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 اخت�فات او تناقضات بين النسخة ا)لمانية والنسخة  و في حالة وجود  بأكبر قدر من الدقة   م�حظة: تم عمل ھذه الترجمة

 قانونيا.  المعتد بھا  اللغة ا/لمانية حيث انھا  يأخذ في ا)عتبار  المترجمة

  

  الدينية ا�س�مية للجمعيات القانونية الخارجية الع�قات إقرار قانون بشأن للدولة قانون 

  أقر المجلس الوطني النمساوي

  –الدينية ا�س�مية  للجمعياتالع�قات القانونية الخارجية   بشأن للدولة  قانون

  ٢٠١٥ قانون ا�س�م

  

  ا(ولي الفقرة

 الوضع القانوني

  لة القانون العامظمـ تحت أشخاص قانونية

من دستور  ١٥مادة دينية معترف بھا طبقا لل جمعياتدينية ا س�مية في النمسا ھي ال الجمعيات: ١ المادة
  لة القانون العامظتحت مـ أشخاص قانونية مبالتالي فھ. ولمواطني الدولةولة بشأن الحقوق العامة الد

 يةا5ستق�ل

و العقيدة  تتمتع بحرية باستق�لية. و وتديرھا الدينية ا س�مية شئونھا الداخلية الجمعيات) تنظم ١(: ٢ المادة
  . الھا الحق في ممارسة الشعائر الدينية علنيً والتعليم 

 الدينية المعترف بھا الطوائفغيرھا من  الحماية القانونية مثلبنفس  ا س�ميةالدينية  الجمعياتتتمتع ) ٢(
 Q يمكن بتلك الحماية ما لم تخالف تشريعات القانون. تقاليدھامؤسساتھا وو لوائحھا. كما تتمتع قانونيًا

 الدينية للجمعيةإلي اللوائح الداخلية كذلك أعضائھا اللجوء غيرھا من الھيئات التابعة لھا و أو الدينية للجمعيات
المطبق في تلك الحالة لم ينص اQمتثال للمعايير العامة للدولة، طالما أن قانون الدولة  ضرورةمواجھة في 

  علي تلك ا مكانية. 

  

  القانونية اكتساب الشخصية

من ن بناء علي طلب بموجب ھذا القانو نية ا س�مية الشخصية القانونيةالدي الجمعيات تكتسب) ١( :٣ المادة
أحكام  التي تطبق بموجبھاتشمل ال�ئحة علي الشروط  يجب أنو مستشار الدولةل خ�ل Qئحة تشريعية

مدة الطلب طبقا للمادة الثامنة من قانون سريان  توقفي الدينية. الجمعياتالرابعة على الثالثة و المادتين
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جلسة استماع  إجراءالوقت الذي يستغرقه الطلب و كمالستإالوقت الذي يستغرقه علي  ا جراءات القضائية
الطلب مكتم� أو القرار أو  تسليم اQستماع حتىإلي جلسة أو الدعوة  التعديلطلب  إرسالمن لحظة لeحزاب 

   لذلك.  انقضاء المدة المحددة

بشكل علني على شبكة  امتاحً  ١ست�م الطلبات طبقا للفقرة رقم أن يجعل ا مستشار الدولةيتعين على ) ٢(
  . "دينيةھيئات ا تحت تتصنيف "يصً خص موقع يُنشأنترنت على ا 

الجمعية الدينية ھذا القرار اسم  يتضمن أن علىالشخصية القانونية  اكتسابقرار بشأن  إصدار) يجب ٣(
  الدينية في الخارج.  الجمعيةتمثيل ب المصرح لھم لeعضاء المسميات العامةكذلك ا س�مية و

نشر تعاليم  إليالتي تھدف  اQتحادات حل يتعين الثالثةة القانونية بموجب الفقرة الشخصي عند اكتساب) ٤(
  . المعنية الدينية بالجمعيةالدين الخاصة 

، المعنيةالعقيدة الدينية  مجدًدا بعد حل أحد اQتحادات التي تدعم  إس�ميةدينية  جمعية أعيد تشكيل إذا) ٥(
للكيان الملزم  القانوني استمرار الكيان قانوني معللشكل ال مجرد طبقا لقانون الضرائب أن يحدث تغيير ينبغي

  . بسداد الضرائب (صاحب الحق القانوني)

  

  الشخصية القانونية اكتسابشروط 

ذاتي التمويل ال علي قدرةال إلىو بشكل مستمرالتواجد إلي  ا س�ميةالدينية  الجمعيات) تحتاج ١( ٤ المادة
 كان ُمقِدممستمر إذا التواجد الضمان يمكن إثبات ھذا القانون.  بموجب القانونية أو الشخصية الصفة Qكتساب
لنمسا طبقا qخر % على اqقل من سكان ا2 لھا التابعينيبلغ عدد جمعية دينية مسجلة لدي الدولة والطلب 

