сврхом да се тако 
заради профит. Да ли ће улагач свој профит онда просто потрошити (чиме ће 
новац тако зарађен изгубити својство капиталног новца) или ће га поново 
уложити (претварајући одлагање потрошње у трајно стање) потпуно је у 
домену слободе онога коме тај новац припада. Нема априорне обавезе да се 
стварају прилике за рад, мотивација за отварање посла је зарада, као и код 
рада (у том погледу нема разлике, осим што улагач улаже новац чије се 

––––––––––––– 
19

 Дистинкција између негативних и позитивних права обично се доводи у везу с 
британским филозофом Исаијом Берлином који је разлику између негативних и 
позитивних права обрадио у свом чланку „Два појма слободе“, у: Упор. И. Берлин, Чети-
ри огледа о слободи, Нолит, Београд 1992, стр. 201. Cf. такође, R. T. De George, op. cit., 
стр. 360.  
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потрошње одриче, а радник улаже своје време, енергију, знање, амбицију, 
лојалност, све оно што чини део њега самог). Количина тако индукованог 
посла није унапред одређена и није ни у каквој вези са нечијом потребом да 
нађе посао (осим у врло базичном економском смислу: да покретач посла 
рачуна да ће уопште бити оних који ће понудити свој рад на продају и које ће 
он онда моћи да изнајми). Све у свему у примарном смислу нема обавезе пос-
лодаваца да прибављају а још мање да обезбеђују посао за друге. Та обавеза 
би уосталом била у директној контрадикцији с његовим основним економски 
циљем: циљем да произведе што јефтиније и да прода што скупље, да би 
остварио што већу зараду, што већи профит. (То што ће у слободном тржи-
шту конкуренција амортизовати ову себичну тенденцију, дајући у резултату 
најквалитетнију робу за најнижу цену, и највеће плате за најмањји рад, то је 
део шире економске приче у којој се амбиција себичности показује као 
стварно ефективно успешна у производњи пословних и радних прилика, јер 
„тера“ произвођаче да производе све више, све боље и све јефтиније, са једне 
стране, и да плаћа раднике све више, са друге; ова хомеостатска конструкција 
логички води у пораст: веће плате омогућавају већу укупну куповну моћ, што 
заузврат омогућава ефикасност нових улагања, итд.).  

Ако капиталисти немају обавезу да прибаве посао за све (и заправо 
немају никакву обавезу да уопште прибављају било какав посао већ имају 
слободу да се сваког тренутка повуку, макар то подразумевало да тиме пре-
стају да буду капиталисти), ко би онда то могао? У суштини одговор на ово 
питање би морао да буде: Нико. Одговор који међутим такође пада на памет 
јесте: Држава. Који одговор је исправан? Одговор заправо није једноставан. 
Ако уопште постоји било ко ко би могао имати неку такву обавезу као што је 
обавеза да се свима прибави посао (стварна прилика за рад), онда је то 
свакако држава. У демократском погледу на свет то је и логично: држава 
представља све своје грађане, она је њихов сервис за оне њихове потребе и 
интересе који су, међу свим интересима и потребама које људи имају, нај-
важнији, а шта је важније од живота, и основног услова за живот а то је рад, 
односно посао? И заиста, морална обавеза сваке државе је да се брине о 
условима заједничког живота, а демократске државе још и то да брине о 
ономе што је за људе најважније, за сам живот, и његов квалитет. Али да ли 
држава може да то постигне?  

Постоји структурни и логички разлог да се каже да држава то не може да 
постигне, без обзира колико се она могла у томе трудити. Тај разлог произ-
лази из двоструке природе рада: рад је, са једне стране, свсисходна делатност 
која представља средство да се постигне неки том раду инхерентни циљ (нпр. 
да се направи кућа да би се у њој живело), Назовимо ову сврху рада његовом 
непосредном сврхом. С друге стране, за оне који раде рад је најчешће само 
средство зараде, која се користи за прибављање других средстава за живот. 
Ово је његова посредна сврха.  Економски гледано обе сврхе се рачунају, 
прва у производњи добара који се онда користе, друга у плаћању за рад што 
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онда омогућава дистрибуцију и потрошњу тих добара. Прва свха је повезана 
са производњом и коришћењем добара. Друга сврха је повезана са пласирање 
добара на продају и са њиховом куповином и потрошњом (не нужно и 
коришћењем, за потрошњу је битно да је производ продат, не да је употре-
бљен). Овај други смисао је онај који занима радника: да прибави, или да му 
се прибави, посао који ће му омогућити зараду на основу које ће моћи (при-
стојно) живети. И када би то било све држава би могла свакоме да обезбеди 
зараду тако што би свакоме обезбедила плаћени посао, и да, затим, гледа да 
види какав би рад могла да им додели. Али то не иде тако.  

