
 
 توضیحات کوتاه

 

 درباره اداره و برگزاری انتخابات شورای کار
 

اکنون قرار است یک شورای کار انتخاب . در شرکت، هیچ شورای کاری وجود ندارد که منافع کارکنان را نمایندگی کند

خاب یک شورای انتدر کدام شرکت ها این توضیحات کوتاه، دورنمای اولیه ای را در این زمینه ارائه می کنند که . شود

اطالعات بیشتر در راهنمای مخصوص انتخابات برای فرایند عادی . انتخاب چگونه انجام می شوداین کار ممکن است و 

این راهنما همچنین شامل یک سری از متون الگو و فهرست های کنترل است که . و تخصصی انتخابات موجود است

 . برگزاری انتخاب شورای کار را آسان می کنند

 

 یک شورای کار چگونه انتخاب می شود؟. 1

 

فعالیت می کنند،  پنج کارمند دارای حق رایکه در آنها حداقل  شرکت هاییقانون اساسی کار، تشکیل شوراهای کار را در 

 . باشند دارای قابلیت انتخاب شدناز آنها، باید  سه نفر. پیش بینی کرده است

 

می تواند دارای چندین ( یا یک شرکت سهامی GmbHمثال یک )شرکت  یک. نسبت به شرکت ها متفاوتند موسسه ها

در یک شرکت ممکن است چندین شورای کار وجود داشته باشد که سپس اعضای خود را به شورای کل . موسسه باشد

 موسسه، یک مجموعه از کارکنان و فن آوری است که به صورت سازمانی تحت یک سیستم اداره و به. شرکت اعزام کنند

این سیستم مدیریتی باید دارای اختیارات ضرورِی تصمیم گیری در زمینه موضوعات . صورت واحد مدیریت می شود

 . و موضوعات اجتماعی باشد( استخدام، انتصاب، اخراج)مربوط به کارکنان 

 

و تا روز انتخابات مستقل از ملیت شان، همه کارکنانی هستند که در موسسه فعالیت می کنند  افراد دارای حق رای فعال

مقاطعه . در میان دیگر افراد، کارکنان پاره وقت نیز به گروه افراد دارای حق رای تعلق دارند. سال را تمام کرده اند 18

کاران فرعی زمانی دارای حق رای هستند که بیش از سه ماه در موسسه مشغول بوده باشند و یا یک دوره استخدامی با 

 .کارکنان حوزه مدیریت که وظایف اداری را به عهده می گیرند دارای حق رای نیستند. ه باشداین مدت برنامه ریزی شد

 

همه کارکنانی که مستقل از ملیت شان، به صورت فعال دارای حق رای هستند و حداقل شش ماه در موسسه عضو بوده 

همان شرکت و یا یک شرکِت دیگِر زمان های اشتغال در یک موسسه دیگر از . هستند دارای امکان انتخاب شدناند، 

 .گروه محاسبه می شوند

 

 انتخابات شورای کار چگونه برگزار می شود؟. 2

 

اگراز قبل یک شورای کار وجود . ، تنظیم و برگزار می شودهیئت انتخاباتانتخابات شورای کار همیشه به وسیله یک 

گر یک شورای کار وجود نداشته باشد، هیئت انتخابات می ولی ا. داشته باشد، این شورا هیئت انتخابات را منصوب می کند

اگر شورای کل کار و یا شورای کاِر گروه وجود . تواند از طریق شورای کل کار و یا شورای کاِر گروه منصوب شود

رای  نداشته باشد و یا این شوراها فعال نباشند، هیئت انتخابات در یک موسسۀ بدون شورای کار از یک مجمع موسسه و با

اگر انتصاب یک هیئت انتخابات در مجمع موسسه ممکن نباشد، سه نفر از . اکثریت کارکنان حاضر انتخاب می شود

کارکنان دارای حق رای و یا یک اتحادیۀ کارگرِی دارای نماینده در موسسه می توانند انتصاب یک هیئت انتخابات را از 

 .دادگاه کار درخواست کنند
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و مراحل مجزای الزم به این امر بستگی دارد که چند نفر از کارکنان دارای حق رای در یک موسسه  باتنوع فرایند انتخا

فرایند تخصصی در یک موسسه شاغل باشند،  کارمند دارای حق رای 50 تا 5 بیناگر به صورت معمول . شاغل هستند

 . می رود به کار انتخابات

 

به کار می  فرایند عادی انتخاباتوسسه فعال باشند، به عنوان یک قانون، در م کارمنِد دارای حق رای 50 بیش ازاگر 