  ذلك.  ما يثبتم الطلب تقديم قدِ يتعين على مُ تعداد للسكان. و

 ربحيةالغير Qسيما لeغراض الخيرية   فقط qغراض دينية والممتلكات ا يراداتاستخدام ب ) يسمح٢(
  .المحددة في اqھداف الدينية للجمعية

  الدولة. من اتخاذ موقف إيجابي تجاه المجتمع و) Qبد ٣(

بغيرھا من المعترف بھا و الدينية القائمة الع�قات مع الكنائس والجمعيات    بتعكير صفو غير مسموح) ٤(
  . بما يتعارض مع القانون الدينية اqخرى المنظمات

  

    

  وسحبھا الشخصية القانونية منحرفض 

  طلب الحصول على الشخصية القانونية في حالة إذا  رفض مستشار الدولةيتعين على ) ١( ٥ المادة
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العامة للدولة والصحة السياسة ، ولحماية مصالح المجتمع الديمقراطي من جھة اQمن العام  -١
ھذا يحدث بصفة ، وتطبيقھاالجمعية وبالنظر إلي Qئحة  حريات اxخرينحقوق و يات أو لحمايةاqخ�قو

سلوك غير مشروع يعاقب عليه القانون، في حالة إعاقة النمو النفسي  إليخاصة في حالة الدعوة 
 الدين. ب التعريفتطبيق أساليب الع�ج النفسي بغرض لنفسية وانتھاك الس�مة ا، وللمراھقين

 الرابعة المادةلم يتحقق أحد الشروط الوارد ذكرھا في  -٢

  السادسة.  المادةطابق ما ورد في الدستور Q ي كانت -٣

 المستشار اQتحاديمن بأمر ، الدينية بالجمعيةاQعتراف  لغاء  إصدار قرار لحكومةل يحق) ٢(
  إذا في حالة  لجمعيات الدينية با خطارلسحب الشخصية القانونية عن ا

، باستثناء متوافًرا الرابعة للمادةل على الوضع القانوني طبقا للحصو اqساسيةأحد الشروط  يعدلم  -١
  . الثامنة للمادةللجمعية، وكذلك طبقا  المنتمينالشرط الخاص بعدد 

 ظل قائماً بالرغم من الدعوة إلي تدارك سبباqولى ووفقا لما ورد بالفقرة فر سبب رفض اتو -٢
  سحب الشخصية القانونية. 

 رغم الدعوة إلي تداركه، أو اللوائح قائماً أو  للدستورظل سلوك مخالف  -٣

  رغم الدعوة إلي ذلك.بالجمعية امات المرتبطة باQعتراف لم تتحقق اQلتز -٤

 

)٣Qن عن القرار الذي يتم بموجبه إلغاء ا�يجب إصدار  للجمعيةعتراف بالشخصية القانونية ) بعد ا ع
اqشخاص المصرح لھم بتمثيل الجمعية الدينية واسم اب القرار ويتضمن خطاب تأكيد يذكر أسب

  . الجمعيةل ھذا الخطاب إلي رسَ يُ رج وفي الخا الجمعية

 الموقع المخصصاQنترنت علي شبكة علي   للجمعيةأو إلغاء الوضع القانوني  رفض) يجب نشر ٤(
   .المستشاريةبمكتب  للھيئات الدينية

 

  

  الثانية الفقرة

  الجمعيةواجبات تشكيل و

  الدينية ا�س�مية الجمعياتلوائح 

يجب أن تكتب بلغة والداخلية  ھاشئون الدينية ا س�مية في إطار الجمعياتتصدر Qئحة  )١( ٦ المادة
  تشمل البيانات التالية: المجال العام و في فعاليتھاضمان الدولة الرسمية ل

مما الدينية بشكل واضح  على الجمعيةف بحيث يسھل التعرتصر لھا مخ الجمعية ومسمىاسم  -١
 .  أخرىانونية قأية أشكال مؤسسات أو وبھيئات و أخرىجمعيات دينية كنائس أو يستبعد أي خلط ب

 الدينية  الجمعيةمقر  -٢

 .العضوية وسقوطھا الحصول على -٣

 واجبات اqعضاء حقوق و -٤

عن الرئيسة (القرآن)، مما يميزھا  مصادر العقيدةنًصا ليتضمن  التعاليم الدينية بماعرض  -٥
 . قانونيًا التي تعترف بھا الدولةالقائمة   الطائفيةوالجماعات  الدينية الجمعيات