Рад мора да има своју непосредну сврху. Ако није тако степен ефика-
сности пословања ће бити тако низак да ће држава, у компетицији са капита-
листима, нужно пропасти као послодавац. Она би морала да преузме монопол 
као послодавац и да забрани, или драстично и трајно ограничи, све остале 
послодавце да би могла да помишља на успех, али и тада би успех био само 
привремен. Зашто? Зато што, да поједноставимо, што би у том случају држав-
но планирање у алокацији и дистрибуцији прве, непосредне, сврхе рада по-
стало неизбежно, али то би, по импликацији, избацило са тог места оно што 
тамо треба да буде: људске потребе и преференције. Посао би се изгубио 
своју везу са радом у свом непосредном виду, и рад би постао чисти ритуал у 
конституицији посла чија сврха би била обезбеђивање универзалне запосле-
ности, и успут би се нешто, можда и луксузно и софистицирано, производи-
ло, али то не би била сврха посла. Моћ би се потпуно одвојила од слободе, и 
слобода би постала би постала сувишна, као и жеље и одлуке, и све би се на 
крају свело на програм у коме би се основна концепција живота променила: 
то не би више била делатност слободног постављања циљева и покушавања 
њихове реализације, већ би то била делатност испуњавања задатих саврше-
них циљева али без властите одлуке, или без неопходности властите одлуке, 
да се то постави у циљ. Што би за последицу имало да други потпуно одлу-
чују о нама, и да, наопачке, можемо одлучивати само о туђим стварима али 
не и о својим властитим. Политика би заменила економију, економије више 
не би било, и нико више не би имао своје жеље и преференције, своју кућу, 
већ би сви стално живели на тргу. Позитивно право на рад је заправо у супро-
тности са моралним захтевом аутономије личност, захтевом који каже да 
људи своје циљеве треба да постављају слободно, као слободни појединци 
(или као слободни учесници у надиндивидуалним и колективним пројектима, 
у којима они могу да прибаве значај део смисла свог живота и да се иденти-
фикују, али само ако слободно на то пристају, ако на то нису присиљени). У 
извесном смислу обавезна запосленост има морално исто погубно значење 
као и тотална немогућност запослења: очај, резигнацију, одсуство самопош-
товања, одустајање од себе и ослећај инерције и апсурда.    

Оно што, међутим, може, а и треба, да буде функција државе, демократ-
ске и сваке друге, јесте да држава постави морално што прихватљивији 
правни оквир пословања. Она може да буде, као што и јесте, и послодавац, јер 
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оно што она има да уради захтева пуно посла, а она може, можда, понекад и 
да спонзорише отварање радних места, у јавним радовима, али то је опасна 
социјалистичка схема која, као и играње са инфлацијом, може да успе само 
ако се строго дозира у мале и краткотрајне дозе. Исто се може рећи и за 
схему по којој би држава, да би спречила масовна отпуштања са посла, на-
редила скраћење радног времена и поделу постојећег посла, колико га има, на 
све, тако да нико не би радио пуно радно време, „са одговарајућим смањењем 
[прерасподелом – Ј. Б.] зарада, уместо отпуштања када би она била еко-
номски нужна“

20
, а вероватно у великој мери и на владине директне подсти-

цаје на политику запошљавања кроз пореску политику и сличне мере.  Дирек-
тно прибављање посла није главна сврха државе. Главна економска функција 
државе је да успостави поверење, и то је велики задатак. Он укључује и неке 
параметре који се не виде одмах у садржају појма „поверење“, пре свега ста-
билност. А стабилност је веома сложен пројект, и у економском смислу (као 
што видимо у текућој економској кризи) подразумева и стабилност двају 
главних економских параметара: понуде и тражње.  

