مالحظة :تم عمل ھذه الترجمة بأكبر قدر من الدقة و في حالة وجود اختالفات او تناقضات بين النسخة االلمانية والنسخة
المترجمة يأخذ في االعتبار اللغة األلمانية حيث انھا المعتد بھا قانونيا.

قانون للدولة بشأن إقرار قانون العالقات القانونية الخارجية للجمعيات الدينية اإلسالمية
أقر المجلس الوطني النمساوي
قانون للدولة بشأن العالقات القانونية الخارجية للجمعيات الدينية اإلسالمية –
قانون اإلسالم ٢٠١٥

الفقرة األولي
الوضع القانوني
أشخاص قانونية تحت مـظلة القانون العام
المادة  :١الجمعيات الدينية اإلسالمية في النمسا ھي جمعيات دينية معترف بھا طبقا للمادة  ١٥من دستور
الدولة بشأن الحقوق العامة لمواطني الدولة .وبالتالي فھم أشخاص قانونية تحت مـظلة القانون العام
االستقاللية
المادة  (١) :٢تنظم الجمعيات الدينية اإلسالمية شئونھا الداخلية وتديرھا باستقاللية .و تتمتع بحرية العقيدة و
التعليم ولھا الحق في ممارسة الشعائر الدينية علنيًا.
) (٢تتمتع الجمعيات الدينية اإلسالمية بنفس الحماية القانونية مثل غيرھا من الطوائف الدينية المعترف بھا
قانونيًا .كما تتمتع لوائحھا ومؤسساتھا وتقاليدھا بتلك الحماية ما لم تخالف تشريعات القانون .ال يمكن
للجمعيات الدينية أو غيرھا من الھيئات التابعة لھا وكذلك أعضائھا اللجوء إلي اللوائح الداخلية للجمعية الدينية
في مواجھة ضرورة االمتثال للمعايير العامة للدولة ،طالما أن قانون الدولة المطبق في تلك الحالة لم ينص
علي تلك اإلمكانية.

اكتساب الشخصية القانونية
المادة  (١) :٣تكتسب الجمعيات الدينية اإلسالمية الشخصية القانونية بموجب ھذا القانون بناء علي طلب من
خالل الئحة تشريعية لمستشار الدولة ويجب أن تشمل الالئحة علي الشروط التي تطبق بموجبھا أحكام
المادتين الثالثة والرابعة على الجمعيات الدينية .يتوقف سريان مدة الطلب طبقا للمادة الثامنة من قانون
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اإلجراءات القضائية علي الوقت الذي يستغرقه إستكمال الطلب والوقت الذي يستغرقه إجراء جلسة استماع
لألحزاب من لحظة إرسال طلب التعديل أو الدعوة إلي جلسة االستماع حتى تسليم الطلب مكتمال أو القرار أو
انقضاء المدة المحددة لذلك.
) (٢يتعين على مستشار الدولة أن يجعل استالم الطلبات طبقا للفقرة رقم  ١متا ًحا بشكل علني على شبكة
صا تحت تتصنيف "ھيئات دينية".
اإلنترنت على موقع يُنشأ خصي ً
) (٣يجب إصدار قرار بشأن اكتساب الشخصية القانونية على أن يتضمن ھذا القرار اسم الجمعية الدينية
اإلسالمية وكذلك المسميات العامة لألعضاء المصرح لھم بتمثيل الجمعية الدينية في الخارج.
) (٤عند اكتساب الشخصية القانونية بموجب الفقرة الثالثة يتعين حل االتحادات التي تھدف إلي نشر تعاليم
الدين الخاصة بالجمعية الدينية المعنية.
) (٥إذا أعيد تشكيل جمعية دينية إسالمية مجددًا بعد حل أحد االتحادات التي تدعم العقيدة الدينية المعنية،
ينبغي طبقا لقانون الضرائب أن يحدث تغيير مجرد للشكل القانوني مع استمرار الكيان القانوني للكيان الملزم
بسداد الضرائب )صاحب الحق القانوني(.

