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Професор д-р Красимира Средкова

УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ ЧРЕЗ АРБИТРАЖ
I.
1. Един от способите за доброволно уреждане на колективни трудови спорове
е трудовият арбитраж. Той беше предвиден в Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) от 1990 г. С изменението на закона през 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2001 г.) беше създадена и специална институция - Национален институт за
помирение и арбитраж (НИПА). Практиката обаче рядко, ако не почти никога, не прибягва до този способ. Сред причините за това трябва да бъдат посочени липсата на
традиции, но и недостатъчното познаване на възможностите, които предлага този способ.
2. Логиката и простотата на арбитража като способ за решаване на спорове са
обусловили стремежа на хората от най-стари времена към него. От митологията научаваме например, че Венеция, Джуно и Пале Атина са се съгласили да позволят на Париж
да реши спора им кой от тях е най-красив. Древните общества са предпочитали решаването на спорове от безпристрастен арбитраж пред прилагането на формални правни процедури. По тези причини арбитражът е бил широко възприет като алтернатива на формалното право и в Древен'Рим. Той е бил предпочитано средство за уреждане на търговски спорове през Средните векове. Още през 1786 г. Търговската камара на Ню Йорк е организирала арбитражен трибунал за решаване на спор за заплатите на моряците. През 60-те години на XiX в. в Англия били организирани частни трибунали за решаване на трудови спорове, а през 70-те години бил създаден трибунал
в железодобивната промишленост в Питсбърг, в обувната промишленост в щат Масачузетс и др. Първият постоянен арбитражен орган е бил създаден през 1860 г. в домашната индустрия в Нотингам.
До 80-те години на XIX в. арбитражното производство е било достатъчно разпространено, за да бъде признато в законите на редица държави. Като цяло тези закони просто са овластявали съдилищата да назначават местни арбитражни комисии
по общо искане на работодателите и на работниците и служителите. Към 1901 г. 16
американски щата са имали такива закони. Федералното правителство на САЩ също
приело закони за арбитража, главно в железопътната промишленост.
3. Трябва да се подчертае, че дълго време терминът „арбитраж" е имал.различнп значение в сравнение с това, което днес разбираме като квазиправораздавателно
производство. Първоначално исканията за арбитраж са били искания към работода-
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теля за признаване на и преговаряне с профсъюзите. По-късно под „арбитраж" се е
разбирало нещо подобно на това, което днес означаваме като „посредничество", т.е.
участие в уреждането на спора на безпристрастно лице, което помага на страните да
общуват помежду си, да правят взаимни компромиси и в крайна сметка да достигнат
до свое собствено споразумение. Много по-късно, след като някои промишлени отрасли назначили постоянен „безпристрастен председател", терминът „арбитраж" започнал да придобива съвременното си значение, но дори и тогава безпристрастният
председател най-често бил ангажиран в доброволен арбитраж - смесица от посредничество и квазиправораздавателна процедура. Едва през последните десетилетия на XIX
в. с намаляването на броя на „безпристрастните председатели" и огромното нарастване на използването на арбитри ad hoc страните започнали да гледат на арбитъра повече като на съдия, отколкото като на помирител или посредник.
4. Широко разпространение получава трудовият арбитраж в периода между
двете световни войни. Той вече се характеризира с това, че решаването на колективния трудов спор става от трето, независимо от спорещите страни лице - арбитражен
орган. Широко разпространение има особено в държавите от англосаксонската правна система. Повече от 90 на сто от всички колективни трудови договори в САЩ съдържат разпоредби за някаква форма на арбитраж и тези разпоредби (арбитражни
клаузи) се използват все по-често 1 .
Трудовият арбитраж в наши дни е метод за доброволно уреждане на колективни
трудови спорове заедно с помирението и посредничеството 2 . По естеството си той
представлява правен механизъм за решаване на споровете от съвместен орган, в
който двете страни имат еднакъв фой и стойност на гласовете или еднакъв брой представители. Практиката в съвременните държави е твърде многообразна, но според едно изследване на МОТ3 позволява способите за доброволното уреждане на колективните трудови спорове да бъдаГ обединени в три основни групи:
а. включване в доброволните способи само на помирението. Това се отнася в
частност до уреждането на колективни трудови спорове за интереси. Такъв е случаят
с Белгия, Великобритания, Франция и др.;
б. включване в доброволните способи както на помирение, така и арбитраж.
Пример за това са споровете за права в Дания, колективните трудови спорове в Заир,
колективните трудови спороветга споразуменията за социален мир в Швейцария и
др.;
в. включване в способите за доброволно уреждане на колективните трудови
спорове само на арбитраж, който често е и задължителен. Най-типичен такъв пример
са споровете за права в Канада, Нова Зеландия, САЩ.
Вж. за историята на трудовия арбитраж Nolan, D. R. Labour arbitration law and practice. West Publishing Co., St. Paui,
Minn., 1979, 2-5; Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes. A Comparative Study. 1LO, Geneva, 1989,
15-16.
1 Вж. по-подробно за тези способи Мръчков, В. Колективни трудови спорове и правото на стачка, С.: УИ „Св. Кл.
Охридски", 1992, 83-102; сьщия автор. Коментар на Закона за уреждане на колективни трудови спорове. С.: Сиела,
1994, 50-75; Средкова, Кр. Трудови спорове. С.: УИ „Св. Кл. Охридски", 1996, 37-42; Conciliation and Arbitration Procedures, 14-15.
3 Вж. Conciliation and Arbitration Procedures.
1
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5. Арбитражната процедура може да бъде прилагана в отделен отрасъл, в цялата държава, в определен район или област, като обхваща всички предприятия в съответния отрасъл, район и пр. Тя може да бъде прилагана и само в отделно предприятие.
6. Трудовият арбитраж е популярен в различна степен в съвременните държави. В Белгия, Венецуела и други латиноамерикански държави, Германия, Дания, Канада
и други държави от англосаксонската правна система чрез доброволен арбитраж се
решават голямото мнозинство от колективни трудови спорове. Краткото запознаване
с опита на тези държави би било полезно в търсенето на мястото на трудовия арбитраж у нас 4 .
" Помирението и арбитражът са основни способи за решаване на колективните трудови спорове във Великобритания.
Може да се каже, че Великобритания е родината на арбитража. Там за първи гтът официално се поставя въпросът за доброволни процедури за уреждане на трудовите спорове. През 1891 г. е създадена Кралска комисия, която да изследва въпросите относно отношенията между трудещите си и работодателите. В резултат на препоръките на тази комисия през
1896 г, се приема Закон за помирението. На този закон се основава Законът за промишлените съдилища от 1919 г, който
оправомощава министъра на труда да предаде спора на Промишления съд при две условия - съгласие на страните по спора и наличие на механизми за помирение и арбитраж в съответния отрасъл, в ксйто не е могъл да бъде решен спорът. За
формирането и д е й н о с т на съвместни органи за помирение и арбитраж е частния сектор няма правна уредба. За държавния сектор определени разпоредби се съдържат в Закона за национализации на промишлеността от 1946 г. Тук не се
разграничават правни и неправни спорове, поради което арбитражът се изполЗва за уреждане на Всички колективни спорове. Спорът се отнася пред арбитражния орган по желание на двете страни. То има препоръчителен за тях характер. Арбитражната процедура във Великобритания може да бъде проведена от органи, създадени ad hoc, или от постоянен орган.