Правни оквир пословања има своје морално покриће пре свега у потреби 
да се усагласе две супротне ствари: да су радници слободни и аутономни 
учесници у послу који, као и сви други учесници, морају да се поштују у свом 
интегритету, тј. независно од сваке цене, али да су они такође, у процесу 
пословања, у раду, један ресурс који има своју цену. У том односу између 
интегритета (који као свој састојак има, како би рекао Кант, достојанство које 
нема еквиваленцију ни цену, било тржишну било афективну)

21
 и инструмен-

талне, тржишне, вредности рада, који је на тржишту један замењив ресурс 
подложан ценовној рачуници, етика има своје место, али то место је пре свега 
у артикулацији добрих правних норми и правила која треба да регулишу овај 
важан аспект живота. Та правила треба да добију облик радних права. Основа 
радних права је у принципу да посао није предмет обичне приватне својине, 
да је он легитиман предмет законске регулације, утеривања правде, и обез-
беђивања минималне правне сигурности за све у процесу пословања а не 
само за неке. Основна сврха свих ових права је да поврате нешто, колико је 
могуће, од оне подразумевана али непостојеће симетрије и иницијалне једна-
кости која би требало да постоји између свих оних који улазе у пословни 
подухват, и да тако отклоне, колико је могуће али на неким местима по прет-
поставци и потпуно, моралне недостатке фактичке асиметрије у дистрибуцији 
моћи која производи разне облике дискриминације и других негативних 
вредности. Негативно право на рад се не своди само на неспречавање да се 
ради, оно укључује и друге аспекте који су морално релевантни: равноправ-
ност у приступу приликама за рад, равноправност у третирању на послу, раз-
не облике сигурности и обзира у свим фазама посла, од тражења посла до 

––––––––––––– 
20

 Cf. R. T. De George, op. cit.,., стр. 361.  
21

 Cf. И. Кант, Заснивање метафизике морала, БИГЗ, Београд 1981, стр. 82.  
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конкретног рада и његовог мењања, прекида или краја. Један аспект тих 
права заслужује да се посебно истакне: иако послодавци немају обавезу да 
било коме прибаве посао, они имају разне обавезе према онима са којима су 
већ започели посао, укључујући и обавезу да тај посао не прекину напрасно и 
без ваљаног разлога. Немају обавезу да почну посао, али започети посао 
подлеже моралној, обичајној и правној регулацији.  

 
Радна права  

 

Почели смо са теоријом слободног уговарања посла у којој се подразу-
мевало да постоји оно чега нема: симетрије између страна у процесу прего-
варања и уговарања. Али непостојање те претпотавке није довело до потпу-
ног одбацивања ове теорије већ само до потребе њене рафинације у увођењу 
ограничења слободе уговарања која је своју моралну оправданост и допуште-
ност добијала из ове претпоставке. Такође, дошли смо до резултата да пози-
тивно право на рад, као право на плаћени посао, није ни економски одрживо 
нити морално оправдано. Али притом не смемо изгубити из вида једну 
значајну ствар: право на запослење, које произлази из права на рад, такође је 
негативно људско право, оно не мора, и не треба, да се изрази као позитивно 
право али не мора ни да се сведе само на „право на рад“ као пуко неспреча-
вање да се нека прилика „ухвати“, ако је човек довољно срећан да се таква 
прилика уопште појави, и ако је довољно будан (што такође може бити 
фактор среће) да ту прилику уопште или на време (пре него што је прошла) 
примети. Негативни аспект овог права ће се испољити у његовом формалном 
одређењу као права на равноправан приступ радним приликама, односно на 
равноправност у третирању приликом запошљавања. И то је прва формално-
правна норма (која личи на моралну норму зато што је у складу са моралним 
захтевом на равноправност, али се не може спровести ако није артикулисана 
као правна норма).  

Правне норме, као и обичајне, и за разлику од моралних, имају директну 
моћ да одређују понашање актера. Поред тога оне нужно претендују на мо-
рално покриће, иако не успевају да постигну прецизност и суптилност морал-
них судова.

22
 Неправедни закони јесу закони, али, због немогућности да се 

оправда ова претензија на морално покриће, такви закони су нужно нестабил-

––––––––––––– 
22

 Штавише, веома је важно да ова претензија не пређе границу иза које би се 
подразумевало да су се закон и морал поклопили. Такво поклапање би било погубно и по 
право (које би, ако би претендовало на то да изражава праведност, изгубило своју 
конститутивну улогу слободне законодавне одлуке: пошто се о томе шта је праведно а 
шта није не одлучује, а и своју обавезност: закони би важили само под претпоставком да 
су праведни, што би практично укинуло њихову обавезност) и по морал (јер би након 
поклапања закона и морала поступци који су у складу са законом али нису извршени из 
моралних разлога морали да се означе као незаконити, што би уништило морал увођењем 
једне тоталитарне контроле у којој се ничији мотив не би могао показати као исправан).  
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ни и њихово поштовање и спровођење произлази из пуке послушности и 
страха, невољно и неискрено, и уз жељу, за коју се формира јак осећај да је 
оправдана, да се они прекрше. Неправедни закони се могу спровести само уз 
вишак репресије и утеривање послушности.  