 الدينية الھيئاتذكر فيه على اqقل يُ  على أن للجمعيةالداخلي  التنظيم -٦
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 الدينية. الجمعيةكل التقاليد القائمة داخل مراعاة  -٧

 قالة وا  مدة الدورة الوظيفيةو، اqعضاء تعيينطريقة  -٨

 عليھا.طريقة تقديم الدروس الدينية والرقابة  -٩

 . ا شراف المحاسبي عليھاإدارتھا ووتوفير الموارد  -١٠

 الدينية  الجمعيةالنزاعات داخل  فض  -١١

 تعديلھا. و المنظمة إصدار ال�ئحة -١٢

الجمعية ت الدينية لeعضاء بمعرفة تلبية اQحتياجاالموارد لممارسة النشاط المعتاد بغرض توفير ) ٢(
  داخل الب�د.  ومن ثم عن طريق أعضائھا الھيئات الدينيةالدينية و

  

  الدينية الجمعيةواجبات 

  الدينية الواجبات التالية:  الجمعيةلى عاتق قع عت ٧ المادة

؛ نظراً لكونھا السلطة كيان الدينيال فعاليةنطاق  تتجاوزكانت تمثيل مصالح أعضائھا طالما  -١
 الدينية العليا.

يل اqعضاء التغييرات في تشكوتعدي�تھا و الكيانات الدينيةلوائح الجمعية الدينية وتقديم Qئحة  -٢
 .المستشار اQتحاديإلي 

وأعضائھا الدينية  الجمعياتة القانونية طبقا لقانون الشخصي إليتقديم المؤسسات التي تحتاج  -٣
للحصول علي  المستشار اQتحادييھا إلي تطرأ علالتعدي�ت التي المصرح لھم تمثيلھا ومديريھا و

 الشخصية القانونية

 

 

 

  

  الكيانات الدينية

عامة مستقلة.  وھي كيانات الجمعيات الدينية ا س�ميةالدينية جزء من  كياناتال )١( ٨ المادة
  ال�زمة لذلك.  المرافقتوفير ويتعين عليھا تلبية اQحتياجات الدينية qعضائھا 

أو  اqولىات الوارد ذكرھا في الفقرة لتنفيذ الواجب مرافقإدارة إنشاء و الدينية كياناتيمكن لل) ٢(
فقط في  الدينية كياناتيد من المشتركة بين العد مرافقتابعة لھا. يمكن إنشاء مرافق قائمة إع�ن 

  الدينية.  الجمعيةبموافقة حالة اQتفاق بين جميع اqطراف و

التمويل الذاتي قدرتھا علي قيامھا  و ضمانالدينية فقط في حالة  كيانات) يمكن إنشاء ال٣(
  الدينية علي إنشائھا.  الجمعيةبموافقة و

و يجب أن  في القطاع العام فعاليتھان تضم ضع Qئحتھا التييأن  ديني كيان) يتعين علي كل ٤(
  ما يلي: تتضمن
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ومسمى مختصر لھا بحيث يسھل التعرف على الھيئة الدينية بشكل واضح  كيان الدينياسم ال ١ 
ومؤسسات أو أية أشكال قانونية  وبكيانات مما يستبعد أي خلط بكنائس أو جمعيات دينية أخرى

 أخرى.  

 مقر الكيان الديني ٢

 الحصول على العضوية وإسقاطھا قواعد ٣

 واجبات اqعضاء حقوق و ٤

 دليل اqعضاء التنظيم الداخلي، خاصة  قواعد ٥

 . اqعضاء العاملين إقالة طريقة التعيين ومدة الدورة الوظيفية و قواعد ٦

 . ا شراف المحاسبي عليھاإدارتھا وقواعد توفير الموارد و ٧

 . الدينية كياناتال النزاعات داخل فض تنظيمات ٨

   تعديل ال�ئحةصدار والقواعد المنظمة   ٩

 

مصير اqموال باQتفاق مع أن يقرروا يتعين علي اqعضاء العاملين  ديني كيانفي حالة حل  )٥(
 .الجمعية الدينية

  

  

  

  

  

  الثالثة الفقرة

  في النمسا" الدينية ا5س�مية الجاليةواجبات "حقوق و

  الدينية المسمياتحماية الحق في التسمية و

  

السادسة من  المادةي إطار الشروط الواردة في الدينية اختيار اسم ف الجمعية) من حق ١( ٩ المادة
   Z 1 1 الفقرة

)٢ ( Qالمشتقة منھا  المصطلحاتكل و الدينية كياناتالالجمعية الدينية وء يمكن استخدام أسماQإ 
 . الجمعية أو الكيان الدينىبموافقة 