کارمند دارای حق رای، این امکان وجود دارد که هیئت انتخابات درباره برگزاری  100تا  51در موسسه هایی با . رود

فرایند باشند، انحصارا کارمند در موسسه شاغل  100اگر بیش از . فرایند تخصصی انتخابات با کارفرما به توافق برسد

 . به کار می رود عادی انتخابات

 

در زیر شرح  2.2فرایند عادی انتخابات در ردیف . در زیر شرح داده می شود 2.1فرایند تخصصی انتخابات در ردیف 

 .داده می شود

 

 روند فرایند تخصصی انتخابات. 2.1

 

فرایند دو مرحله . فرایند یک مرحله ای و دو مرحله ای: ردمتفاوت وجود دا دو متغیر ،فرایند تخصصی انتخاباتدر مورد 

هنگامی به کار می رود که هیچ شورای کاری وجود نداشته باشد و هیئت انتخابات از طریق یک مجمع ( .2.1.1)ای 

کار هنگامی به کار می رود که هیئت انتخابات به وسیله یک شورای ( .2.1.2)فرایند یک مرحله ای . موسسه انتخاب شود

 .که از قبل وجود داشت و یا یک شورای کل کار یا شورای کاِر گروه منصوب شود

 

. برگزار می شوند دو مجمع انتخاباتبرای انتخاب هیئت انتخابات در یک مجمع موسسه، : فرایند دو مرحله ای. 2.1.1

به این . نان انتخاب می شونداعضای هیئت انتخابات و رئیس هیئت انتخابات به وسیله کارک مجمع انتخابات نخستدر 

در . مجمع نخست، سه کارمند دارای حق رای و یا یک اتحادیه کارگرِی دارای نماینده در موسسه می توانند دعوت شوند

هیئت انتخابات در مجمع انتخابات نخست یک فهرست انتخاب کنندگان . مورد دعوت، تشریفات مشخصی باید رعایت شود

هیئت . ن، همه کارمنداِن دارای حق رای به صورت جدا شده بر اساس جنسیت وارد می شوندرا تنظیم می کند که در آ

انتخابات، مدارک الزم را برای این منظور از طرف دعوت شدگان به مجمع انتخابات دریافت می کند که این مدارک قبال 

اطالعیه . خابات را صادر می کندهیئت انتخابات سپس یک اطالعیه انت. از طرف کارفرما از آنها خواسته شده است

حداقل کرسی ها برای جنسیت اقلیت باید مورد . انتخابات شامل اطالعات بسیاری است که برای انتخاب کنندگان مهم هستند

یک پیشنهاد انتخاباتی . در طول مجمع نخست پیشنهاد می شوند( نامزدها)شرکت کنندگان در انتخابات . توجه قرار گیرد

 3این پیشنهاد شامل یک رضایتنامه شرکت کننده و حمایت نامه های . یا چندین شرکت کننده را نامزد کندمی تواند یک 

پیشنهاد انتخاباتی را هم به صورت . می باشد( حمایت نامه کافی است 2کارمند دارای حق رای،  20برای حداکثر )کارمند 

 .کتبی و هم به صورت شفاهی می توان تحویل داد

 

شورای کار در . تشکیل می شود برای انتخاب شورای کار مجمع دوم انتخاباتاز مجمع انتخابات نخست،  یک هفته پس

هیئت انتخابات به هر کدام از کارکنان دارای حق رای، یک برگه . یک رای گیری پنهانی و بدون واسطه انتخاب می شود

به ترتیب الفبا قید ( نامزدها)فهرست شرکت کنندگان بر روی برگه رای . رای و یک پیشنهاد انتخاباتی را تحویل می دهد

پس . به این ترتیب کارمندان می توانند نام شرکت کنندگان زیادی را به نسبت کرسی های موجود عالمت بزنند. شده است

. ددر پیشنهاد انتخاباتی، برگه رای در صندوق رای گیری انداخته می شو( نامزدها)از عالمت زدن نام شرکت کنندگان 
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( رای پستی)اگر کارکنان در روز انتخابات غایب باشند، این امکان برای آنها وجود دارد که رای دادن را به صورت کتبی 

. کارکنان تا سه روز پیش از مجمع دوم انتخابات، می توانند رای دادن کتبی آتِی خود را درخواست کنند. انجام دهند