شروط اكتساب الشخصية القانونية
المادة  (١) ٤تحتاج الجمعيات الدينية اإلسالمية إلي التواجد بشكل مستمر وإلى القدرة علي التمويل الذاتي
الكتساب الصفة أو الشخصية القانونية بموجب ھذا القانون .يمكن إثبات ضمان التواجد المستمر إذا كان ُمق ِدم
الطلب جمعية دينية مسجلة لدي الدولة ويبلغ عدد التابعين لھا  %2على األقل من سكان النمسا طبقا ألخر
تعداد للسكان .ويتعين على ُمق ِدم الطلب تقديم ما يثبت ذلك.
) (٢يسمح باستخدام اإليرادات والممتلكات ألغراض دينية فقط السيما لألغراض الخيرية غير الربحية
المحددة في األھداف الدينية للجمعية.
) (٣البد من اتخاذ موقف إيجابي تجاه المجتمع والدولة.
) (٤غير مسموح بتعكير صفو العالقات مع الكنائس والجمعيات الدينية القائمة المعترف بھا وبغيرھا من
المنظمات الدينية األخرى بما يتعارض مع القانون.

رفض منح الشخصية القانونية وسحبھا
المادة  (١) ٥يتعين على مستشار الدولة رفض طلب الحصول على الشخصية القانونية في حالة إذا
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 -١لحماية مصالح المجتمع الديمقراطي من جھة االمن العام  ،والسياسة العامة للدولة والصحة
واألخالقيات أو لحماية حقوق وحريات اآلخرين بالنظر إلي الئحة الجمعية وتطبيقھا ،وھذا يحدث بصفة
خاصة في حالة الدعوة إلي سلوك غير مشروع يعاقب عليه القانون ،في حالة إعاقة النمو النفسي
للمراھقين ،وانتھاك السالمة النفسية وتطبيق أساليب العالج النفسي بغرض التعريف بالدين.
 -٢لم يتحقق أحد الشروط الوارد ذكرھا في المادة الرابعة
 -٣كانت الدستور ال يطابق ما ورد في المادة السادسة.
) (٢يحق للحكومة إصدار قرار إللغاء االعتراف بالجمعية الدينية ،بأمر من المستشار االتحادي
لسحب الشخصية القانونية عن الجمعيات الدينية باإلخطار في حالة إذا
 -١لم يعد أحد الشروط األساسية للحصول على الوضع القانوني طبقا للمادة الرابعة متوافرًا ،باستثناء
الشرط الخاص بعدد المنتمين للجمعية ،وكذلك طبقا للمادة الثامنة.
 -٢توافر سبب رفض وفقا لما ورد بالفقرة األولى وظل قائما ً بالرغم من الدعوة إلي تدارك سبب
سحب الشخصية القانونية.
 -٣ظل سلوك مخالف للدستور أو اللوائح قائما ً رغم الدعوة إلي تداركه ،أو
 -٤لم تتحقق االلتزامات المرتبطة باالعتراف بالجمعية رغم الدعوة إلي ذلك.
) (٣بعد اإلعالن عن القرار الذي يتم بموجبه إلغاء االعتراف بالشخصية القانونية للجمعية يجب إصدار
خطاب تأكيد يذكر أسباب القرار ويتضمن اسم الجمعية الدينية واألشخاص المصرح لھم بتمثيل
سل ھذا الخطاب إلي الجمعية.
الجمعية في الخارج ويُر َ
) (٤يجب نشر رفض أو إلغاء الوضع القانوني للجمعية علي شبكة االنترنت علي الموقع المخصص
للھيئات الدينية بمكتب المستشارية.