Правна уредба на доброволните средства за уреждане на колективните трудови спорове има и в Германия. Според Закон
№ 35 относно помирението и арбитража от 1946 г. заинтересуваните страни'могатда създадат чрез колективно споразумение процедура за предотвратяване и уреждане на колективните трудови спорове. Законът предоставя на трудовата администрация във всяка от провинциите функцията за насърчаване на създаването на съгласуван механизъм за преговори и
уреждане на колективните трудови спорове. Работодателските и профсъюзните организации в повечето отрасли са сключили такива споразумения, но те предвиждат предимно помирителна процедура и по изключение арбитраж.
Доброволните механизми за уреждане на трудови спорове, произтичащи от колективни трудови договори, играят важна
роля и в Дания. Те съществуват от 1875 г., когато профсъюзите и работодателите от печатарската промишленост се
съгласили да създадат арбитражни органи, и към 1900 г. такива органи съществували в повечето от структуроопределящите отрасли. Понастоящем чл. 22 от Закона за трудовия съд от 1973 г. предвижда възможност за уреждане на споровете
по установени от Конфедерацията на датските работодатели и Националната конфедерация на датските профсъюзи правила. Това са Стандартни правила за уреждане на споровете, произтичащи от колективни споразумения. Според тези правила всички правни спорове трябва да бъдат предоставени за уреждане най-напред чрез посредничество по искане на всяка от страните. Последното средство за решаване на колективния трудов спор по тълкуването на колективни споразумения е представянето му пред арбитражен орган по искане на която и да е от страните. Арбитражният орган обикновено
се състои от по двама представители на всяка от страните и независим председател, избран от членовете на комисията.
Уреждането на колективните трудови спорове по доброволни процедури е признато в държавната политика на
Швейцария твърде отдавна. Основата на съвременната система на помирение и арбитраж там се корени в колективното
споразумение за „трудов мир", сключено през 1937 г. между работническите и работодателските организации в машинната и металургичната промишленост. Това споразумение е сключено в условията на световната икономическа криза през
30-те години на XX век, а непосредствен повод за сключването му е бил опитът на правителството да инстшуционализира
система на задължителен арбитраж. Поради кризата швейцарският франк е девалвирал и е имало опасение, че ще последва увеличение на цените, което ще провокира искания за увеличаване на заплатите. Изправен пред тази опасност, през
ноември 1936 г. Федералният съвет издал Наредба за арбитраж от административната власт в колективните трудови спорове за заплати. Тъй като нито работодателските, нито работническите организации в машиностроенето и металургията
желаели такава намеса от правителството, те се споразумели да избягнат прилагането на наредбата чрез създаване на собствен механизъм за помирение и арбитраж, съчетан с взаимно съгласие за запазване на трудовия мир. Това споразумение
послужило като модел за създаване на подобни механизми в други отрасли на промишлеността.
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7. В историята на българското трудово законодателство арбитражът заема сравнително скромно място. Корените на неговата правна уредба следва да се търсят в
уредбата на професионалното сдружаване и на колективните трудови договори.
Арбитражът следва тази уредба и е обусловен от нея като способ за решаване на
споровете, свързани със сключването и изпълнението на колективните трудови
договори 5 .
За първи път способите за уреждане на колективните трудови спорове намират
правна уредба в Наредбата-закон за колективните трудови договори и уреждане на
трудовите конфликти (НЗКТД) от 1936 г. Тя допуска три вида колективни трудови спорове:
а. относно предсрочното прекратяване на колективните трудови договори,
сключени с определен срок. Тези спорове се разглеждат от помирителни (трудови)
съдилища като единствена инстанция. Такива съдилища са създадени със Закона за
настаняване на работа при безработица. Те се учредяват при 24-те инспекции по труда. Съставът им включва съдия от околийския съд (председател), един представител на
профсъюзите и един представител на работодателите;
б. относно тълкуването и прилагането на колективните трудови договори.
Тези спорове се разглеждат също от помирителните съдилища. Решенията на помирителните съдилища подлежат на обжалване пред областните съдилища;
в. относно сключването на колективен трудов договор. Тези спорове се разглеждат от общинска помирителна комисия при инспекцията по труда, която заседава в посочения по-горе (б. „а"); състав; Централната помирителна комисия при
Дирекцията на труда и обществените осигуровки към Министерството на търговията,
п р о м и ш л е н о с т и труда, която)ее състои от член на Върховния административен съд
(председател), представител на-Дирекцията по труда, представител на представителните профсъюзни организации и1'представител на представителните работодателски организации и се произнася, когато общинската помирителна комисия не може да
постигне единодушие по решаването на спора; министъра на търговията, промишлеността и труда; Министерския съвет, който се произнася по предложение на министъра на търговията, промишлеността и труда, когато Централната помирителна комисия
не може да постигне съгласие.
Решенията на помирителните комисии се приемат с единодушие. Те са окончателни.
Всички посочени органи действат като административни юрисдикции.
Правилата относно производството пред тях са установени в чл. 8 - 1 6 НЗКТД. По съСпособи за доброволно уреждане на колективните трудови спорове съществуват в Швеция от 1938 г., когато било
сключено Основното споразумение между Шведската конфедерация на работодателите и Конфедерацията на шведските
профсъюзи. В тази държава за решаване на споровете за интереси се използват посредничество и арбитраж, а за споровете за права-след преговорите се предвижда само доброволен арбитраж. Особеното за него е, че е тристранен орган с участието и на представители на държавата.
5 Вж. повече за историята на трудовия арбитраж в България Златинчев, Й. Борбата за трудово законодателство в
България 1878-1944 г. С.: Профиздат, 1961, 286-292; Мръчков, В. Колективни трудови спорове. Цит. сьч., 50-55.
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щество производството представлява задължителен трудов арбитраж. Участието на
държавната администрация в този арбитраж е твърде осезаемо.
Задължителният трудов арбитраж не се отменя изрично, но практически не се
прилага след 09.09.1944 г. Това се дължи на свободата на сключване на колективните трудови договори и липса на задължение за това.
Тълкуването на колективните трудови договори, решаването на споровете относно прилагането им и налагането на глоби за тяхното неизпълнение е предоставено на
местни и Централна помирителна комисия. Те са създадени със Закона за учредяване на помирителни комисии по тълкуването и прилагането на колективните трудови договори от 1946 г.
С Кодекса на труда (КТ) от 1951 г. се закрепва идеята за колективния трудов договор като договор-сделка6. Той не съдържа нормативни правила за поведение на
страните по индивидуалните трудови правоотношения поради централизирания и
фиксиран характер на правната уредба, а установява насрещни права и задължения
на работодателя и на работниците и служителите за изпълнение и преизпълнение на
производствения план, за социално-битовото обслужване в предприятието и др. п.
Това се отразява върху реда за разглеждане на споровете относно сключването, тълкуването и изпълнението на колективните трудови договори. В това отношение чл. 12
КТ, 1951 г. (отм.) предвижда споровете относно сключването на колективните трудови договори да се решават съвместно от по-горестоящите на страните административни и синдикални органи. По силата на чл. 140, in. 2 КТ, 1951 г. (отм.) споровете
относно тълкуването и прилагането на колективните трудови договори са подведомствени на окръжните съдилища (чл. 140, ал. 2 КТ, 1951 г., отм.).
Кодексът на труда от 1986 г. създаде уредба на колективните трудови договори, която остана практически неприложена по силата на един телекс на МС и ЦС на
БПС7. При това положение практически началото на новия период в сключването на
колективните трудови договори беше поставено с промените в Кодекса на труда от
1992 г. Споровете относно прилагането на колективните трудови договори бяха предоставени в компетентност на съдилищата. За споровете относно сключването им в
Кодекса на труда нямаше правна уредба. Такава обаче се съдържаше в приетия през
1990 г. Закон за уреждане на колективните трудови спорове, който за първи път
установи обща правна уредба на колективните трудови спорове и фактически допусна такива спорове не само във връзка с колективните трудови договори. Този закон съдържа и действащата правна уредба на трудовия арбитраж в България.