 اگر رای  -آرا و یا شمارش آرا به صورت عمومی پس از گردآوری 

. بعدا در زمانی که قبال از طرف هیئت انتخابات اعالم شده است، انجام می گیرد -دادن کتبی آتی درخواست شده باشد 

در مورد توزیع کرسی، جنسیت اقلیت باید در نظر . نامزدهایی که بتوانند بیشترین آرا را جمع کنند، انتخاب می شوند

 . نتخاب شده بالفاصله اطالع داده می شودبه نامزدهای ا. گرفته شود

 

اگر هیئت انتخابات از طرف شورای کار که از قبل وجود دارد، شورای کل کار یا شورای  :فرایند یک مرحله ای 2.1.2

به عنوان نخستین کار . کاِر گروه منصوب شود، این هیئت می تواند بالفاصله پس از انتصابش، کار انتخابات را آغاز کند

پس از آن، این هیئت یک . این زمینه، فهرست انتخاب کنندگان به صورت جداگانه از نظر جنسیتی باید تنظیم شوددر 

در . اطالعیه انتخابات شامل اطالعات بسیاری است که برای انتخاب کنندگان مهم هستند. اطالعیه انتخابات صادر می کند

پیشنهادهای انتخاباتی حداکثر تا یک هفته پیش از روز مجمع انتخابات میان موارد دیگر، این مورد نیز باید اعالم شود که 

شیوه کار مجمع انتخابات برای انتخاب شورای کار .  برای انتخاب شورای کار باید به صورت کتبی به آن تحویل داده شود

در فرایند دو مرحله ای  برای مجمع دوم انتخابات برای انتخاب شورای کار. 2.1.1همانگونه است که در باال در ردیف  

 . توصیه شد

 

 روند فرایند عادی انتخابات. 2.2

 

وجود دارد، در این صورت این شورا هیئت انتخابات را منصوب می کند و رئیس هیئت  شورای کاراگر قبال یک 

گروه می تواند اگر شورای منصوب شدۀ کار غیرفعال باشد، شورای کل کار و یا شورای کاِر . انتخابات را تعیین می کند

به طور مشابه سه فرد دارای حق رای و یا یک اتحادیه کارگری که در موسسه دارای نماینده است، . انتصاب را انجام دهد

 . می توانند انتصاب هیئت انتخابات را از دادگاه کار درخواست کنند

 

شورای کاِر گروه می تواند هیئت انتخابات اگر تاکنون هیچ شورای کار در موسسه موجود نبوده باشد، شورای کل کار و یا 

اگر انتصاب به این شیوه انجام نشود، در این صورت هیئت انتخابات در یک مجمع . را منصوب و رئیس آن را تعیین کند

به . موسسه که اساسا در طول ساعت کاری در موسسه برگزار می شود، از میان همه کارکنان موسسه انتخاب می شود

اگر . کارمند دارای حق رای و یا یک اتحادیه کارگرِی دارای نماینده در موسسه می توانند دعوت شوند این مجمع، سه

مجمع موسسه با وجود دعوت تشکیل نشود و یا این مجمع هیئت انتخابات را انتخاب نکند، سه نفر از کارکنان دارای حق 

نند انتصاب یک هیئت انتخابات را از دادگاه کار درخواست رای و یا یک اتحادیۀ کارگرِی دارای نماینده در موسسه می توا

 . کنند

 

را تنظیم می کند که در آن همه کارمنداِن دارای حق رای به صورت جدا شده  فهرست انتخاب کنندگانهیئت انتخابات یک 

رخواست دریافت می هیئت انتخابات، مدارک الزم را برای این منظور از کارفرما و با د. بر اساس جنسیت وارد می شوند

اطالعیه انتخابات شامل اطالعات بسیاری است که . را صادر می کند اطالعیه انتخابات هیئت انتخابات سپس یک. کند

 .حداقل کرسی ها برای جنسیت اقلیت باید مورد توجه قرار گیرد. برای انتخاب کنندگان مهم هستند
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ید در یک فهرست پیشنهادی که باید در عرض دو هفته پس از صدور با نامزد شودکسی که می خواهد برای شورای کار 

فهرست پیشنهادی که یک یا چندین نامزد را می تواند . اطالعیه انتخابات به دست هیئت انتخابات برسد، قرار داشته باشد

ای حق رای، امضاء از کارکنان دارای حق رای، با این حال به وسیله حداقل سه فرِد دار% 5شامل شود، باید به وسیله 

 .های پیشنهادِی تایید شده، حداکثر یک هفته پیش از روز انتخابات اعالم می شوند/فهرست(. امضای حمایت)شود 