الفقرة الثانية
تشكيل وواجبات الجمعية
لوائح الجمعيات الدينية اإلسالمية
المادة  (١) ٦تصدر الئحة الجمعيات الدينية اإلسالمية في إطار شئونھا الداخلية ويجب أن تكتب بلغة
الدولة الرسمية لضمان فعاليتھا في المجال العام وتشمل البيانات التالية:
 -١اسم الجمعية ومسمى مختصر لھا بحيث يسھل التعرف على الجمعية الدينية بشكل واضح مما
يستبعد أي خلط بكنائس أو جمعيات دينية أخرى وبھيئات ومؤسسات أو أية أشكال قانونية أخرى.
 -٢مقر الجمعية الدينية
 -٣الحصول على العضوية وسقوطھا.
 -٤حقوق وواجبات األعضاء
 -٥عرض التعاليم الدينية بما يتضمن نصًا لمصادر العقيدة الرئيسة )القرآن( ،مما يميزھا عن
الجمعيات الدينية والجماعات الطائفية القائمة التي تعترف بھا الدولة قانونيًا.
 -٦التنظيم الداخلي للجمعية على أن يُذكر فيه على األقل الھيئات الدينية
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 -٧مراعاة كل التقاليد القائمة داخل الجمعية الدينية.
 -٨طريقة تعيين األعضاء ،ومدة الدورة الوظيفية واإلقالة
 -٩طريقة تقديم الدروس الدينية والرقابة عليھا.
 -١٠توفير الموارد وإدارتھا واإلشراف المحاسبي عليھا.
 -١١فض النزاعات داخل الجمعية الدينية
 -١٢إصدار الالئحة المنظمة وتعديلھا.
) (٢توفير الموارد لممارسة النشاط المعتاد بغرض تلبية االحتياجات الدينية لألعضاء بمعرفة الجمعية
الدينية والھيئات الدينية ومن ثم عن طريق أعضائھا داخل البالد.
واجبات الجمعية الدينية
المادة  ٧تقع على عاتق الجمعية الدينية الواجبات التالية:
 -١تمثيل مصالح أعضائھا طالما كانت تتجاوز نطاق فعالية الكيان الديني؛ نظراً لكونھا السلطة
الدينية العليا.
 -٢تقديم الئحة الجمعية الدينية ولوائح الكيانات الدينية وتعديالتھا والتغييرات في تشكيل األعضاء
إلي المستشار االتحادي.
 -٣تقديم المؤسسات التي تحتاج إلي الشخصية القانونية طبقا لقانون الجمعيات الدينية وأعضائھا
المصرح لھم تمثيلھا ومديريھا والتعديالت التي تطرأ عليھا إلي المستشار االتحادي للحصول علي
الشخصية القانونية

الكيانات الدينية
المادة  (١) ٨الكيانات الدينية جزء من الجمعيات الدينية اإلسالمية وھي كيانات عامة مستقلة.
يتعين عليھا تلبية االحتياجات الدينية ألعضائھا وتوفير المرافق الالزمة لذلك.
) (٢يمكن للكيانات الدينية إنشاء وإدارة مرافق لتنفيذ الواجبات الوارد ذكرھا في الفقرة األولى أو
إعالن مرافق قائمة تابعة لھا .يمكن إنشاء مرافق مشتركة بين العديد من الكيانات الدينية فقط في
حالة االتفاق بين جميع األطراف وبموافقة الجمعية الدينية.
) (٣يمكن إنشاء الكيانات الدينية فقط في حالة ضمان قيامھا وقدرتھا علي التمويل الذاتي
وبموافقة الجمعية الدينية علي إنشائھا.
) (٤يتعين علي كل كيان ديني أن يضع الئحتھا التي تضمن فعاليتھا في القطاع العام و يجب أن
تتضمن ما يلي:
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 ١اسم الكيان الديني ومسمى مختصر لھا بحيث يسھل التعرف على الھيئة الدينية بشكل واضح
مما يستبعد أي خلط بكنائس أو جمعيات دينية أخرى وبكيانات ومؤسسات أو أية أشكال قانونية
أخرى.
 ٢مقر الكيان الديني
 ٣قواعد الحصول على العضوية وإسقاطھا
 ٤حقوق وواجبات األعضاء
 ٥قواعد التنظيم الداخلي ،خاصة دليل األعضاء
 ٦قواعد طريقة التعيين ومدة الدورة الوظيفية وإقالة األعضاء العاملين.
 ٧قواعد توفير الموارد وإدارتھا واإلشراف المحاسبي عليھا.
 ٨تنظيمات فض النزاعات داخل الكيانات الدينية.
 ٩القواعد المنظمة إلصدار وتعديل الالئحة
) (٥في حالة حل كيان ديني يتعين علي األعضاء العاملين أن يقرروا مصير األموال باالتفاق مع
الجمعية الدينية.