Али правне норме су најбољи инструменти у исправљању неправди, 
управо зато што располажу инструментом спровођења, што су објективније и 
прецизније од обичајних норми и што је њихово спровођење такође прециз-
није и објективније. Обичајне норме пате од релативизма у самом вреднос-
ном критеријуму који укључују, али релативизам је присутан и у начину 
њихове примене, јер то увек зависи од стицаја околности и интерпретације 
која се наметне. Зато су правне норме права заштита права. Оне делују на два 
начина, превентивно, спречавањем да се кршење права уопште појави (преко 
претњи санкцијом ако се то деси) и кажњавањем, исправљањем, када се 
кршење реализује. У контексту радних права, где је корпус правних норми 
велики и стално све већи, циљ је исти као и код обичајних и моралних норми: 
да се смањи асиметрија у дистрибуцији моћи и да се обезбеди максимум 
правде у пословном и радном односу. Али оно што је карактеристика правне 
норме јесте да, поред овог основног циља да се исправи неправда, имамо и 
својство да се то постиже на уређен, дефинисан начин који искључује произ-
вољност.  

Принцип који стоји у основи овога јесте право на законски поступак (the 
right to due process). Ово право даје оквир правне арбитраже у одлучивању 
око неког спора на један начин који је унапред дефинисан и који није подло-
жан случајним одређењима и утицајима који излазе изван описа ове дефини-
ције (који се због тога морају сматрати ирелевантним).  Законска процедура 
уколотечује процедуру одлучивања у једну чврсту схему у којој постоје пре-
цизно дефинисани критеријуми релеванције, и успорава процес одлучивања, 
са циљем да се у процес укључивања уведу они разлози који су важни и доб-
ри за ствар о којој се одлучује и да одлука буде објективна и непристрасна. У 
контексту наше теме о радним односима и процесу њиховог заснивања, 
одржавања и прекидања то значи да за сваку одлуку треба да постоји добар, 
тј. правичан разлог, и да одлука треба да буде заснована на таквом разлогу. У 
суштини, принцип права на законски поступак захтева да свако испољавање 
моћи у односима међу људима треба да буде оправдано, односно да буде у 
оквиру процедуре која начелно даје такво оправдање. Јасно је да испољавање 
моћи у коме постоји експлицитна декларисана дискриминација не може дати 
такво оправдање, јер оправдање о коме се овде ради захтева минималну на-
челну равноправност која у таквом случају не постоји. У практичком смислу, 
међутим, имамо много тежи проблем у оним ситуацијама када дискримина-
ција није експлицитна и није декларисана. Неки поступак није оправдан про-
сто тиме да је израз нечије слободне воље, да је, као што је случај са многим 
одлукама унутар институције својине на пример, то нешто што актер хоће, 
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већ, зато што одлука укључује друге људе, морају да буду задовољени услови 
оправдања које могу да дају једино довољно убедљиви разлози.  

Тиме се у процес уводи елемент гаранције, који, са једне стране, ограни-
чава ону потпуну слободу која се подразумева у сировом облику теорије сло-
бодног одлучивања (где, нпр., за отказ није потребно навести никакав разлог, 
довољна је воља да се радни однос раскине и отказ да било да постоји или не 
постоји разлог за то). У случају отпуштања са посла то просто значи да се за 
отказ мора навести разлог, и то не просто било који разлог него (довољно) 
добар разлог. Исто је и у случају примања на посао, као и у другим морално 
осетљивим ситуацијама. За исправну одлуку мора постојати добар разлог, а 
то је разлог који ће на задовољавајући начин искључити произвољност.  

Добар разлог подразумева две ствари: да је сам разлог који се користи 
као основа за одлуку објективно и непристрасно прихватљив, и да постоји 
евиденција да је тај разлог задовољен. Разлог треба да је истовремено прих-
ватљив и да је истинит, није довољно да буде само ово друго. Његова прих-
ватљивост је услов за његову употребљивости као и евиденција његовог 
постојања. На пример, разлог за отпуштање са посла може бити тај што је 
радник одбио да изврши налог послодавца. Али тај налог мора бити такав да 
одбијање да се он изврши буде адекватан разлог за отпуштање. Није довољно 
да такава разлог стварно постоји. (Ако је секретарица одбила сексуалну 
понуду свог шефа, то сасвим сигурно може бити разлог за његову жељу или 
одлуку да је отпусти; али иако истинит, овај разлог није истовремено и добар 
разлог: такав разлог не би задовољио принцип права на законски поступак јер 
би укључивао испољавање моћи које не може да се оправда). Ипак, иако је 
оправданост о којој овде говоримо лако дефинисати начелно, њу није нимало 
лако описати у конкретном случају.  