8. В основните универсални международни актове относно икономическите
и социалните права на гражданите няма нарочна уредба на колективните трудови
спорове изобщо и на трудовия арбитраж в частност. Практиката свързва тези въпроси с правото на синдикално сдружаване и на колективно преговаряне. Това право е
признато в чл. 23, ал. 4 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,
Вж. Радоилски, Л. Трудово право на Народна република България. C.; НИ, 1957, 216-218; Христова, Ел. Колективният
трудов договор. C.: НИ, 1961, 31-46.
7 Вж. Мръчков, В. Колективни трудови спорове. Цит. съч., 54-55.
6
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чл. 8, ал. 1, б. „а" от Международния пакт за икономическите, социалните и културните права от 1966 г. и чл. 22, ал. 1 от Международния пакт за граждански и политически права от с. г. Двата пакта са част от българското право при условията по чл. 5,
ал. 4 Конст.
9. Същия подход е възприела в своята нормотворческа дейност и Международната организация на труда (МОТ). Основата на международноправната уредба на
синдикалното сдружаване и на колективното преговаряне, с които са свързани колективните трудови спорове, се съдържа в Конвенция № 87 за профсъюзната свобода и защита на правото на организиране от 1948 г., Конвенция
№<Щртносно
правото на организиране и на колективно преговаряне от 1949 г., Конвенция
№ 154 относно колективното договаряне от 1981 г., както и в допълващите ги
Препоръка № 91 относно колективните трудови договори от 1951 г., Препоръка
№ 92 относно доброволното помиряване и доброволния арбитраж от с. г.
Уреждането на колективните трудови спорове в тези актове се разглежда като част от
колективното преговаряне. Част от българското право при условията по чл. 5, ал. 4
Конст. са само първите две конвенции 8 .
Единственият специален акт относно колективните трудови спорове, макар и без
задължителен характер - Препоръка № 92, предвижда по-специално два основни способа за доброволно уреждане на тези спорове:
а. доброволно помирение мржду работниците и служителите и работодателите.
То се осъществява от нарочен -орган за помирение с равен брой представители на
страните по спора;
б. доброволен трудов адбитраж. Той е предвиден в чл. 6 - 7 Преп. № 92. Производството започва по взаимно-Ъъгласие на страните по спора. Практиката на контролните органи на МОТ допуска задължителен арбитраж само по изключение при определянето на минималното обслужване по време на стачка 9 .
Определянето на условията и реда за функциониране на посочените способи за
мирно (без преустановяване на работата) уреждане на колективните трудови спорове
е предоставено на националните законодателства.
10. Малко по-различен е подходът на регионалните европейски актове. Като
прогласява правото на трудещите се и на работодателите да определят условията на
труда по взаимно съгласие, чл'. 6, т. 3 от Европейската социална харта изрично задължава държавите-членки на Съвета на Европа, които са ратифицирали тази разпоредба, да „насърчават създаването и използването на подходящи механизми за помирение и доброволен арбитраж за уреждане на трудовите спорове" 13 . Следователно
трудовият арбитраж е признат изрично. При това е определен и неговият характер доброволен.
Вж. Мръчков, В. Международно трудово право. С.: Сиби, 2000,107-116; Freedom of Association and Collective Bargaining. ILO, Geneva, 1994, 251-254.
a Вж. Freedom of Association. Digest of decisions and principles of the Freedom at Association Committee of the Governing Body ot the ILO. IV ed. ILO, Geneva, 1996, 173-184.
" Вж. Европейска социална харта. Кратък справочник. С.: Колибри, 2002,147-150 (прев. от английски}.
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11. Правният ред в Европейския съюз (ЕС) насърчава социалния диалог в трудопите отношения. Макар и да не урежда изрично способите за решаване на колективните трудови спорове, в Директива № 94/45/ЕО за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия и групи предприятия в рамките на Общността
се насърчават преговорите, консултациите и други подобни форми за решаване на
въпросите по пътя на взаимното съгласие и компромисите 11 .
12. Арбитражът е процедура, в която трето лице (арбитър, арбитражна комисия
или арбитражен съд), без да действа като съд, е овластена да вземе решение, с
което се урежда колективният трудов спор. Ако решението е по правен спор и се
отнася до права и задължения на страните, то е подобно на съдебно решение. Ако то
се отнася до спорове за интереси (икономически спорове), то замества несъстоялите се преговори с решение, което третото лице смята за подходящо.
13. Арбитражът се различава от другите способи за доброволно уреждане на
колективните трудови спорове по това, че чрез него спорът се решава от трето
спрямо спорещите страни лице, докато в решаването на спора чрез другите способи (непосредствени преговори, посредничество) 12 в една или друга форма винаги
присъства волята на самите спорещи страни.
14. В съвременните държави съществува различна правна уредба на уреждането на колективните трудови спорове чрез арбитраж.
В някои държави няма законови разпоредби по материята, В тези случаи предаването на спора пред арбитраж, се основава само на свободната съгласувана боля
на страните по спора да намерят най-подходящия начин за неговото уреждане 13 .
В по-голямата част от държавите обаче законодателството насърчава по различни начини способите за доброволно уреждане на колективния трудов спор. В някои
от тях държавната политика се изразява в законодателно признаване на такива способи. Такъв е например случаят'с. Германия, където законът предвижда, че заинтересуваните страни могат да определят процедура за решаването на спора. Познати са и
още три подобни подхода. Единият е законова разпоредба за регистриране на споразумения за създаване на съгласуван механизъм за уреждането на споровете. Такъв е
примерът с Великобритания и Ирландия. Другият подход е, когато законодателството
дава предимство на доброволните способи пред държавните процедури на помирение
и арбитраж. Пример за такъв подход е Швейцария, където официалната (публична)
процедура не може да се приложи, ако страните са обвързани от съгласие за процедура по доброволно уреждане на спора. Третият подход за законодателно признаване на способите за частно (доброволно) уреждане на споровете е чрез признаване на
правна сила или дори принудително изпълнение на колективните споразумения,
които предвиждат механизми за доброволно уреждане на споровете. Този подход е от
" Вж. по-подробно Krimphove, D. Europaisches Arbeitsrecht. Miinchen: Verlag Vahlen, 1996, 269-294; Blanpain, R. European Labour Law. The Hague-London-Boston: Kluwer, 1999, 395-435.
1г Вж. за тези способи цитираната по-горе (заб.
2) литература,
13 Вж. Conciliation and Arbitration Procedures, 30-33.
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особено значение при наличието на споразумения бъдещите спорове да се отнасят
пред арбитраж в правни системи, където общото арбитражно право не се прилага към
трудовите спорове. Такъв е например случаят със САЩ14.
Има и случаи, когато законодателството отива още по-далеч - то не само признава, но предписва доброволно уреждане на споровете, вкл. чрез арбитраж.
Практиката на държавите, които са възприели този принцип, е твърде разнообразна
по отношение на правните предписания, типовете споразумения, към които те се
прилагат, типовете спорове, към които се прилагат, и т.н. Така например във франция
всяко колективно споразумение трябва да съдържа определена процедура за решаване на колективните спорове. В други държави (например Дания, Канада) предписаните от законодателството доброволни способи се прилагат само към споровете, произтичащи от тълкуването и прилагането на колективните споразумения.

II.