الفقرة الثالثة
حقوق وواجبات "الجالية الدينية االسالمية في النمسا"
الحق في التسمية وحماية المسميات الدينية
المادة  (١) ٩من حق الجمعية الدينية اختيار اسم في إطار الشروط الواردة في المادة السادسة من
الفقرة 1 Z 1
) (٢ال يمكن استخدام أسماء الجمعية الدينية والكيانات الدينية وكل المصطلحات المشتقة منھا إال
بموافقة الجمعية أو الكيان الدينى.
) (٣ال يمكن استخدام المسميات التي تناسب أطراف أخرى وتترك انطباع بوجود صلة قانونية
بمؤسسات تابعة لجمعية دينية أو طائفة دينية أو مؤسسات مشابھة خارج النمسا إال بموافقة
الجمعية الدينية.
) (٤في حالة مخالفة تلك اللوائح يصبح من حق الجمعية الدينية والھيئة الدينية المعنية تقديم طلب
إلي المستشار االتحادي لبدء إجراءات إزالة تلك المخالفات وذلك في حالة لم تطبق أحكام
القانون الجنائي .والبد أن يصدر قرار يبت في ھذا الطلب خالل أربعة أسابيع.
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حق التقييم
المادة  (١) ١٠يحق للجمعية الدينية إرسال تقييم وأراء وتقارير واقتراحات عن الشئون الخاصة
بالكنائس والمنظمات الدينية المعترف بھا من الدولة إلي ھيئات التشريع واإلدارة علي كافة
المستويات.
) (٢يجب عرض اإلجراءات القانونية الخاصة بالعالقات القانونية الخارجية للجمعية الدينية قبل
إقرارھا واللوائح قبل سنھا علي الجمعية الدينية إلبداء الرأي فيھا مع منحھا مھلة زمنية مناسبة.
حق اإلشراف الديني في مرافق خاصة و على تربية النشء
المادة  (١) ١١يحق للجمعيات الدينية اإلشراف الديني على أعضائھا
 -١التابعين للجيش النمساوي
 -٢المسجونين قيد الحبس القضائي أو اإلداري
 -٣الذين يتلقون العالج في المستشفيات العامة ومؤسسات الرعاية الصحية والتمريض والمؤسسات
المماثلة.
) (٢يتولي رعاية شئون األعضاء الوارد ذكرھم في الفقرة السابقة أشخاص مناسبون لھذه المھمة
على المستوي المھني والشخصي بموجب دراستھم ومحور إقامتھم في النمسا .و ھم يخضعون في
جميع المناحي الدينية للجمعية الدينية وكل الشئون األخرى لإلدارة المختصة للمؤسسة .ال تثبت
الكفاءة المھنية سوى بتقديم شھادة إنھاء الدراسة الجامعية طبقا للمادة  ٢٤أو مؤھل معادل .أما
الكفاءة الشخصية فتتطلب خبرة وظيفية في نفس المجال لمدة ثالث سنوات علي األقل وإجادة اللغة
األلمانية حتى مستوي إتمام الشھادة الثانوية .باإلضافة إلى ضرورة الحصول على تصريح من
الجمعية الدينية.
) (٣يجب علي الوالية أن تتحمل المصاريف اإلدارية والشخصية الضرورية لرعاية شئون أعضاء
الجمعية الدينية طبقا للفقرة ).١ (١
) (٤من حق الجمعية الدينية وأعضائھا تعليم األطفال والشباب كل التقاليد وتربيتھم على للتعاليم
الدينية.