Разлог за ово је што је дефиниција оправдања са којим овде имамо посла 
сувише формална: она забрањује неравноправно испољавање моћи и дискри-
минацију, али пословни и радни однос је такав да он, по природи ствари, 
укључује испољавање моћи – моћи да се издају налози, да се обезбеди њихо-
во извршење итд. – и није увек лако утврдити да ли то испољавање моћи пре-
лази границу овако одређеног оправдања и да ли се њиме врши дискримина-
ција. Начелно је ствар заиста једноставна: гдегод је задовољен принцип доб-
ровољности, односно где постоји стварна сагласност, нема никаквог кршења 
било чијег права. Тамо где такве сагласности нема имамо јасно кршење права 
и разлог, ма колико могао да буде јак у датој ситуацији, није оправдан. То су 
јасни случајеви. Они случајеви који представљају прави проблем, и прави 
предмет пословне етике, јесу случајеви који нису јасни, где није очигледно да 
право постоји и да ли је оно прекршено или није. Прецизност ове демаркације 
захтева оштар и јасан морални суд, и то је посао за етичаре. То подразумева 
да уз укључивање свих прецизно установљених клаузула постојећих уговора 
(што је већ садржано у доктрини слободног уговарања) –све оно што је 
уговором остављено неодређено (али заправо такође и оно што је уговором 
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прецизирано), проведе кроз поступак разложне анализе и утврђивања испу-
њености услова које захтевају добри разлози: једнак третман, морално пош-
товање (као законски захтев, да нема понижавајућих и дискриминаторних 
клаузула), и да се поштује минимално право на приватност (што овде значи 
раздвајање, демаркацију, између јавног и приватног, између онога што је 
званично део односа на који се процес односи и оног који се тог односа не 
тиче, тј. не тиче се уопште, нпр. пол, раса, и сл., или се не тиче на начин да се 
то може прихватити иако се може тицати на начин да може – релевантно – 
утицати на ток рада, нпр. трудноћа

23
.  

 Да би се избегла произвољност и морално погрешно суђење потребно је 
имати прецизан и прихватљив критеријум о томе шта је неко право и да ли 
оно постоји у датом случају. У другом кораку треба утврдити да ли је то 
право прекршено или није.  Дакле, добар разлог и евиденција нејговог посто-
јања је први и основни параметар у примени права на законски поступак.  

Следећи важан параметар у примени тог принципа јесте јавност: да би 
биле ваљене, одлуке које се доносе морају бити јавне. Овај параметар има 
свој основ у начину на који фунционишу разлози: као рационални они морају 
моћи да се јавно бране. Разлози који би могли да се бране само у тајности али 
не би могли поднети проверу јавности не могу бити прихватљиви разлози. 
Они не би били објективни и непристрасни већ би изражавали, да тако 
кажемо, једнострану снагу неког интереса који је у игри. А то је управо суп-
ротно од оног што се захтева у оправдању: да испољавање моћи не буде 
присила која искључује добровољност и слободу свих страна укључених у 
посао. Јавност о којој је овде реч не мора да укључује широку јавност, као 
што је то случај у поступку дизања узбуне (wхистле-блоwинг), поступку који 
се састоји у тражењу помоћи од трећих лица, лица која нису нужно укључена 
у посао и која не спадају у „стране“ у послу. Овде се ради о томе да су то на-
челно јавне а не приватне ствари, да се ради о службеном а не личном, при-
ватном, дакле односу на који могу и треба да се примењују критеријуму 
објективности и непристрасности, критерији који пропуштају само оне 
разлоге који могу да се јавно бране.  

Оно што не треба заборавити, међутим, је да морална правила не могу да 
се у потпуности замене правним правилима, да уговори не могу да се 
формулишу савршено, да развој времена и будућност могу довести до таквих 
развоја да се деси нешто што ни у назнаци није било предвиђено па онда нити 
регулисано уговором, статутом и кодексом фирме (па и кад се тај кодекс зове 
„етички кодекс“, што је чест назив за скуп норми понашања санкционисан 
унутрашњим прописима фирме), или законом. Оно што уговором није пок-
ривено просуђује се обично према важећим обичајним и пословним нормама, 

––––––––––––– 
23

 Или пол, као у случају жена запослених у индустријама у којима се ради с оловом. 
Овакав случај имамо описан у „Automobile Workers v. Johnos Controls, Inc.“, T. L. 
Beauchamp and N. E. Bowie, Ethical Theory and Business, 5. ed. Prentice Hall, 1997, pр. 254-
257.  
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али је такође могуће да ни ове важеће норме не покрију све моралне аспекте 
понашања и да је понекад нужно директно применити морални критеријум, 
разложну анализу, пажљиво испитивање чињеница и процењвање исправно-
сти учињених поступака.  