)٣ ( Q ةقانوني انطباع بوجود صلةترك وت أخرىالتي تناسب أطراف  المسمياتيمكن استخدام 
بموافقة  إQخارج النمسا  دينية أو طائفة دينية أو مؤسسات مشابھة لجمعيةتابعة بمؤسسات 

  . الدينية الجمعية

تقديم طلب  الدينية المعنية والھيئة الدينية الجمعيةتلك اللوائح يصبح من حق  ) في حالة مخالفة٤(
ذلك في حالة لم تطبق أحكام إزالة  تلك المخالفات ولبدء إجراءات  المستشار اQتحاديإلي 

  في ھذا الطلب خ�ل أربعة أسابيع. يبت Qبد أن يصدر قرار و القانون الجنائي.
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  حق التقييم

لشئون الخاصة اقتراحات عن اإرسال تقييم وأراء وتقارير والدينية  للجمعية) يحق ١( ١٠ المادة
 كافةا دارة علي ا من الدولة إلي ھيئات التشريع والمعترف بھ المنظمات الدينيةبالكنائس و
  المستويات. 

قبل الدينية  للجمعيةالع�قات القانونية الخارجية القانونية الخاصة ب ا جراءات) يجب عرض ٢(
  الدينية  بداء الرأي فيھا مع منحھا مھلة زمنية مناسبة.  الجمعيةاللوائح قبل سنھا علي و إقرارھا

  

  تربية النشءعلى خاصة و مرافق  فيحق ا�شراف الديني 

  على أعضائھا الديني ا شرافالدينية  للجمعياتيحق ) ١( ١١ المادة

 ي لجيش النمساوالتابعين ل -١

 ا داريأو  القضائي قيد الحبسالمسجونين  -٢

المؤسسات الصحية والتمريض ومؤسسات الرعاية في المستشفيات العامة و يتلقون الع�ج الذين -٣
  المماثلة. 

  

ن لھذه المھمة م في الفقرة السابقة أشخاص مناسبوالوارد ذكرھرعاية شئون اqعضاء  يتولي) ٢(
في  إقامتھم في النمسا. و ھم يخضعونوالشخصي بموجب دراستھم ومحور  على المستوي المھني

 Q تثبتالمختصة للمؤسسة.  ل�دارة اqخرىكل الشئون و الدينية للجمعيةالدينية  المناحيجميع 
أو مؤھل معادل. أما  ٢٤طبقا للمادة  يم شھادة إنھاء الدراسة الجامعيةبتقد سوىالكفاءة المھنية 

إجادة اللغة و جال لمدة ث�ث سنوات علي اqقلالكفاءة الشخصية فتتطلب خبرة وظيفية في نفس الم
ورة الحصول على تصريح من الثانوية. با ضافة إلى ضرإتمام الشھادة مستوي  حتىاqلمانية 
  الدينية.  الجمعية

)٣ (Qعضاء شئون أالشخصية الضرورية لرعاية ية أن تتحمل المصاريف ا دارية ويجب علي الو
  . ١) ١( الدينية طبقا للفقرة الجمعية

للتعاليم  على الدينية وأعضائھا تعليم اqطفال والشباب كل التقاليد وتربيتھمالجمعية ) من حق ٤(
  الدينية. 

  

  لوائح الطعام

غيرھا من السلع الغذائية في تصنيع منتجات اللحوم والدينية تنظيم  للجمعية) يحق ١( ١٢ المادة
  الداخلية.  لتعاليمھاطبقا النمسا 
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المستشفيات العامة في الجيش أو السجون و الدينية الجمعيةqعضاء  ) في حالة تقديم الطعام٢(
 كذلك في المدارس العامة يجبومؤسسات الرعاية الصحية والتمريض والمؤسسات المشابھة و

  الدينية الخاصة بالطعام.  للجمعيةالداخلية  التعاليممراعاة 

  ا(عياد

ص�ة الجمعة. تحدد مواعيد اqعياد طبقا  ) تضمن الدولة حماية اqعياد ومواقيت١( ١٣ المادة
للتقويم ا س�مي. و تبدأ تلك اqيام بغروب الشمس و تستمر حتى غروب شمس اليوم التالي. وقت 

  إلي الساعة الثانية.  ظھًرا الص�ة يكون يوم الجمعة من الساعة الثانية عشر

  اqعياد ھي ) ٢(

  عيد الفطر (ث�ثة أيام)  -أ

  (أربعة أيام)  اqضحىعيد  -ب

  عاشوراء (يوم واحد)  -ج

كل  تُحظرأثناء ص�ة الجمعة لوارد ذكرھا في البند الثاني الوارد ذكره أع�ه وفي اqيام ا) ٣(
يضر باQحتفال وكذلك تُحظر التجمعات قد  مماالمثيرة للضوضاء التي يمكن تفاديھا و التصرفات

اqماكن التي تستخدم والمباني والدينية  الھيئات غيرھا منبالقرب من أماكن العبادة و المسيراتو
  بغرض العبادة. 