15. Действащата правна уредба на трудовия арбитраж в България е оскъдна. Тя се съдържа основно в чл. 4а-9 и § 1 ДЗР ЗУКТС. Трябва да се има предвид и разпоредбата
на чл. 9, ал. 1 ГПК, която не допуска разглеждане на спорове относно права по трудово правоотношение от арбитражен съд. От последната разпоредба може да се
направи един предварителен извод - на разглеждане от арбитраж не могат да бъдат предоставени индивидуални трудови спорове. Този извод се Ьодкрепя и от
разпоредбата на чл. 360, ал, 1 ; КТ, Която предвижда, че трудовите спорове се разглеждат от съдилищата. Изрична е. и разпоредбата на чл. 16, т. 5 ЗУКТС - тя не допуска
прилагане на установения в този закон ред за решаване на индивидуални трудови
спорове. По аргумент за противното - арбитражът е приложим само по колективни трудови спорове. Смятам,.че в духа на националните традиции и на традициите на
континенталната правна система е това правило да се запази и в бъдеще.
16. Както е известно, в зависимост от техния източник колективните трудови
спорове могат да бъдат правни и неправни 15 . Правни (спорове за права) са колективните трудови спорове отнооно установени в законодателството, в колективния
трудов договор, във вътрешни актове на работодателя или в индивидуално споразумение между работника или служителя и работодателя права и задължения. Неправни
(спорове за интереси) са колективните трудови спорове относно установяване на
нови права и задължения.
По кои от тези спорове е допустима арбитражната процедура?
От разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗУКТС може да се направи извод, че тя е приложима и по двата вида спорове, тъй като законът не поставя предвидените в него
иВж.

ibidem, 43-49.
Вж. за правните и неправните колективни трудови спорове Мрьчков, В. Колективни трудови спорове. Цит. съч.,
71-75; сьщия автор. Коментар. Цит. съч., 30-32; същия автор. Трудово право. Ill изд. С.: Сиби, 2001, 329-В31.
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способи за уреждане на колективните трудови спорове в зависимост от предмета на
спора и допуска и двата вида. Посоченият извод се прави обаче, ако разпоредбата на
чл. 1, ал. 1 не се тълкува във връзката й с § 1, ал. 2 ДЗР ЗУКТС. Систематичното тълкуване на двете разпоредби обаче води до друг извод. Съгласно § 1, ал. 2 ДЗР ЗУКТС
споровете във връзка с изпълнението на споразуменията и арбитражните решения се
разглеждат по реда за разглеждане на спорове относно изпълнението на колективни
трудови договори. А на основание чл. 59 и чл. 357 in fine КТ16 споровете относно
изпълнението на колективните трудови договори (без съмнение правни спорове) се
уреждат по съдебен ред. А когато за определена категория правни спорове е предвиден съдебен ред, той може да бъде дерогиран само ако това е изрично предвидено в
закон. Не така е в случая. Законът за уреждане на колективни трудови спорове не само, че не предвижда нещо различно, а препраща изрично към реда за уреждане на
споровете относно изпълнението на колективните трудови договори, т.е. към съдебния ред. Излиза, че арбитражната процедура е недопустима по правни спорове.
От така направените разсъждения могат да бъдат направени два извода.
Първият е, че Законът за уреждане на колективните трудови спорове трябва да
определи по безспорен начин вида на колективните .трудови спорове, които могат
да бъдат разглеждани по арбитражен ред17
Вторият извод е, че възприемането на горното .предложение означава да се избере едно от двете възможни законодателни решения - или да се допусне арбитражната процедура по всички колективни трудови спорове, или да се допусне арбитражната процедура само по неправни колективни трудови спорове.
Допустимостта на арбитражната процедура по всички колективни трудови спорове има за предимства по-голямата бързина в уреждането на спора, доверието на
страните в решаващия орган и др. Проблемът е в принудителното изпълнение на решението. Проблемът е и в чл. 119 Конст., който не допуска създаването на особени
юрисдикции, какъвто по естеството си е трудовият арбитраж по спорове за права.
Второто възможно решение е допустимост на арбитражната процедура само по
неправни колективни трудови спорове. Предимството на това решение е в ясното
разграничение на процедурите по двете категории спорове, предоставяне за уреждане от съда на всички спорове относно установени права и задължения, възможностите за принудително изпълнение на всяко съдебно решение и др. Недостатъкът са недостатъците на сегашното съдебно производство - отдалеченост на съда от страните
по спора, продължително време за решаването му, сложна формална процедура и др,
Намирам за разумно и съответно на практиката на по-развити чужди държави
(например Германия, Швейцария и др.) специалният ред по Закона за уреждане на колективни трудови спорове, вкп. арбитражно производство, да се прилага само по
Първата разпоредба урежда възможността за предявяване на иск от страните по колективния трудов договор и in |>П
ботници и служители, към които той се прилага, а втората включва в понятието за индивидуален трудов СПОР И Ш И ,
който има за източник колективния трудов договор, когато той поражда субективни права по индивидуалмитн фудиии
правоотношения.
17 Това е по-общият въпрос за концепцията за колективен трудов спор, която нашият законодател, за разлики 01 flUViи
провежда в най-широкото й значение - и по правни, и по неправни спорове.
16
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неправни спорове, Социалният диалог, който лежи в основата и на арбитражното
производство, има своето поле за проява именно по тези спорове. Правните спорове следва да се решават от създадените за това органи - органите на съдебната система (арг. чл. 117 Конст.).
17. В зависимост от начина на образуване на арбитражното производство
трудовият арбитраж може да бъде доброволен и задължителен.
18. Доброволен е арбитражът, когато се образува по волята на спорещите
страни. Те постигат решение за отнасяне на спора пред арбитраж и определят арбитражния орган. По този начин те се обвързват доброволно от решението на арбитражния орган. Доброволният арбитраж е форма на-социалния диалог в трудовите
отношения (чл. 2 КТ) 18 . Тя е възприета като. правило в Закона за уреждане на колективните трудови спорове.
Доброволният арбитраж се прилага за уреждане както на правни, така и на
неправни спорове. В чуждестранната практика той се среща в две основни форми:
а. по искане на двете страни. Решението на арбитражния орган в този случай
може да бъде задължително или препоръчително за страните. Най-разпространената
форма на арбитраж е тази, в която решението на арбитражния орган е задължително
за страните. Такъв е случаят например в САЩ, Швеция.й др. Такава е позицията и на
българското законодателство (арг. § 1, т. 2 ДЗР ЗУКТС);б. по искане на една от страните или на държавен орган. В тези случаи решението не е задължително за страните, а има препоръчителен характер.
19. Задължителен е арбитражът, когато се образува независимо от волята на
спорещите страни или по волята само на една от тях. Обвързващата сила на арбитражното решение в този случай произтича от закона. У нас задължителният арбитраж понастоящем е допустим само при непостигане на споразумение за осъществяване на минималните дейности по време на стачка (чл. 14, ап. З ЗУКТС).
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, внесен от Министерския съвет, предвижда още един случай на
задължителен арбитраж. Той се отнася до дейностите по чл. 16, т. 4 ЗУКТС, в които не
се допуска стачка (в електроснабдяването, медицинското обслужване и др.). Когато
страните не постигнат споразумение по колективния трудов спор чрез преговори и
посредничество, се предвижда провеждане на задължителен арбитраж от определен
от директора на НИПА арбитражен орган. Тази разпоредба е твърде дискусионна, особено когато спорът е правен. Тя не е съгласувана с практиката на международните
контролни органи на МОТ, и по-специално на Комитета по свобода на сдружаването
при МОТ, която допуска задължителния арбитраж само по спорове относно осъществяването на минималните дейности по време на стачка 19 .