Право на законски поступак и принцип доброг разлога, када је у питању 
за радни однос најосетљивији гранични случај, отказ и отпуштање, може да 
се критикује разлозима за које се такође мора рећи да су добри. У таквом 
случају, када имамо супротстављене добре разлоге до решења се долази 
успостављањем рационалног еквилибријума између тих разлога, баланса који 
треба да се покаже који су разлози јачи. Да би се до овог еквилибријума 
дошло најбољи метод јесте да се наведу разлози за и против, и да се они онда 
одмере. У нашем случају могу се на пример навести следећи разлози против 
додатне регулације права на давање отказа радницима: ограничење слободе 
појединцима да сами доносе одлуке о томе шта хоће и да те одлуке уграђују у 
уговоре јесте патерналистичко уплитање у њихову аутономију и представља 
непоштовање индивидуалне слободе.

24
 Други разлог изгледа једнако добар: 

ако радници имају право да напусте посао када год хоће и без навођења 
разлога онда није правично да друга страна у овом односу, послодавци, нема 
исто право. Ту су и други разлози који се мање позивају на моралне вредно-
сти поштовања личности и правичности а више на успостављене друштвене 
чињенице као што је својина (да послодавци имају право да одлучују о ономе 
што је њихова својина) или да без страха од отпуштања радници не би имали 
довољно подстицаја да раде, такође улазе у овај еквилибријум.  

Ограничење неких од ових разлога већ су показана горе: патернализам не 
мора да буде део објективне и непристрасне законске процедуре у процесима 
примања на посао и отпуштања са посла, без обзира на то што та процедура 
успоставља јака ограничења која искључују многе могућности из домена 
легитимног уговарања. Питање својине је посебно сложено и оно што се овде 
може рећи јесу две ствари: прво, да никако није јасно да ли је својина нужно 
контрибутивни фактор успостављању тржишта или управо обрнуто, једна од 
препрека коју тржиште мора да савлада плаћајући за то непотребну цену; и 
друго, концептуално није јасно шта се мисли када се каже да је посао прива-
тна својина послодавца и ко је послодавац: власник капитала који се улаже 
или поседник ефективне моће одлучивања у шта се и како улаже (капитали-
ста или менаџер)? Што се последњег разлога тиче, страх као подстицај или 
извор мотивације, то је једна од догми теорије слободног тржишта, али и она 
такође мора да се узме са опрезом, јер није јасно да ли се мотивација за рад, 
нарочито у сложенијим, одговорнијим и креативнијим пословима, боље 

––––––––––––– 
24

 О патернализму cf. Ј. Бабић, „Утилитаризам и слобода“, у: Морал и наше време, 
Службени гласник, Београд 2005, стр. 71-73. Такође у Ј. Бабић, „Етичка анализа 
регулације одговорности за производе на тржишту, с посебним освртом на доктрину 
стриктне одговорности“, op. cit., 489-492.  
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постиже страхом или пак осећајем одговорности за сврху посла и његово 
извршење који ће се пре развити у атмосфери слободе, лојалности и привр-
жености него у атмосфери страха.  

Ипак, правичност захтева ограничења садржана у праву на законски пос-
тупак и принципу доброг разлога. Ти принципи не угрожавају слободу угова-
рања, само је ограничавају на домен онога што је свачија легитимна слобода. 
Та слобода начелно није угрожена, већ заправо заштићена, утврђивањем спи-
скова добрих и допуштених разлога за отпуштање (као што су крађа, прете-
рано одсуство са посла, радна недисциплина, слаб учинак, непримерено пона-
шање на послу, пијанство и уптреба дрога) и лоших и недопустивих разлога 
(политичка мишљења, религија, раса, пол, националност, и сл.). Али остаје 
велико и отворено питање да ли је могуће направити коначан и дефинитиван 
списак тих услова, или је то више ствар која се стално поправља и дорађује?  