  العاملين  إلغاء تكليف

بما في ذلك رجال الدين  إقالة الموظفينالدينية  الكياناتالجمعية الدينية ويجب على ) ١( ١٤ المادة
إجرامي ارتكاب عمل الذين صدر بحقھم من محكمة محلية حكم بالحبس لمدة تزيد عن عام بسبب 

حريات إتيانه بتصرف يعرض اqمن العام والنظام والصحة واqخ�ق أو حقوق و متعمد أو بسبب
  اxخرين للخطر.   

  المدافن

أو  بصفة مستمرة. غير مسموح بھدم أو إغ�ق المدافن المقابرو يسمح ببناء المدافن )١( ١٥ المادة 
Qيسمح بأي استثناءات إ Q .بموافقة الھيئة  الدينية العليا.استخراج الجثث من القبور   

)٢ ( Q ُة الھيئة الدينية العليابموافق  سوىالمقابر الدفن في المدافن وسمح بي .  

  

  الرابعة الفقرة

  "الطائفة الدينية العلوية ا�س�مية في النمسا"حقوق و واجبات 

  الدينية المسمياتالحق في التسمية و حماية 
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البند  السادسة بالمادةفي إطار الشروط الواردة الدينية اختيار اسم  الجمعيةمن حق ) ١( ١٦ المادة
)١) ١  

)٢ ( Qالمشتقة من المصطلحاتكل الدينية و والكياناتء الجمعية الدينية يمكن استخدام أسما Qھا إ
 . بموافقة الجمعية أو الكيان الديني

)٣ Q ( التي تناسب أطراف ثالثة خارجية وتترك انطباع بوجود صلة  المسمياتيمكن استخدام
خارج النمسا إQ  دينية أو طائفة دينية أو مؤسسات مشابھة لجمعيةقانونية بمؤسسات تابعة 

  الدينية.  بموافقة الجمعية

تقديم طلب  وائح يصبح من حق الجمعية الدينية والكيان الديني المعنيتلك الل ) في حالة مخالفة٤(
ذلك في حالة لم تطبق أحكام إزالة  تلك المخالفات ولبدء إجراءات  المستشار اQتحادي إلي

  في ھذا الطلب خ�ل أربعة أسابيع. يبت Qبد أن يصدر قرار و القانون الجنائي.

  

  

 

  حق التقييم

لشئون الخاصة اقتراحات عن اإرسال تقييم وأراء وتقارير والدينية  يحق للجمعية) ١( ١٧ المادة
 كافةا دارة علي ا من الدولة إلي ھيئات التشريع والمعترف بھ بالكنائس والمنظمات الدينية

  المستويات. 

الدينية قبل  الع�قات القانونية الخارجية للجمعية) يجب عرض ا جراءات القانونية الخاصة ب٢(
  الدينية  بداء الرأي فيھا مع منحھا مھلة زمنية مناسبة.  واللوائح قبل سنھا علي الجمعية إقرارھا

  

  حق ا�شراف الديني في مرافق خاصة و على تربية النشء

  الدينية ا شراف الديني على أعضائھا يحق للجمعيات) ١( ١٨ المادة

 التابعين للجيش النمساوي  -١

 المسجونين قيد الحبس القضائي أو ا داري -٢

يتلقون الع�ج في المستشفيات العامة ومؤسسات الرعاية الصحية والتمريض والمؤسسات  الذين -٣
  المماثلة. 

  

ن لھذه المھمة م في الفقرة السابقة أشخاص مناسبورعاية شئون اqعضاء الوارد ذكرھ يتولي) ٢(
في  إقامتھم في النمسا. و ھم يخضعونوالشخصي بموجب دراستھم ومحور  على المستوي المھني

 Q تثبتكل الشئون اqخرى ل�دارة المختصة للمؤسسة. جميع المناحي الدينية للجمعية الدينية و
أو مؤھل معادل. أما  ٢٤طبقا للمادة  يم شھادة إنھاء الدراسة الجامعيةبتقد سوىالكفاءة المھنية 

إجادة اللغة و جال لمدة ث�ث سنوات علي اqقلالكفاءة الشخصية فتتطلب خبرة وظيفية في نفس الم
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ورة الحصول على تصريح من الثانوية. با ضافة إلى ضرإتمام الشھادة مستوي  حتىاqلمانية 
  الدينية. الجمعية 

)٣ (Qعضاء الشخصية الضرورية لرعاية شئون أية أن تتحمل المصاريف ا دارية ويجب علي الو
  . ١) ١( الجمعية الدينية طبقا للبند

للتعاليم  على ية وأعضائھا تعليم اqطفال والشباب كل التقاليد وتربيتھم) من حق الجمعية الدين٤(
  الدينية. 