И в другите държави задължителен арбитраж се използва по изключение. Той е
разпространен в Гърция, Дания, Индия и други държави. Прилага се само по колективВж. Мрьчков, В. - В: Мрьчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев. Коментар на Кодекса на труда. VII изд. C.: Сиби, 2003,
33-37.
1S Вж. Freedom of Association, 173-184.
и

ЮРИДИЧЕСКИ СВЯТ 1/2004

167

ни трудови спорове за интереси, когато състоянието на спора достигне до изключително затруднение и напрежение и няма никакви шансове да бъде уреден между самите страни.
20. Един от основните въпроси на трудовия арбитраж са правилата за неговото
провеждане. Законодателната уредба е непълна. Нейното запълване е възложено от
чл. 4а, ал. 7 ЗУКТС на Надзорния съвет на НИПА. Възможни са два подхода.
Единият е самият законна уреди подробно арбитражната процедура. Така тя ще
има по-висока степен на юридическа сила, ще бъде по-стабилна и няма да има опасност от необосновани влияния и промени.
Другият възможен подход е да бъде запазена сегашната уредба и производството пред арбитража да се определя от НИПА. Предимството на този подход е в неговата гъвкавост.
Въпрос на законодателна целесъобразност е кой от двата подхода да бъде предпочетен. Практиката на другите държави предлага примери и в двете посоки. Която и
от тях да се избере, безспорно е, че са необходими точни и ясни правила, които са
основна гаранция за ефективността на всяка правна пррцедура.
21. И така, понастоящем уреждането на колективни трудови спорове се основава на чл. 5 - 9 ЗУКТС и на Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорор.е от Националния институт за
помирение и арбитраж (ПОПА), приети от Надзорния съвет на НИПА на 20 февруари
2003 г. 2 0 Макар и недостатъчно пълни, тези правилй създават известни юридически
рамки за осъществяване на арбитражната процедура. Все пак трябва да се посочи, че
те се отнасят главно до образуването и приключването на арбитражния процес и формирането на арбитражния орган, но не съдържат уредба на самата арбитражна процедура. Има наложителна необходимост за тяхното допълване, предложения за което
ще бъдат направени и по-нататък в настоящото изложение.
22. Всяка арбитражна процедура се осъществява от арбитражен орган. Той може да бъде едноличен или колегиален.
Едноличен е арбитражният орган, когато се състои от едно лице, а колегиален
- когато се състои от множество физически лица. Чуждестранната практика познава и двете решения, но преобладават колегиалните органи - арбитражен съд, арбитражна комисия, арбитражен съвет и т.н. Нашето законодателство възприема в
чл. 5, ал. 1 ЗУКТС двете възможности.
23. Кой може да бъде арбитър?
Законът не поставя особени изисквания към лицата, които могат да бъдат арбитри по колективен трудов спор. Това е направено от НИПА на основание чл. 4а,
ал. 7, т. 5 ЗУКТС21. В най-общи линии тези изисквания се свеждат до подходяща професионална квалификация, опит в областта на трудовите отношения, лични качества
Като акт на Надзорния съвет на НИПА, издаден на основание чл. 4а, ал. 7 ЗУКТС, правилата не подлежат на публикуване в „Държавен вестник". С оглед на тяхната обща достъпност те са публикувани поне в Информационния бюлетин на
МТСП-бр, 8 от 2003 г.
21 Вж. Правила за определяне на посредници и арбитри по колективни трудови спорове - ИБТ, 2003, бр. 8.
20
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и способности за контакт с много и различни хора, за търпимост, за последователност в отстояването на позиция и лр.
Дали е необходимо арбитрите да бъдат юристи? Положителният отговор на този
въпрос означава необходимата професионална подготовка за решаване на спорове,
познаване на законодателството, познаване на различните процедурни правила и т.н.
Дали е необходимо да бъдат само юристи? Отрицателният отговор на този въпрос позволява като арбитри да бъдат привличани психолози, социолози, икономисти, специалисти по управлението и др., което ще допринася за по-пълното изясняване на
споровете от фактическа страна и за улесняване на диалога по време на спора. Все пак
препоръчително е, когато арбитражният орган е едноличен, той да бъде юрист, а когато е колегиален - ако не да преобладават, то поне да са налице достатъчен брой
юристи. Ако обаче се допусне решаване от арбитража и на правни спорове, безусловно е необходимо арбитражният орган да бъде съставен само от юристи.
24. Свързани с функциите на арбитъра са правилата за несъвместимост с тази
функция. Те се изразяват в забрана качеството „арбитър" по конкретен колективен
трудов спор да придобива лице, спрямо което са налице определени обстоятелства.
Тези обстоятелства са посочени в чл. 16, ал. 3 ПОПА. Основанията за несъвместимост
могат да бъдат обединени в три групи:
а. свързани с отношения между арбитъра и спорещите страни изобщо. В тази
група се включва едно основание за несъвместимост - йерархична зависимост със
страна по спора (чл. 16, ал. 2, т. 1 ПОПА). Това означава арбитърът и страна по спора да се намират в отношение.на подчиненост една с друга - арбитърът например е
по-горестоящ орган на работодателя. Съображението е, че не може да се гарантира
безпристрастието на арбитъра - той е заинтересуван от уреждането на колективния
трудов слор в определена степен;
б. свързани с конкретнця колективен трудов спор. В тази група се включват две
основания:
Първо, участие в уреждането на спора като посредник или помирител (чл. 16,
ал. 2, т. 2 ПОПА). В тази хипотеза арбитърът е полагал усилия за уреждането на спора, но те са се оказали неуспешни. Не може да се очаква, че в новото му качество ще
постигне успех. Освен това в'Предходните способи за доброволно уреждане на спора
той е заел определена позиция, което не гарантира безпристрастността му като арбитър.
Второ, не е дал съгласие за участие в уреждането на спора (чл. 16, ал. 2, т. 3
ПОПА). Нямат значение мотивите за това, а и такива не са и необходими. Те може да
са свързани с липса на квалификация, с определени неформални отношения със страна по спора, с невъзможност поради ангажираност с лична трудова дейност и лр.;
в. свързани с личното положение на арбитъра. Това е основателното съмнение
в неговата безпристрастност и независимост (чл. 16, ал. 2, т. 4 ПОПА). То може да се
дължи на различни причини. Понеже става дума за „съмнение", то може да съществува у всяка от страните. Съмнението обаче трябва да бъде „основателно", т.е. страната,
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у която съществува такова съмнение, следва да го мотивира и мотивите да бъдат убедителни.
При наличието на някое от основанията за несъвместимост по чл. 16, ал. 2,
т. 1 - 3 ПОПА арбитърът следва да си направи самоотвод. Отвод може да бъде направен и от всяка от страните. Всяка от страните може да направи отвод и при наличието
на основанието по чл. 16, ал. 2, т. 4 ПОПА. Постановеното с участие на арбитър, за
когото е налице основание за несъвместимост, решение ще бъде нищожно поради
противоречие с императивната норма на чл. 16, ал. 2 ПОПА.