لوائح الطعام
المادة  (١) ١٢يحق للجمعية الدينية تنظيم تصنيع منتجات اللحوم وغيرھا من السلع الغذائية في
النمسا طبقا لتعاليمھا الداخلية.
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) (٢في حالة تقديم الطعام ألعضاء الجمعية الدينية في الجيش أو السجون والمستشفيات العامة
ومؤسسات الرعاية الصحية والتمريض والمؤسسات المشابھة وكذلك في المدارس العامة يجب
مراعاة التعاليم الداخلية للجمعية الدينية الخاصة بالطعام.
األعياد
المادة  (١) ١٣تضمن الدولة حماية األعياد ومواقيت صالة الجمعة .تحدد مواعيد األعياد طبقا
للتقويم اإلسالمي .و تبدأ تلك األيام بغروب الشمس و تستمر حتى غروب شمس اليوم التالي .وقت
الصالة يكون يوم الجمعة من الساعة الثانية عشر ظھرًا إلي الساعة الثانية.
) (٢األعياد ھي
أ -عيد الفطر )ثالثة أيام(
ب -عيد األضحى )أربعة أيام(
ج -عاشوراء )يوم واحد(
) (٣في األيام الوارد ذكرھا في البند الثاني الوارد ذكره أعاله وأثناء صالة الجمعة تُحظر كل
التصرفات التي يمكن تفاديھا والمثيرة للضوضاء مما قد يضر باالحتفال وكذلك تُحظر التجمعات
والمسيرات بالقرب من أماكن العبادة وغيرھا من الھيئات الدينية والمباني واألماكن التي تستخدم
بغرض العبادة.
إلغاء تكليف العاملين
المادة  (١) ١٤يجب على الجمعية الدينية والكيانات الدينية إقالة الموظفين بما في ذلك رجال الدين
الذين صدر بحقھم من محكمة محلية حكم بالحبس لمدة تزيد عن عام بسبب ارتكاب عمل إجرامي
متعمد أو بسبب إتيانه بتصرف يعرض األمن العام والنظام والصحة واألخالق أو حقوق وحريات
اآلخرين للخطر.
المدافن
المادة  (١) ١٥يسمح ببناء المدافن والمقابر بصفة مستمرة .غير مسموح بھدم أو إغالق المدافن أو
استخراج الجثث من القبور .ال يسمح بأي استثناءات إال بموافقة الھيئة الدينية العليا.
) (٢ال يُسمح بالدفن في المدافن والمقابر سوى بموافقة الھيئة الدينية العليا.
الفقرة الرابعة
حقوق و واجبات "الطائفة الدينية العلوية اإلسالمية في النمسا"
الحق في التسمية و حماية المسميات الدينية
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المادة  (١) ١٦من حق الجمعية الدينية اختيار اسم في إطار الشروط الواردة بالمادة السادسة البند
)١ (١
) (٢ال يمكن استخدام أسماء الجمعية الدينية والكيانات الدينية وكل المصطلحات المشتقة منھا إال
بموافقة الجمعية أو الكيان الديني.
) (٣ال يمكن استخدام المسميات التي تناسب أطراف ثالثة خارجية وتترك انطباع بوجود صلة
قانونية بمؤسسات تابعة لجمعية دينية أو طائفة دينية أو مؤسسات مشابھة خارج النمسا إال
بموافقة الجمعية الدينية.
) (٤في حالة مخالفة تلك اللوائح يصبح من حق الجمعية الدينية والكيان الديني المعني تقديم طلب
إلي المستشار االتحادي لبدء إجراءات إزالة تلك المخالفات وذلك في حالة لم تطبق أحكام
القانون الجنائي .والبد أن يصدر قرار يبت في ھذا الطلب خالل أربعة أسابيع.