  لوائح الطعام

غيرھا من السلع الغذائية في تصنيع منتجات اللحوم والدينية تنظيم  يحق للجمعية) ١( ١٩ المادة
  الداخلية.  لتعاليمھاالنمسا طبقا 

المستشفيات العامة الدينية في الجيش أو السجون وqعضاء الجمعية  ) في حالة تقديم الطعام٢(
 كذلك في المدارس العامة يجبومؤسسات الرعاية الصحية والتمريض والمؤسسات المشابھة و

  الدينية الخاصة بالطعام.  مراعاة التعاليم الداخلية للجمعية

  ا(عياد

العبادة "الجيم" يوم سات ممارسة العبادات (جلحماية اqعياد والدولة  تضمن) ١( ٢٠ المادة
qعياد طبقا للتقويم ا س�مي. وتبدأ تلك اqيام حدد مواعيد ات. تلقمة موسي الرحال) الخميس،

  حتى غروب شمس اليوم التالي. تستمر بغروب الشمس و

  ) اqعياد ھي ٢(

  (ث�ثة أيام)  اQحتفال  بذكري الخضر أيام الصيام و -أ

  ) مولد ا مام علي (يوم واحد -ب

  ا لمحمد (يوم واحد)إع�ن ا مام علي خلفً  -ج

  عيد اqضحى (أربعة أيام) -د

  . يوم واحد)عاشوراء ( -ه

التي يمكن تفاديھا  كل التصرفات تُحظر العباداتأثناء لوارد ذكرھا في البند السابق و) في اqيام ا٣(
بالقرب من أماكن   المسيراتيضر باQحتفال وكذلك تُحظر التجمعات وقد  مماالمثيرة للضوضاء و

  اqماكن التي تستخدم بغرض العبادة. والمباني والدينية  الھيئاتغيرھا من العبادة و
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  إلغاء تكليف العاملين 

بما في ذلك رجال الدين  إقالة الموظفينالدينية  الكياناتيجب على الجمعية الدينية و) ١( ٢١ المادة
ارتكاب عمل إجرامي الذين صدر بحقھم من محكمة محلية حكم بالحبس لمدة تزيد عن عام بسبب 

حريات إتيانه بتصرف يعرض اqمن العام والنظام والصحة واqخ�ق أو حقوق و متعمد أو بسبب
  اxخرين للخطر.   

  

  المدافن

المقابر بصفة مستمرة. غير مسموح بھدم أو إغ�ق المدافن أو و يسمح ببناء المدافن )١( ٢٢ المادة 
Qيسمح بأي استثناءات إ Q .بموافقة الھيئة  الدينية العليا.استخراج الجثث من القبور   

)٢ ( Q ُة الھيئة الدينية العليابموافق  سوىالمقابر الدفن في المدافن وسمح بي .  

  

  الخامسة الفقرة

  المنظمات الدينيةالتفاعل بين الدولة و

  الدينية الجمعياتالقانوني لقرارات التفعيل 

بصفة و ا داريكذلك النظام الدينية و لوائح المنظمة للجمعيات والكياناتالتحتاج ) ١( ٢٣ المادة
 مستشار الدولةإلي تصريح من  لتي تطرأ عليھاالتغييرات انظام التمويل ونظام اQنتخابات و خاصة

  لتصبح سارية المفعول. 

الجمعية الدينية تمثيل ببناء على اللوائح  باqشخاص المصرح لھمالدولة  مستشارد من إب�غ ) Qب٢(
(طبقا للمادة  تعيينھم مباشرةبالجمعية الدينية بعد اختيارھم وكذلك رجال الدين العاملين بالخارج و

  . )السابعة البند الثاني

 الجمعيةتمثيل ب مصرح لھم بقا للفقرة اqولي أو تعيين أشخاصئح طأي تعدي�ت على اللوا) ٣(
المستشار يتعين علي المستشار اQتحادي عليھا. ويوم موافقة  سوىتدخل حيز التنفيذ Q الدينية 

   الدينية. للھيئات مخصصال الموقعاQنترنت علي شبكة  إع�نھا على  اQتحادي

الشخصية القانونية على صفة مؤسسة عامة بالنسبة للقطاع العام  ) تحصل المؤسسات التي تحتاج٤(
توقيعه على اQست�م الجمعية الدينية والمقدم من  ل�ع�ن المستشار اQتحاديللدولة يوم است�م 