25. Един проблем изниква от разпоредбата на чл. 4, ал. 1 ЗУКТС, която предвижда, че може да се потърси „съдействие за уреждане на спора чрез ... доброволен
арбитраж от синдикални и работодателски организации и/или от Националния институт за помирение и арбитраж' (курс. мой - Кр. Ср.). Тази разпоредба поставя няколко въпроса:
а. цялата ли синдикална, съответно работодателска организация ще заеме положението на арбитражен орган? Логиката налага'отрицателния отговор на този
въпрос, но повдига друг - по какъв начин ще се формира арбитражният орган: дали от
организацията, от която е поискан арбитражът, или от-страните, които са го поискали? Тези и множество други въпроси биха били избегнати, ако синдикалните и работодателските организации бъдат изключени от кръга,на възможните арбитражни органи и за тях да останат функциите по посредничество и помирение. Ако пък остане сегашната уредба (което не е препоръчително), трябва да се. приложи по аналогия
(чл. 46, ал. 2 ЗНА) уредбата относно НИПА (вж. по-долу - б. „б"). Това означава работодателските и синдикалните организации да утвърдят списък от арбитри, измежду
които страните по спора да определят конкретния арбитражен състав 22 ;
б. същият въпрос (вж. б. „а") се поставя по отношение на Н1/1ПА. Целият ли институт заема положението на арбитражен орган? Улеснението на отговора в този случай идва от обстоятелството, че институтът утвърждава списък от арбитри, чрез които
осъществява възложените му функции;
в. допустим ли е едновременен арбитраж от работодателска или синдикална
организация, от една страна, и от НИПА, от друга страна? Този въпрос се издига от
съюза „и" в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 ЗУКТС. Намирам, че отговорът му следва да
бъде отрицателен, а законодателят - да прецизира правната уредба, като предвиди алтернативност на възможностите (ако изобщо едната възможност - вж. б. „а", остане);
г. възниква и въпросът може ли да бъде потърсен арбитраж последователно от
работодателска или синдикална организация и от НИПА. Този въпрос се поставя отново от употребата на съюза „и" в чл. 4, ал, 1 ЗУКТС. Неговият отговор трябва да бъде
отрицателен. Той се извежда от обстоятелството, че чрез арбитражния ред спорът винаги приключва, той не може да остане висящ. Решението по него е задължително за
страните и подлежи на незабавно изпълнение (§ 1, т. 1 ДЗР ЗУКТС). Следователно не
Поради спорния характер на в ъ з м о ж н о с т арбитър да бъде работодателска или синдикална организация и практически
неизползваното й в практиката по-нататък в изложението вниманието е съсредоточено върху арбитража, организиран от
НИПА.
22
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може да остава висящ (неуреден) колективен трудов спор, нито може да се пререшава постановеното от арбитраж решение.
26. Изясняването на правното положение на арбитъра изисква определяне
преди всичко на придобиването на качеството „арбитър". То става с Включването му
в Списъка на арбитрите по чл. 5, ал. 4 ЗУКТС. Той се определя от Надзорния съвет на
НИПА по предложение на синдикалните и работодателските организации. Списъкът се
обнародва в „Държавен вестник".
27. Дейността си арбитърът осъществява, когато бъде определен за такъв по
конкретния спор. Това може да стане:
а. от страните по спора {чл. 5, ал. 2 - 3 ЗУКТС). Такава е хипотезата на доброволния трудов арбитраж. Когато страните решат спорът да се разглежда от едноличен
арбитър, определят и арбитъра (чл. 19 ПОПА). Когато решат той да се разглежда от арбитражна комисия, определят по взаимно съгласие нейния числен състав, а всяка
страна определя по равен брой арбитри. Те от своя страна определят лице от списъка
за председател (чл. 20 ПОПА);
б. от определен държавен орган. Такава е хипотезата на задължителния трудов арбитраж. На основание чл. 14, ал. 3 ЗУКТС държавният орган, който определя
състава на арбитражния орган в тези случаи, е МС или определен от него орган.
Понастоящем това е директорът на НИПА.
За да придобие качеството „арбитър" по конкретния правен спор, е необходимо съгласието на определения от страните или от компетентния държавен орган
арбитър от списъка на арбитрите. Това изискване не е установено изрично от закона, но то следва от природата-на арбитража. То следва и от обстоятелството, че няма
установено задължение на арбитъра да разгледа определен спор. Нещо повече - както беше посочено по-горе (вж. т. 24, б. „б"), по силата на чл. 16, ал. 2, т. 3 ПОПА арбитър по конкретния колективен трудов спор не може да бъде лице, което не е дало
съгласието си да участва в решаването на спора. По аргумент за противното съгласието е условие за участие -в разглеждането на спора. За съгласието на арбитъра се
изисква писмена форма (арг. чл. 16, ал. 2, т. 3 ПОПА).
28. Отношенията между арбитъра и спорещите страни се уреждат с граждански
договор между тях.
С договора се определян реди всичко възнаграждението, което ще получи арбитърът (чл. 8, ал. 2 ЗУКТС). Законодателството не установява някакви критерии за
определяне на неговия размер. При това положение той следва да се определи чрез
свободно договаряне по чл. 9 ЗЗД, като се изхожда от сложността на спора, евентуалната негова цена, местоживеенето на арбитъра (дали то съвпада с мястото на спора,
или не), продължителността на разглеждане на спора и други обстоятелства от значение по конкретния спор. Възможен е и друг подход - аналогично на търговския арбитраж, НИПА да установи тарифа за арбитражните производства. По този начин ще
се уеднакви практиката и ще се избегне опасността от препятстване на арбитражната
процедура при непостигане на съгласие за размера на възнаграждението. За да се
приеме обаче това решение, е необходимо да се промени Законът за уреждане на ко-
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лективните трудови спорове или най-малкото да се предвиди съответна уредба в
Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж.
29. Определени правни последици от участието на арбитъра в разглеждането на
конкретен арбитражен спор възникват и непосредствено по силата на закона (чл. 8,
ал. 1 ЗУКТС):
а. за времето на участие в уреждането на спора на арбитъра се разрешава неплатен служебен отпуск, ако е работник или служител. Законопроектът за изменение
и допълнение на ЗУКТС предвижда това и за държавните служители;
б. времето на участие в разглеждането на спорасе зачита за трудов стаж.
Законопроектът за изменение и допълнение на ЗУКТС предвижда зачитането му и за
служебен стаж.
Що се отнася до зачитането на времето за осигурителен стаж, възможни са две
хипотези.
Едната е, когато времето за участие в арбитражен орган е в границите на неплатения отпуск до 30 дни в една календарна година, което се зачита за осигурителен
стаж, без да се правят осигурителни вноски (чл. 9, ал. 2, т. 3 КСО). Това време се зачита за осигурителен стаж за всички осигурени социална рискове на основание трудовото, съотв. служебното правоотношение.
Другата хипотеза е, когато времето за участие в арбитражен орган е над 30-те
дни неплатен отпуск в една календарна година. Осигурителен стаж в такъв случай може да се зачете за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за
смърт на основание чл. 4, ал. 3, т. 6 КСО - на основание полагане на труд без трудово правоотношение, разбира се, при съответно внасяне на осигурителни вноски.
30. Арбитражното производство се образува при наличието на установени в закона предпоставки. Те са посочени в чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 ЗУКТС и са:
а. непостигане на споразумение по реда на непосредствените преговори.