حق التقييم
المادة  (١) ١٧يحق للجمعية الدينية إرسال تقييم وأراء وتقارير واقتراحات عن الشئون الخاصة
بالكنائس والمنظمات الدينية المعترف بھا من الدولة إلي ھيئات التشريع واإلدارة علي كافة
المستويات.
) (٢يجب عرض اإلجراءات القانونية الخاصة بالعالقات القانونية الخارجية للجمعية الدينية قبل
إقرارھا واللوائح قبل سنھا علي الجمعية الدينية إلبداء الرأي فيھا مع منحھا مھلة زمنية مناسبة.
حق اإلشراف الديني في مرافق خاصة و على تربية النشء
المادة  (١) ١٨يحق للجمعيات الدينية اإلشراف الديني على أعضائھا
 -١التابعين للجيش النمساوي
 -٢المسجونين قيد الحبس القضائي أو اإلداري
 -٣الذين يتلقون العالج في المستشفيات العامة ومؤسسات الرعاية الصحية والتمريض والمؤسسات
المماثلة.
) (٢يتولي رعاية شئون األعضاء الوارد ذكرھم في الفقرة السابقة أشخاص مناسبون لھذه المھمة
على المستوي المھني والشخصي بموجب دراستھم ومحور إقامتھم في النمسا .و ھم يخضعون في
جميع المناحي الدينية للجمعية الدينية وكل الشئون األخرى لإلدارة المختصة للمؤسسة .ال تثبت
الكفاءة المھنية سوى بتقديم شھادة إنھاء الدراسة الجامعية طبقا للمادة  ٢٤أو مؤھل معادل .أما
الكفاءة الشخصية فتتطلب خبرة وظيفية في نفس المجال لمدة ثالث سنوات علي األقل وإجادة اللغة
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األلمانية حتى مستوي إتمام الشھادة الثانوية .باإلضافة إلى ضرورة الحصول على تصريح من
الجمعية الدينية.
) (٣يجب علي الوالية أن تتحمل المصاريف اإلدارية والشخصية الضرورية لرعاية شئون أعضاء
الجمعية الدينية طبقا للبند ).١ (١
) (٤من حق الجمعية الدينية وأعضائھا تعليم األطفال والشباب كل التقاليد وتربيتھم على للتعاليم
الدينية.
لوائح الطعام
المادة  (١) ١٩يحق للجمعية الدينية تنظيم تصنيع منتجات اللحوم وغيرھا من السلع الغذائية في
النمسا طبقا لتعاليمھا الداخلية.
) (٢في حالة تقديم الطعام ألعضاء الجمعية الدينية في الجيش أو السجون والمستشفيات العامة
ومؤسسات الرعاية الصحية والتمريض والمؤسسات المشابھة وكذلك في المدارس العامة يجب
مراعاة التعاليم الداخلية للجمعية الدينية الخاصة بالطعام.
األعياد
المادة  (١) ٢٠تضمن الدولة حماية األعياد وممارسة العبادات )جلسات العبادة "الجيم" يوم
الخميس ،لقمة موسي الرحال( .تتحدد مواعيد األعياد طبقا للتقويم اإلسالمي .وتبدأ تلك األيام
بغروب الشمس وتستمر حتى غروب شمس اليوم التالي.
) (٢األعياد ھي
أ -أيام الصيام واالحتفال بذكري الخضر )ثالثة أيام(
ب -مولد اإلمام علي )يوم واحد(
ج -إعالن اإلمام علي خلفًا لمحمد )يوم واحد(
د -عيد األضحى )أربعة أيام(
ه -عاشوراء )يوم واحد(.
) (٣في األيام الوارد ذكرھا في البند السابق وأثناء العبادات تُحظر كل التصرفات التي يمكن تفاديھا
والمثيرة للضوضاء مما قد يضر باالحتفال وكذلك تُحظر التجمعات والمسيرات بالقرب من أماكن
العبادة وغيرھا من الھيئات الدينية والمباني واألماكن التي تستخدم بغرض العبادة.
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إلغاء تكليف العاملين
المادة  (١) ٢١يجب على الجمعية الدينية والكيانات الدينية إقالة الموظفين بما في ذلك رجال الدين
الذين صدر بحقھم من محكمة محلية حكم بالحبس لمدة تزيد عن عام بسبب ارتكاب عمل إجرامي
متعمد أو بسبب إتيانه بتصرف يعرض األمن العام والنظام والصحة واألخالق أو حقوق وحريات
اآلخرين للخطر.

المدافن
المادة  (١) ٢٢يسمح ببناء المدافن والمقابر بصفة مستمرة .غير مسموح بھدم أو إغالق المدافن أو
استخراج الجثث من القبور .ال يسمح بأي استثناءات إال بموافقة الھيئة الدينية العليا.
) (٢ال يُسمح بالدفن في المدافن والمقابر سوى بموافقة الھيئة الدينية العليا.
الفقرة الخامسة
التفاعل بين الدولة والمنظمات الدينية
التفعيل القانوني لقرارات الجمعيات الدينية
المادة  (١) ٢٣تحتاج اللوائح المنظمة للجمعيات والكيانات الدينية وكذلك النظام اإلداري وبصفة
خاصة نظام التمويل ونظام االنتخابات والتغييرات التي تطرأ عليھا إلي تصريح من مستشار الدولة
لتصبح سارية المفعول.
) (٢البد من إبالغ مستشار الدولة باألشخاص المصرح لھم بناء على اللوائح بتمثيل الجمعية الدينية
بالخارج وكذلك رجال الدين العاملين بالجمعية الدينية بعد اختيارھم وتعيينھم مباشرة )طبقا للمادة
السابعة البند الثاني(.
) (٣أي تعديالت على اللوائح طبقا للفقرة األولي أو تعيين أشخاص مصرح لھم بتمثيل الجمعية
الدينية ال تدخل حيز التنفيذ سوى يوم موافقة المستشار االتحادي عليھا .ويتعين علي المستشار
االتحادي إعالنھا على شبكة االنترنت علي الموقع المخصص للھيئات الدينية.
) (٤تحصل المؤسسات التي تحتاج الشخصية القانونية على صفة مؤسسة عامة بالنسبة للقطاع العام
للدولة يوم استالم المستشار االتحادي لإلعالن المقدم من الجمعية الدينية وتوقيعه على االستالم
كتابياً .البد أن يحتوي ھذا اإلعالن علي نطاق نفوذ الممثل القانوني والممثلين القانونيين الذين
يمثلون الجمعية الدينية في الخارج.