الممثلين القانونيين الذين وعلي نطاق نفوذ الممثل القانوني  ا ع�نكتابياً. Qبد أن يحتوي ھذا 
  الدينية في الخارج.  الجمعيةيمثلون 
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  الدينية الدراسات

ل فيينا ابتداء من أوتدريس علوم الدين بجامعة  محتوى مناھجالوQية  أن تتسلم) يجب ١( ٢٤المادة 
جل التنشئة العلمية لرجال الدين ومن أدراسة علوم الدين qغراض البحث و ٢٠١٦يناير عام 

  ست وظائف qعضاء ھيئة التدريس.  من توفير حتىQبد و. ا س�ميةالشباب التابعين للمنظمات 

  ) بموجب ھذا القانون يجب أن يوجد قسم خاص لكل طائفة دينية. ٢(

 امعات الجمحاضرون بو أساتذة  اqول البندكما ورد في  يتولي وظيفة أعضاء ھيئة التدريس ) ٣(
 للمادةذلك طبقا معة ولموظفي الجاأساتذة مشاركون بمفھوم العقد الجماعي محاضرون خارجيون وو

  الثالثة من قانون تنظيم الجامعات.   الفقرةمن  ١٠٨

الدينية حول الشخص  الجمعياتقبل شغل تلك الوظائف طبقا للفقرة اqولي Qبد من التشاور مع ) ٤(
يتبع عقيدة الطائفة الدينية المعترف بھا طبقا لھذا المرشح بحيث تتأكد الدوائر الدينية أن المرشح 

  القانون. 

  

  ا�خطارا5لتزام با�ع�ن و

جمھورية النمسا اQتحادية بإب�غ اxخرين عن أي أحداث الجمعية الدينية و) تلتزم ١( ٢٥المادة 
إنھاء ا جراءات، و كذلك . وھذا يسري بصفة خاصة علي بدء وتمس شأن من شئون ھذا القانون

 العشرينية والحادذكرھم في المادتين الرابعة عشر وعلي الحكم بالسجن علي اqشخاص الوارد 
  الدينية.  إحدى الھيئات الدينية أو الجمعية داخلاQنتخابات  كذلك علي الطعن عليو

  

  المنصب حماية سرية

الدينية كشھود فيما يتعلق بما اطلعوا عليه  الجمعيات) غير مسموح باستجواب موظفي ١( ٢٦المادة 
  ذلك دون ا خ�ل باللوائح السارية. ي إطار حماية سرية معلومات المنصب ومن معلومات ف

الدينية كمصادر معلومات أو  الجمعيات) تسري الفقرة اqولي كذلك علي استجواب موظفي ٢(
  أطراف في الدعاوي المدنية. 

  

  الفعالياتحظر 
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التي قد ينشأ عنھا أن تمنع اQجتماعات والفعاليات التي تقام qغراض دينية و يمكن للسلطة ٢٧المادة 
ما حريات اxخرين. أالصحة أو اqمن القومي أو حقوق والنظام أو ام وخطر مباشر على اqمن الع

  ف� تشكل سبباً للحظر.   أخرطرف  فعالياتاqخطار التي تنشأ عن 

  

  ا5نتخابات

الدينية أو رجال  الجمعيةتمثيل بالمصرح لھم  العاملين في حالة انتخاب اqعضاء) ١( ٢٨المادة 
أو في للجمعية  لوائح المنظمةالالدين، ف�بد أن تكون عملية اQنتخاب محددة بصورة واضحة في 

  النظام اQنتخابي بحيث يمكن مراجعة عملية اQنتخاب. 

الدينية أو رجال الدين، فمن  الجمعيةتمثيل بالمصرح لھم  العاملين في حالة انتخاب اqعضاء) ٢(
ئح حق كل شخص يتمتع بحق التصويت أو يمكن أن يكون له الحق في التصويت بناء على لوا

أن يتقدم بشكوى ضد اللجنة المشرفة على اQنتخابات إلي رئيس  اQنتخابات طبقا للفقرة اqولي
  نة في اللوائح الداخلية للمنظمة. بعد استنفاذ كل الخيارات الممكالحكومة 

إذا لم يتم تقديم طعن أو شكوى بناء على ما جاء في الفقرة الثانية خ�ل أربعة عشر يوماً من ) ٣(
موافقته على  نتيجة اQنتخابات ليصدرباQنتخابات، فيجب إع�م المستشار اQتحادي  تسليم إع�ن

  ا ع�ن اQنتخابي. 