Једно од најраширенијих правила у артикулацији радних права је дужина 
радног стажа, дужина времена проведеног на послу у одређеној фирми: што 
је та дужина већа то је радника теже отпустити. После дугог времена 
проведеној на послу у истој фирми као да се постепено стиче право сусвојине 
над послом као приликом за рад и као да се у већој мери реализује партнер-
ски однос између послодавца и послопримца. Овај „власнички рефлекс“ 
показује занимљиву граничну тачку у појму посла и у појму својине. Савре-
мени капитализам, у својој заиста великој прилагодљивости тржишном прин-
ципу максимализације у реализацији профита као да покушава да се ратоси-
ља ове појаве кроз текућу промену начина обављања посла и све мањи значај 
који се даје појму радног места у том начину, као и кроз глобализацију 
економије у реализацији мултинационалних компанија.

25
  

Развој у артикулацији радних права био је буран у последња два века. 
Никада раније у историји тај развој није ишао тако брзо и добио такву разу-
ђеност. Иако сва ова права, као што смо видели, представљају ограничења 
слободе, она такође представљају и заштиту радника од израбљивања и не-
правде („слобода“ да човек себе прода у ропство је, на пример, искључена из 
домена легитимне слободе – али суптилна артикулација појма „ропство“ 
добила је пуну пажњу у процесу рафинисања и сталног проширења радних 
права. Та права су првобитно била концентрисана на побољшање услова рада 
и безбедност, али и заштиту радника од израбљивања: радно време, минимал-
на надница, право на одмор (дневни, годишњи), итд.  

Уз ово иде сет нових права чији је прокламовани циљ да се превазиђе или 
умањи разлика и јаз између оних који су ниже на лествици радне хијерархије 
и оних који су више на тој хијерархији: радна атмосфера, брига, љубазност 
код издавања радних налога (забрана грубости и нељубазности), итд.  

––––––––––––– 
25

 Cf. Ј. Бабић, „Смисао и вредност рада“, одељак „Једна могућа пројекција 
савременог капитализма“, стр. 41-48.  
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Наравно, може се расправљати о томе да ли је разлог за „увођење“ ових 
„права“ моралне или пак економске природе: да ли је разлог за увођење мно-
гих од ових „права“ заправо само ствар политике подстицања повећане моти-
висаности за рад, индуковања лојалности према фирми, поспешивања осећаја 
поуздања и радног етоса кроз идентификацију са фирмом, уочавање значаја 
осећаја обавезе према фирми (не само код менаџера и радника на вишим сте-
пеницама радне хијерархије већ свих), осећаја који може довести до развија-
ња поноса и обавезе жртвовања за фирму, као и до многих других позитивних 
учинака (да се не краде, да се фирма брани од спољњих напада, од конку-
ренције, да се развија такмичарски дух и повећан труд, итд.). Све ово може да 
послужи и чисто економској сврси да се повећа продуктивност, и ако је ова 
сврха превасходни или једини разлог за увођење неких од ових мера онда је и 
образложење тих мера економско а не морално.  

На  крају треба укратко рећи нешто и о дистрибуцији ових права, пре 
свега права на рад.  

Може се правити класификација ко је уопште кандидат да има право на 
рад. Ово питање је повезано са поделом на оне који раде и оне који не раде. 
Питање је шта је морални статус оних који не раде. Ту имамо веома разли-
чите случајеве, од оних који не раде јер још нису стасали за тај статус (деца), 
преко оних који нису у стању да раде уопште (неспособни за рад, и за њих 
важи принцип солидарности који постоји у свим друштвима али, у релевант-
ном смислу, не и на међународном плану), пензионера (где имамо разна 
питања, почев од питања ко све треба да има право на пензију, преко питања 
о праведном износу пензија, па до питања о томе да ли је правично да се по 
сили закона мора отићи у пензију – или ово представља један специфичан 
облик дискриминације, тзв. „ageism“)

26
, па до оних који су у стању да раде а 

не раде (незапослени, с веома далекосежним питањима дистрибутивне правде 
у вези са њима). У вези са овом врстом права је и питање разлике у арти-
кулацији права на добијање посла и на задржавање већ добијеног посла, што 
је једно сложено питање које има своје различите моралне аспекте.  

Право на правичну зараду обрађено је на другом месту.
27

 
На крају се можемо осврнути на једно право из области радних права 

које је у потпуној сагласности са теоријом слободног уговарања а које свој 
разлог постојања у великој мери губи у контексту повећане регулације какву 
све више видимо у свету данас. То је право на синдикално удруживање и 
право на штајк. Ако држава има право да одобрава или не одобрава масовна 
отпуштања у великим фирмама

28
, ако је питање сигурности посла и дистри-

––––––––––––– 
26

  Види Mark Wicclair, “Age-Reasoning, Ageism, and Justice”, u: M. Wicclair, 
Ethics of the Elderly, Oxford University Press 1993.  

27
 Види Ј. Бабић, „Смисао и вредност рада“, op. cit., стр. 40-41.  