10

الدراسات الدينية
المادة  (١) ٢٤يجب أن تتسلم الوالية محتوى مناھج تدريس علوم الدين بجامعة فيينا ابتداء من أول
يناير عام  ٢٠١٦ألغراض البحث ودراسة علوم الدين ومن أجل التنشئة العلمية لرجال الدين
الشباب التابعين للمنظمات اإلسالمية .والبد من توفير حتى ست وظائف ألعضاء ھيئة التدريس.
) (٢بموجب ھذا القانون يجب أن يوجد قسم خاص لكل طائفة دينية.
) (٣يتولي وظيفة أعضاء ھيئة التدريس كما ورد في البند األول أساتذة ومحاضرون بالجامعات
ومحاضرون خارجيون وأساتذة مشاركون بمفھوم العقد الجماعي لموظفي الجامعة وذلك طبقا للمادة
 ١٠٨من الفقرة الثالثة من قانون تنظيم الجامعات.
) (٤قبل شغل تلك الوظائف طبقا للفقرة األولي البد من التشاور مع الجمعيات الدينية حول الشخص
المرشح بحيث تتأكد الدوائر الدينية أن المرشح يتبع عقيدة الطائفة الدينية المعترف بھا طبقا لھذا
القانون.

االلتزام باإلعالن واإلخطار
المادة  (١) ٢٥تلتزم الجمعية الدينية وجمھورية النمسا االتحادية بإبالغ اآلخرين عن أي أحداث
تمس شأن من شئون ھذا القانون .وھذا يسري بصفة خاصة علي بدء وإنھاء اإلجراءات ،و كذلك
علي الحكم بالسجن علي األشخاص الوارد ذكرھم في المادتين الرابعة عشر والحادية والعشرين
وكذلك علي الطعن علي االنتخابات داخل الجمعية الدينية أو إحدى الھيئات الدينية.

حماية سرية المنصب
المادة  (١) ٢٦غير مسموح باستجواب موظفي الجمعيات الدينية كشھود فيما يتعلق بما اطلعوا عليه
من معلومات في إطار حماية سرية معلومات المنصب وذلك دون اإلخالل باللوائح السارية.
) (٢تسري الفقرة األولي كذلك علي استجواب موظفي الجمعيات الدينية كمصادر معلومات أو
أطراف في الدعاوي المدنية.

حظر الفعاليات
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المادة  ٢٧يمكن للسلطة أن تمنع االجتماعات والفعاليات التي تقام ألغراض دينية والتي قد ينشأ عنھا
خطر مباشر على األمن العام والنظام أو الصحة أو األمن القومي أو حقوق وحريات اآلخرين .أما
األخطار التي تنشأ عن فعاليات طرف أخر فال تشكل سببا ً للحظر.

االنتخابات
المادة  (١) ٢٨في حالة انتخاب األعضاء العاملين المصرح لھم بتمثيل الجمعية الدينية أو رجال
الدين ،فالبد أن تكون عملية االنتخاب محددة بصورة واضحة في اللوائح المنظمة للجمعية أو في
النظام االنتخابي بحيث يمكن مراجعة عملية االنتخاب.
) (٢في حالة انتخاب األعضاء العاملين المصرح لھم بتمثيل الجمعية الدينية أو رجال الدين ،فمن
حق كل شخص يتمتع بحق التصويت أو يمكن أن يكون له الحق في التصويت بناء على لوائح
االنتخابات طبقا للفقرة األولي أن يتقدم بشكوى ضد اللجنة المشرفة على االنتخابات إلي رئيس
الحكومة بعد استنفاذ كل الخيارات الممكنة في اللوائح الداخلية للمنظمة.
) (٣إذا لم يتم تقديم طعن أو شكوى بناء على ما جاء في الفقرة الثانية خالل أربعة عشر يوما ً من
تسليم إعالن االنتخابات ،فيجب إعالم المستشار االتحادي بنتيجة االنتخابات ليصدر موافقته على
اإلعالن االنتخابي.