  

  أمناءتعيين 

الدينية أو  الجمعية) في حالة تخطي مدة الدورة الوظيفية لeعضاء المسموح لھم بتمثيل ١( ٢٩ المادة
لم يعد ھؤQء اqعضاء قادرين على تأدية  إذار على اqقل، أو أشھلمدة ستة  الكيان الديني بالخارج

 يةالمختصة والجمع دينيال فيجب على الحكومة أن تطالب الكيانمھام وظائفھم qسباب أخري، 
أو بالتجديد  أشھرQ تزيد عن ستة تخابات خ�ل مدة Q تقل عن شھر وبإجراء ان المعنية الدينية

  النظام الداخلي للمنظمة الدينية. ضاء بطريقة أخري تطابق اللوائح ولھؤQء اqع

المحكمة  إلى طلب الجمعية الدينية لطلب الحكومة ولم تقدمأو  يمتثل الكيان الدينيلم  إذا) ٢(
  المحكمة المختصة.  إليتقديم مثل ھذا الطلب  المستشار اQتحادي، يتعين على أمناءالمختصة لتعيين 

  

  الحكومية السلطات قراراتتنفيذ 
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غاء القرارات المخالفة للقانون لتنفيذ القرارات طبقا لھذا القانون اQتحادي يمكن للحكومة إل ٣٠المادة 
التي يقرھا  اqخرىاستخدام الوسائل وفرض غرامة مالية مناسبة و والدستور واللوائح با خطار

  القانون. 

  

  السادسة الفقرة

  ا(حكام الختامية

  ا(نظمة الداخليةالدينية القائمة واللوائح و كياناتالجمعيات وال

، ٤٦٦/١٩٨٨يفة الرسمية بالعدد رقم في النمسا، الصح ) الطائفة الدينية ا س�مية١( ٣١المادة 
/ ١٣٣قم الطائفة الدينية ا س�مية العلوية في النمسا، الجزء الثاني من الصحيفة الرسمية بالعدد ر

جمعيات دينية طبقا للمادتين . فھما اكذلك اqجزاء التابعة لھما Q يتم المساس بكيانھم، و٢٠١٣
خ�ل أربعة عشر يوما Q بد من إصدار اللوائح الخاصة بھما التاسعة والسادسة عشر لھذا القانون. و

التي تؤكد الكيان القانوني لھا  طبقاً للمادة الثالثة الفقرة اqولي ذا القانون حيز التنفيذھمن دخول 
   دينية طبقا لھذا القانون يوم دخول القانون حيز التنفيذ.  كجمعيات

مھامھم اqعضاء المنتخبون في ممارسة ويستمر  اللوائح واqنظمة الداخلية تظل سارية) ٢(
مع أحكام ھذا القانون حتى  للجمعياتاqنظمة الداخلية توفيق اللوائح ويجب أن يتم والوظيفية. 
المستشار اQتحادي تلك التعدي�ت في يجب أن يقر . و٢٠١٥�ثين من شھر ديسمبر عام الثالحادي و
  . ٢٠١٦اqنظمة الداخلية  في موعد أقصاه اqول من مارس عام اللوائح و

)٣ (Qلھا وجود في فترة و تھدف إلي نشر تعاليم الدين للجمعية الدينية  والتابعة  تحادات والروابطا
الث�ثين من ديسمبر الحادي و بإخطار وزير الداخلية حتىھذا القانون حيز التنفيذ، يجب حلھا  دخول
  ليتوافق مع متطلبات ھذا القانون.  اQتحادات، ما لم يتم تعديل ھدف ٢٠١٥عام 

الدينية وقت دخول ھذا القانون حيز التنفيذ  بالجمعيةالموظفون الذين كانوا يشغلون مناصب ) ٤(
يمكن أن يواصلوا ممارسة مھامھم الوظيفية حتى عام من دخول القانون حيز التنفيذ و ذلك استثناء 

  qحكام المادة السادسة الفقرة الثانية. 

  نفاذ و إلغاء القوانين

دخول ھذا يدخل ھذا القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الصحيفة الرسمية.  ٣٢المادة 
، قانون كجمعية دينية ا س�ميالقانون حيز التنفيذ يلغي القانون الخاص باQعتراف بأتباع الدين 

، تم تعديله مؤخرا ١٤٤/١٩٨٨بصيغته المعدلة بالصحيفة الرسمية  ١٥٩/١٩١٢الدينية  الجمعيات
  . ٢٠١٤/ ١١، الجزء اqول من الصحيفة الرسمية العدد رقم ٢٠١٤بالقانون اQتحادي لعام 
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  القانون تنفيذ

أن تنفيذ  على ھذا القانون، ما لم تنص اللوائح تنفيذ المستشار اQتحادين يتولي المادة الثالثة والث�ثو
  . يقع ضمن اختصاصات أحد الوزراء القانون

  

  

  

  

  

  

  