Това означава, че е било образувано производство за уреждане на спора по чл. 3
ЗУКТС, но то се е оказало неуспешно - водени са преговори, полагани са или не са
полагани усилия за довеждането им до приемливо за двете страни решение, но такова не е постигнато. Тази хипотеза е предвидена изрично в чл. 4, ал. 1 ЗУКТС;
б. отказ за преговаряне. Това означава, че едната страна по спора е проявила
желание за уреждането му чрез преговори, но другата страна не се е отзовала. Няма
значение коя от страните е отказала да преговаря. Важен е фактът на отказа. Как може да бъде установен той? И писмено, и чрез конклудентни действия - неотзоваване
на поканената за преговори страна в разумен срок. Тази хипотеза е уредена също изрично в чл. 4, ал. 1 ЗУКТС;
в. непостигане на споразумение с помощта на посредник. Това означава, че
в току-що посочените хипотези по чл. 4, ал. 1 ЗУКТС страните по спора не са се обърнали непосредствено към арбитраж, а са използвали процедурата на посредничество
по чл. 4 ЗУКТС. Тя обаче се е оказала неуспешна. Тази хипотеза се извежда чрез логическо и систематично тълкуване на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 във вр. с чл. 4-4а
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ЗУКТС, че освен по реда на предходния член {а предходният член урежда посредническата процедура) спорът мочже да бъде уреден и чрез арбитраж.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективни трудови спорове не поставя подобни изисквания. Той установява общото правило, че „по писмено споразумение между страните колективният трудов спор може да
бъде отнесен за уреждане от едноличен арбитър или арбитражна комисия". Следователно възможно е арбитражният ред да бъде и първият, към който страните пристъпват. Едно такова решение може да бъде приветствано, защото то улеснява бързината
в уреждането на спора и не налага да се изчакват преговорните производства, когато
още от самото начало е ясно, че те няма да бъдат успешни. Това решение обаче може
да бъде и критикувано, тъй като има опасност да се ангажират ненужно арбитражни
органи, когато спорът може да бъде решен и от самите страни.
31. Арбитражното производство се образува по волята на:
а. страните по спора. Това е хипотезата на доброволния арбитраж. За арбитража е необходима съгласуваната обща воля на страните (чл. 5, ал. 1 ЗУКТС). Тя
трябва да бъде обективирана в писмена форма. При липсата на каквито и да е други
изисквания в закона трябва да се приеме обикновената писмена форма. Надзорният
съвет на НИПА е подготвил типови формуляри. Тяхната цел е да улеснят страните и отчетността в НИПА. Но и всяка друга писмена форма би била валидна, стига споразумението да е подписано от двете страни по спора.
Споразумението на страните за отнасяне на спора пред арбитраж трябва задължително да обхваща няколко елемента-реда за уреждане на спора (това е арбитраж);
числения състав на арбитражния орган (едноличен или колегиален); персоналния
състав на арбитражния орган (ако арбитърът е едноличен, той трябва да бъде определен от страните; ако е предвидена арбитражна комисия, в споразумението всяка от
страните трябва да посоча определени^ от нея арбитри). Особено важен елемент на
споразумението е предметът на колективния трудов спор. Страните трябва да посочат
точно, ясно и недвусмислено какви са спорните въпроси, какви са исканията на работниците и служителите, каква е позицията на работодателя и други въпроси от значение за решаването на спора. Този елемент от съдържанието на писменото споразумение е особено важен, тъй като очертава компетентността на арбитражния орган.
Особено важен елемент на това споразумение е и искането към арбитражния орган да
се произнесе по спора. С това страните изразяват и волята си да изпълнят постановеното от арбитражния орган решение;
б. определен държавен орган. Това е хипотезата на задължителния арбитраж.
Компетентният орган по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС е Министерският съвет или определен от
него орган. Законопроектът за изменение и допълнение на ЗУКТС предвижда това да
бъде директорът на НИПА, който сега е нарочно упълномощен. Намирам това законодателно решение за оправдано. Националният институт за помирение и арбитраж е
специализираният държавен орган за осъществяване на помирение и арбитраж по колективните трудови спорове. Логично е неговата воля, изразявана от законния му
представител, да замества волята на страните по задължителния трудов арбитраж.
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32. Несъвършената правна уредба в чл. 4, ал. 1 ЗУКТС поставя един важен при
вен въпрос. Тази разпоредба предвижда, че при определените в нея предпоставки
всяка от страните може да потърси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен арбитраж. Въпросът е дали това е възможно. Намирам, че отговорът трябва да бъде отрицателен. Възприемането на това законодателно решение
означава да се отрече самата природа на доброволния арбитраж и да се превърне
той в задължителен, щом едната страна го е поискала. Несъвършенството на редакцията е свързано с обстоятелството, че законодателят се е опитал да изрази по еднакъв начин различното образуване на посредническото и арбитражното производство,
Тази разпоредба не се съгласува и с разпоредбата начгь 5, ал. 1 ЗУКТС, която изисква изрично писмено споразумение, а това означава воля на двете страни по спора.
Ето защо разпоредбата на чл. 4, ал. 1 ЗУКТС трябва да се подложи на изправително
тълкуване и да се отнася само към посредническата процедура. Добре е, че този проблем е решен в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане на
колективни трудови спорове.
33. Както всеки орган, който решава спорове,'-'и трудовият арбитраж функционира на своите заседания. За тях са установени няколко правила:
а. заседанията са открити (чл. 6, ал. 2 ЗУКТС). Те са достъпни за публика - работници, работодатели, журналисти, други граждани и пр.;
б. за заседанията страните задължително се призовават. Това е важно, за да
може арбитражният орган да се запознае непосредствено с техните искания, с техните противоречия и други обстоятелства. Редът за призоваване не е формализиран.
Това позволява свободна процедура, стига да съдържа достатъчно гаранции за фактическото и своевременно призоваване. То може да стане с писмено съобщение, по телефона, по електронната поща и по всякакъв друг начин, стига да може да се докаже
по безспорен начин, че задължението за призоваване е изпълнено. Задължително е
призоваването, не и присъствието на страните. То е препоръчително и в техен интерес. Но арбитражният орган може да разгледа спора и в отсъствието на една или и на
двете страни, стига те да са редовно призовани.
В правната теория е изказано становище, че присъствието на страните на заседанието е задължително23. То се аргументира с непосредствения характер на разглеждането на спора от арбитражния орган. Доколкото обаче законът не установява изрично задължение за присъствие, а само за призоваване на страните, смятам, че това може да бъде обсъдено като предложение de lege ferenda, но не съществува de lege lata;
в. броят на заседанията, в които трябва да се изясни спорът, е относително
ограничен - 2 заседания. Той е ограничен, за да се насърчава своевременното уреждане на спора. Ограничението е относително, защото може да бъде преодоляно по
взаимно съгласие на страните. Те могат да уговорят едно-единствено или повече от две
заседания. Желателно е уговорката да бъде направена в споразумението за отнасяне
на спора пред арбитраж, но може да стане и в хода на разглеждането му;
23

Така Мръчков, В. Колективни трудови спорове. Цит. съч., с. 111.
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г. периодът между две (или по-голям установен от страните брой) заседания е
също относително ограничен. Той е ограничен в максималната му продължителност 7 дни. Ограничението е относително, защото може да бъде преодоляно също по споразумение на страните - те могат да предвидят по-кратък или по-дълъг от 7-дневния
период;
д. за всяко заседание се води протокол (чл. 22, ал. 2 ПОПА). Лицето, което води протокола, се определя от страните по спора и се одобрява от арбитражния орган.
Това е свързано с доверието към отразяваните в протокола обстоятелства относно арбитражното производство,
34. Оскъдни са правилата относно събирането на доказателства по спора.