28
 Cf. J. R. DesJardins & J. J. McCall,, op. cit. str. 109ff. Cf. такође, Ian Maitland, „Rights 

in Workplace: A Nozickian Argument“, ibidem. стр. 119-123.  
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буције зарада значајним делом ствар државне регулативе, онда право на 
синдикално удруживање, које произлази из општег права на удруживање, по-
стало делом редунданто јер је асиметрија моћи између послодаваца и посло-
примаца овим мерама знатно ублажена и променила своју природу. Обавезе 
надокнада, нарочито код масовног отпуштања, програми преквалификације, и 
сличне мере, у великој мери су ствар опште регулативе а тек делом ствар 
конкретног и аd hоc преговарања двеју страна у процесу. Наравно, у мери у 
којој преговарање између послодаваца и послопримаца и даље постоји као 
значајна ставка тржишног процеса синдикати и даље имају свој разлог посто-
јања. У тој мери је онда и питање оправдања штрајка и даље релевантно, али 
не као у време када је државна регулација била много мања. Међутим, 
морална питања повезана са деловањем синдиката и њиховим правом да 
организују штрајкове имају различите етички занимљиве и важне аспекте. 
Једно од питања које свакако има непосредно моралну природу јесте и то ко 
и када уопште има право да штрајкује, и да ли је ово право, као право које 
произлази из слободе израза и делања, увек оправдано у контекстима велике 
и директне опасности за невине или за оне којих се то не тиче? Право на 
штрајк, као и друга синдикална права тако постају предмет истих оних огра-
ничења као и само право на слободно уговарање. Тако на пример право на 
захтев за обавезним чланством у синдикату више не може да се брани као 
што је то могло раније (са позивањем да се они који нису чланови „шлепају“ 
или „паразитирају“ на ономе што су постигли или што постижу синдикати на 
основу мандата који им даје њихово чланство).   

Повећана радна сигурност, и други облици регулације, свакако доносе 
морални напредак у сферу рада и доприносе квалитету људског живота. То је 
случај и са другим правима, од којих су многа резултат радничке и синди-
калне борбе током последња два века – али многа такође и учинак из других 
узрока као што су опште повећање благостања и велико изоштравање морал-
не сензитивности, делом произведене или омогућене овим повећањем богат-
ства. Изоштравање моралне сензитивности довело је до прецизнијег и бољег 
артикулисања појма правде, кроз ослобађање тог појма од појма кривице и 
заслуге као што видимо у институту стриктне одговорности и једном новом 
појму солидарности за који не изгледа да је у супротности с начелима 
слободног тржишта.

29
 Није случајно да се у исто време води велика, на тре-

нутке жустра дебата о социјалној одговорности корпорација, одговорности за 
коју се узима да је превасходно моралног а тек у следећем кораку, ако уопш-
те, такође и правног карактера.

30
 Оно што је занимљиво и значајно је да обе 

стране у овој дебати, и заступници „stockholder“ теорије и заступници „stake-

––––––––––––– 
29

 Cf. Ј. Бабић, „Етичка анализа регулације одговорности за производе на тржишту, 
са посебним освртом на доктрину стриктне одговорности“, Социолошки преглед, 4/2006.  

30
 Види о овоме нпр. Ј. Бабић, „Друштвена одговорност корпорација“, Социолошки 

преглед, 4/2007.  
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holder“ теорије,
31

 сматрају да такође остају у оквиру поштовања начела сло-
бодног тржишта. Ако је то тачно онда је кључни део вредности садржан у 
теорији слободног уговарања, с којом смо почели, сачуван у свим варијан-
тама и те теорије и оних теорија које су се појавиле као њени ривали. Иако 
присуствујемо једном процесу ширења моралне сензитивности према разним 
аспектима живота што води у рафинисање и разуђеност нашег односа према 
раду, слобода и даље остаје извор сваке мотивације и основ сваке вредности, 
што, у суштини, води конвергенцији двеју сврха које су током историје биле 
у сталној тензији, економске и моралне.  
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WORKING RIGHTS 

 
The first part of the article focusses on „Employment at will“, a scheme in which all 

obligations and rights of employers and employees are subject to negotiation and explicit 
agreement of the parties in the working process. Free consent and almost absolute freedom 
to terminate the relations are features of this scheme. The second part of the article deals 
with the issue of the right to work and rights in the working place. As restrictions of the 
freedom contained in the original Employment at Will scheme, all these rights have to be 
justified from the moral point of view. The third part deals with due process in the 
workplace, especially regarding the issue of layoffs.  
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