 

اگر حداقل دو فهرست پیشنهادی تایید شوند، کارکنان می توانند در هنگام انتخاب نسبت به دادن رای به فقط یکی از 

اگر فقط یک فهرست پیشنهادی تحویل داده شود و یا تایید شود، کارکنان (. فهرستانتخاب )فهرست ها تصمیم گیری کنند 

به این ترتیب کارمندان سپس می توانند نام شرکت (. انتخاب اشخاص)می توانند رای خود را به نامزدهای مستقل بدهند 

 .کنندگان زیادی را به نسبت کرسی های موجود عالمت بزنند

 

هیئت . کار در یک اتاق انتخابات و به صورت انتخاب پنهان و بدون واسطه انتخاب می شودشورای  ،روز انتخاباتدر 

برگه رای پس . انتخابات به هر کدام از کارکنان دارای حق رای، یک برگه رای و یک پیشنهاد انتخاباتی را تحویل می دهد

اگر . ، در صندوق رای انداخته می شوداز عالمت زدن یک فهرست یا یک نامزد مستقل در فهرسِت پیشنهاد انتخاباتی

( رای پستی)کارکنان در روز انتخابات غایب باشند، این امکان برای آنها وجود دارد که رای دادن را به صورت کتبی 

 .انجام دهند

 

در انتخاب فهرست ها، تعداد کرسی . شمارش آرا به صورت عمومی و پس از بسته شدن محل رای گیری انجام می شود

نامزدها با همان ترتیبی که در فهرست . که به هر کدام از فهرست های پیشنهادی اختصاص یافته اند اعالم می شود هایی

هنگام انتخاب اشخاص، . قرار گرفته اند و به تعدادی که کرسی ها به فهرست اختصاص یافته اند، انتخاب می شوند

جمع کرده باشند، که در آن همیشه جنسیت اقلیت به صورت نامزدهایی انتخاب می شوند که بیشترین رای را برای خود 

 .  به نامزدهای انتخاب شده، بالفاصله از طریق هیئت انتخابات اطالع داده می شود. عددی باید در نظر گرفته شود

 

 محافظت از رای و هزینه های رای گیری. 3

 

که به عنوان یکی از سه دعوت شده به یک مجمع کسی . انتخابات شورای کار، تحت یک محافظت ویژه قانونی قرار دارد

انتخابات دعوت می شود، کسی که از دادگاه کار به عنوان یکی از سه درخواست کننده استفاده از هیئت انتخابات را 

درخواست کرده است، کسی که عضو هیئت انتخابات است و کسی که برای انتخاب شورای کار نامزد می شود، از یک 

 . ت محدود در برابر اخراج عادی برخوردار استمحافظت به مد

 

اگر انتخابات شورای . تا زمان اعالم نتایج انتخابات غیرمجاز است درخواست کنندهو یا سه  دعوت شدهاخراج عادی سه 

کار برگزار نشود، در این صورت تا مدت سه ماه پس از زمان دعوت و یا درخواست از دادگاه کار، اخراج آنها به 

تنها اخراج غیرعادِی دعوت شدگان و درخواست کنندگان، تحت پیش نیازهای شدید برای . عادی ممکن نیستصورت 

 . اخراج های غیرعادی ممکن است

 

عالوه بر آن، اعضای . به طور مشابه تا اعالم نتایج انتخابات مجاز نیست نامزدهاو  اعضای هیئت انتخاباتاخراج عادِی 

انتخابات از یک محافظت ادامه دار در برابر اخراج برای یک مدت زمان شش ماهه از زمان هیئت انتخابات و نامزدهای 

 .اعالم نتایج انتخابات برخوردار هستند
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یک اخراج غیرعادِی اعضای هیئت انتخابات و نامزدهای انتخابات تحت پیش نیازهای شدید برای اخراج های غیرعادی 

، شورای کار باید یک اخراج غیرعادِی اعضاء هیئت انتخابات و نامزدهای انتخابات تا اعالم نتایج انتخابات. ممکن است

 .کارفرما می تواند از دادگاه کار، جایگزینِی عدم تایید را درخواست کند.  از این نوع را تایید کند

 

هیچ کارمندی . منع شده استکارفرما با تهدید قانونی مجازات، از ممانعت از انتخابات شورای کار یا تاثیر گذاشتن بر آن 

 .نباید از استفاده از حقوق انتخاباتی فعال و غیرفعال خود منع شود

 

 .هزینه های انتخابات شورای کار به عهده کارفرما است