Законът (чл. 6, ал. 2, изр. 2 ЗУКТС) предвижда:
а. обяснения на страните или на техните представители. Това са становища
на страните по спорните въпроси;
б. писмени документи. Те се представят от всяка от страните по нейна преценка, но могат да бъдат поискани и от арбитражния орган;
в. становища на трети за спора лица. Те могат да бъдат посочени от всяка от
страните или от арбитражния орган. Такива могат да бъдат по-горестоящи на спорещите страни органи, техни договорни или други партньори и т.н. Тяхното правно положение е аналогично на това на свидетелите в съдебните производства, но законът не
установява ограничения в техния кръг, нито задължение за явяването им и за изразяване на становище по спора;
г. заключения на вещи лица. Те ще бъдат необходими, когато решаването на
спора изисква специални ; знаМя, каквито арбитражният орган няма;
д. други материали. Тази обща формулировка позволява да бъдат обсъждани
всякакви други материали извън представените документи и експертни заключения публикации в средствата за масово осведомяване, предавания на електронни медии,
веществени доказателства и т.н. Арбитражната процедура поначало е по-свободна от
съдебната и допуска използването на всички възможности за изясняване на спорния
въпрос и за постигане на общоприемливо решение. Тя е по-свободна не само по отношение на вида, но и на реда за събиране на доказателствата.
35. Разноските по събирането на доказателствата и изобщо по арбитражното
производство са за сметка на страните по спора (чл. 8, ал. 2 ЗУКТС). Добре е начинът на разпределението им да се уреди в споразумението за отнасяне на спора пред
арбитражния орган, но това може да бъде направено и допълнително. Логично би било всяка от страните да поеме разноските по събирането на доказателствата, които е
поискала или представила тя, а за тези, по искане на арбитражния орган, разноските
да се разпределят поравно. Що се отнася по-специално до възнагражденията на вещите лица, техният размер трябва да се определя от арбитражния орган, а да се изплаща
по предвидения ред.
36. С оглед своевременното уреждане на отношенията между спорещите страни чл. 7 ЗУКТС установява максимален срок за произнасяне на арбитражния орган.
Той е 3 дни от деня на последното заседание. Дните са календарни. Срокът има ин-
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структивен характер. Произнесеното и след изтичането на този срок решение ще бъде валидно.
37. За разлика от другите способи за доброволно уреждане на колективните
трудови спорове, с отнасянето му пред арбитраж спорът винаги приключва. Когато
спорът се решава от едноличен орган, решението по него се взема от съответния арбитър. Когато той се решава от арбитражна комисия, решението се приема с обикновено мнозинство. Това означава, че е необходима волята на повече от половината
от членовете на арбитражния орган. По аргумент от чл. 7, ал. 3 ЗУКТС членовете,
които не са съгласни с решението, могат да изразят особено мнение, което се вписва
след решението.
Решението се взема в закрито заседание, т.е. без присъствието на страните по
спора и на трети лица. Това гарантира обективността, независимостта и безпристрастието на арбитрите.
38. По силата на чл. 7, ал. 1 и 3 ЗУКТС арбитражният орган се произнася с решение (вж. и чл. 24, б. „6" ПОПА). То трябва да бъде мотивирано-да посочва причините, обстоятелствата и доказателствата, на които арбитражният орган основава
своята позиция по спора.
Арбитражният орган решава споровете по законосьоьразност, а не по целесъобразност. Това означава, че той основава решението-си на действащото законодателство (чл. 7, ал. 1 ЗУКТС). От това изискване на чл." 7, ал. 1 ЗУКТС следва, че арбитражният орган може да се произнесе с решение подправен спор, защото само по
него има действащо законодателство, което установява права и задължения на страните по спора.
От посочените изисквания към арбитражното решение то може да се определи
по характер като акт на правораздавателен орган, подобен на съдебното решение24 . Този акт е окончателен. Той не може да бъде атакуван нито пред държавен съд,
нито пред друг орган. Това следва и от правилото по § 1, ал. 1 ДЗР ЗУКТС, че арбитражното решение подлежи на незабавно изпълнение.
39. Възможно е обаче арбитражната процедура да завърши не с решение, а със
споразумение. Тази възможност се извежда от разпоредбата на § 1 , ал. 1 ДЗР
ЗУКТС, която предвижда, че „всяко споразумение между страните, постигнато по време на ... арбитраж ... е задължително за тях". Тя е и изрично предвидена в чл. 24,
б. „а" ПОПА, която посочва, че арбитражният процес приключва с представяне на
писмено споразумение между спорещите страни за доброволно уреждане на спора.
Следователно страните могат да постигнат споразумение не само при преговори помежду си, но и в арбитражното производство. Това е допустимо и по правни, и по
неправни спорове. Ако арбитражното решение отразява волята само на арбитражния орган, арбитражното споразумение отразява общата воля на страните по спора,
постигната с участието на арбитражния орган. Затова то трябва да бъде подписано
Бж, повече за арбитражното решение и неговия характер у Мръчков, В. Колективни трудови спорове. Цит. съч.
112-113; същия автор. Коментар. Цит. съч., 87-88; Conciliation and Arbitration Procedures, 174-178.
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както от страните, така и от арбитражния орган. Това е проява все на социалния
диалог, който българското трудово право въздига в свой основен принцип в чл. 2 КТ.
Ако спорът, по който е постигнато споразумение, е правен, споразумението ще
бъде по характера си подобно на съдебната спогодба. Чрез него ще се уточнят правата и задълженията на страните по спора съобразно с действащото законодателство.
Ако приключеният спор е неправен, споразумението ще има характера на колективен
трудов договор. Чрез него страните ще поемат (установят помежду си) определени
права и задължения25.
И споразумението, както арбитражното решение, е окончателно. И то подлежи
на незабавно изпълнение. Както всеки колективен трудов договор обаче, споразумението би могло да бъде изменено от страните при условията и по реда на чл. 56 КТ.
40. За да произведе своето действие, актът, с който приключва арбитражното
уреждане на колективния трудов спор, трябва да бъде доведен до знанието на
своите адресати, а това са спорилите страни, спорът между които е приключил. Тук
трябва да различим двете хипотези;
а. на арбитражното решение. По силата на чл. 7, ал. 3 ЗУКТС то се съобщава
незабавно на страните. Съобщаването означава да им бъде предоставено постановеното решение заедно с особените мнения и мотивите към него. Съобщаването е незабавно, когато е направено веднага след постановяването на решението. То може да
стане чрез връчване на писменото решение, чрез изпращането му по пощата, чрез
поставянето му на определено'място, което е известно и достъпно на страните, и по
друг подобен начин. Задължението за довеждане на арбитражното решение до знанието на страните по спора е възложено на НИПА (чл. 25 ПОПА);
б. на арбитражното споразумение. Тъй като самите страни участват в постигането на арбитражното споразумение, те удостоверяват това със своите подписи. От
момента на полагането им т б и м е известно и подлежи на изпълнение. В този случай
арбитражният орган е действал само като посредник.
41. От момента на получаването на арбитражното решение или на подписването на арбитражното споразумение то влиза в сила. От този момент арбитражният акт
става задължителен за страните и подлежи на незабавно изпълнение. За съжаление
законът не дава отговор на въпроса за правните последици от неизпълнението, т.е. не
урежда принудителното изпълнение на решението. Отговорът на този въпрос може да
бъде намерен по тълкувателен път от вече посочваната разпоредба на § 1, ал. 2 ДЗР
ЗУКТС, която придава на споразуменията и арбитражните решения значението на колективен трудов договор. Споровете относно тяхното изпълнение се уреждат по реда
за уреждане на споровете относно изпълнението на колективния трудов договор, а
това е общият исков съдебен ред (арг. чл. 59 и чл. 357 in fine КТ).

8ж. за споразумението като акт на приключване на арбитражното производство и Мрьчков, В. Колективни трудови
спорове. Цит. съч., 113-114; сьщия автор. Коментар. Цит. съч., 88-90; Conciliation and Arbitration Procedures,
178-180.
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