تعيين أمناء
المادة  (١) ٢٩في حالة تخطي مدة الدورة الوظيفية لألعضاء المسموح لھم بتمثيل الجمعية الدينية أو
الكيان الديني بالخارج لمدة ستة أشھر على األقل ،أو إذا لم يعد ھؤالء األعضاء قادرين على تأدية
مھام وظائفھم ألسباب أخري ،فيجب على الحكومة أن تطالب الكيان الديني المختصة والجمعية
الدينية المعنية بإجراء انتخابات خالل مدة ال تقل عن شھر وال تزيد عن ستة أشھر أو بالتجديد
لھؤالء األعضاء بطريقة أخري تطابق اللوائح والنظام الداخلي للمنظمة الدينية.
) (٢إذا لم يمتثل الكيان الديني أو الجمعية الدينية لطلب الحكومة ولم تقدم طلب إلى المحكمة
المختصة لتعيين أمناء ،يتعين على المستشار االتحادي تقديم مثل ھذا الطلب إلي المحكمة المختصة.

تنفيذ قرارات السلطات الحكومية
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المادة  ٣٠لتنفيذ القرارات طبقا لھذا القانون االتحادي يمكن للحكومة إلغاء القرارات المخالفة للقانون
والدستور واللوائح باإلخطار وفرض غرامة مالية مناسبة واستخدام الوسائل األخرى التي يقرھا
القانون.

الفقرة السادسة
األحكام الختامية
الجمعيات والكيانات الدينية القائمة واللوائح واألنظمة الداخلية
المادة  (١) ٣١الطائفة الدينية اإلسالمية في النمسا ،الصحيفة الرسمية بالعدد رقم ،١٩٨٨/٤٦٦
الطائفة الدينية اإلسالمية العلوية في النمسا ،الجزء الثاني من الصحيفة الرسمية بالعدد رقم /١٣٣
 ،٢٠١٣وكذلك األجزاء التابعة لھما ال يتم المساس بكيانھما .فھما جمعيات دينية طبقا للمادتين
التاسعة والسادسة عشر لھذا القانون .وال بد من إصدار اللوائح الخاصة بھما خالل أربعة عشر يوما
من دخول ھذا القانون حيز التنفيذ طبقا ً للمادة الثالثة الفقرة األولي التي تؤكد الكيان القانوني لھا
كجمعيات دينية طبقا لھذا القانون يوم دخول القانون حيز التنفيذ.
) (٢اللوائح واألنظمة الداخلية تظل سارية ويستمر األعضاء المنتخبون في ممارسة مھامھم
الوظيفية .ويجب أن يتم توفيق اللوائح واألنظمة الداخلية للجمعيات مع أحكام ھذا القانون حتى
الحادي والثالثين من شھر ديسمبر عام  .٢٠١٥ويجب أن يقر المستشار االتحادي تلك التعديالت في
اللوائح واألنظمة الداخلية في موعد أقصاه األول من مارس عام .٢٠١٦
) (٣االتحادات والروابط التابعة للجمعية الدينية وتھدف إلي نشر تعاليم الدين ولھا وجود في فترة
دخول ھذا القانون حيز التنفيذ ،يجب حلھا بإخطار وزير الداخلية حتى الحادي والثالثين من ديسمبر
عام  ،٢٠١٥ما لم يتم تعديل ھدف االتحادات ليتوافق مع متطلبات ھذا القانون.
) (٤الموظفون الذين كانوا يشغلون مناصب بالجمعية الدينية وقت دخول ھذا القانون حيز التنفيذ
يمكن أن يواصلوا ممارسة مھامھم الوظيفية حتى عام من دخول القانون حيز التنفيذ و ذلك استثناء
ألحكام المادة السادسة الفقرة الثانية.
نفاذ و إلغاء القوانين
المادة  ٣٢يدخل ھذا القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الصحيفة الرسمية .دخول ھذا
القانون حيز التنفيذ يلغي القانون الخاص باالعتراف بأتباع الدين اإلسالمي كجمعية دينية ،قانون
الجمعيات الدينية  ١٩١٢/١٥٩بصيغته المعدلة بالصحيفة الرسمية  ،١٩٨٨/١٤٤تم تعديله مؤخرا
بالقانون االتحادي لعام  ،٢٠١٤الجزء األول من الصحيفة الرسمية العدد رقم .٢٠١٤ /١١
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تنفيذ القانون
المادة الثالثة والثالثون يتولي المستشار االتحادي تنفيذ ھذا القانون ،ما لم تنص اللوائح على أن تنفيذ
القانون يقع ضمن اختصاصات أحد الوزراء.
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