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 قانون 
 األحزاب السياسيةبشأن 

 )قانون األحزاب(

 

 )149ص ، Iالجريدة الرسمية االتحادية، ( 1994كانون الثاني / يناير 31في صيغته المعلنة بتاريخ 

 2004كانون األول  /ديسمبر 22من القانون الصادر بتاريخ  2والمعدلة مؤخرًا بموجب المادة 

 )3673، ص Iالجريدة الرسمية االتحادية، (

 

 الباب األول
 قواعد عامة

 

 1المادة 

 وضع األحزاب ومهامها دستوريًا

بنشاطها الحر  ،وهي .مكون ال غنى عنه من مكونات النظام األساسي الديمقراطي الحرهي دستوريا األحزاب  )1(
 ).الدستور( ويضمنها القانون األساسييلزمها بها تنهض بمهمة َعَلنية  ،والمستمر في تكوين اإلرادة السياسية للشعب

ذلك بتأثيرها بوجه خاص في تساهم األحزاب في تكوين اإلرادة السياسية للشعب في كافة مجاالت الحياة العامة، و )2(
للمواطنين في الحياة السياسية، وتنشئة الفعالة  المشاركة تشجيع نشر الثقافة السياسية وتعميقها، والقيام بتشكيل الرأي العام، و

في االنتخابات على مستوى الدولة والواليات بمرشحين لها المشاركة بلي المسؤولية العامة، ومواطنين قادرين على تو
على تطبيق األهداف السياسية التي تتبناها في إطار  العملوالحكومة، وللبرلمان في التطور السياسي  التأثيربوالمحليات، و

 . وفير عالقة حيوية دائمة بين الشعب وهيئات الدولةالعمل على تبعملية تكوين اإلرادة السياسية في الدولة، وكذلك 

 .تقوم األحزاب بصياغة أهدافها في برامج سياسية  )3(

 .وهذا القانون) الدستور(لقانون األساسي ل الُملزمة بها وفقاإال في المهام لألحزاب أن تصرف أموالها ال يجوز  )4(

 

 2المادة 

 مفهوم الحزب

في بصورة دائمة أو ألمد طويل  ، ويعتزم التأثيرمواطنوني عضويته ويشارك فُيقصد بالحزب كل تنظيم أسسه  )1(
األلماني  البوندستاغتكوين اإلرادة السياسية على مستوى الدولة أو الوالية، ويسعى إلى المشاركة في تمثيل الشعب في 

تقديمه ضمانات كافية لجدية ، وذلك في حال )ألمانيةوالية كل في نواب المجلس (الالندتاغ أو في  )مجلس النواب االتحادي(
الحزبي ومدى تماسكه وعدد أعضائه تنظيمه ، ال سيما فيما يتعلق بحجم هالشامل ألوضاعالواقعي أهدافه وفقًا للتصور 

 .وتقتصر العضوية في أي حزب على األشخاص الطبيعيين فقط. وظهورهم في الحياة العامة

في انتخابات  قوائم مرشحين خاصة بهبالل ست سنوات يفقد التنظيم وضعه القانوني كحزب إذا لم يشارك خ )2(
 .الندتاغفي انتخابات الوال بوندستاغ ال

 :ال ُتعد التنظيمات السياسية أحزابًا في الحاالت التالية )3(

 أعضاء مجلس رئاستها من األجانب أوغالبية أو أغلب أعضائها إذا كان  .1

 .سريان هذا القانونرئاسته يقع خارج نطاق مقر إذا كان مقر الحزب أو  .2

 

 3المادة 

 التقاضي

وينطبق األمر . وى قضائية، كما يمكن رفع الدعاوى القضائية على الحزب باسمهادعرفع باسمه بيقوم يمكن للحزب أن 
قواعد أخرى في إال إذا كانت الالئحة الداخلية للحزب تنص على فروع الحزب األعلى درجة في مناطق الدولة، نفسه على 

 .نهذا الشأ
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 4المادة 

 االسم

التسميات ، وهو ما ينطبق أيضًا على بالفعل عن اسم أي حزب قائمبشكل واضح يجب أن يختلف اسم الحزب  ) 1(
من األسماء االنتخابية وعملية االنتخابات أن يستخدم الحمالت للحزب خالل ال يجوز و. التي يستخدمها الحزبالُمختصرة 

 .الخاصة بهاإلضافية التسميات الداخلية؛ وله أن يحذف الئحته في وصا عليه أو التسميات المختصرة ما ليس منص

 

 

ما يتعلق بدرجة إضافًة إلى اسم الحزب  )الفروع المناطقية( كل فرع من فروع الحزب في مناطق الدولةيحمل  )2(
ومن الممكن حذف تلك . سم الحزبإال بعد االمناطقية وال يحق كتابة اإلضافة الخاصة بالفروع . هذه الفروعالفرع في قائمة 

 .االنتخابيةالحمالت اإلضافات في الدعاية العامة وخالل 

وال يحوز أن يكون االسم الجديد . هاستمرار حملها السمالتي تنفصل عن الحزب الحق في المناطقية تفقد الفروع  )3(
 .التسميات المختصرةعلى ذلك أيضا نطبق وي. كان يحمله قبل انفصالهإضافة إلى االسم الذي مجرد لكل من هذه الفروع 

 

 5المادة 

 المساواة

فال بد من مراعاة مبدأ  ،عامةأي خدمات  لها قدمتسلطة عامة بتخصيص منشآت لألحزاب أو أي إذا قامت  )1(
 دماتهذه الخ الممنوحة وفقًا ألهمية الحزب، ويمكن أن تتدرجحجم الخدمات العامة يتحدد و. المساواة بين جميع األحزاب

نتائجه في وفق  أيضا وعلى األخص وُتقاس أهمية الحزب. هدفهإلى الوصول للحزب في حتى تصل إلى الحد األدنى الالزم 
بكتلة برلمانية يجب أن يكون حجم الخدمات  غبوندستاال وبالنسبة للحزب الممثل في. انتخابات المجالس النيابية األخيرة

 . لى األقلع حزب آخر نصف ما ُيمنح لكل له العامة الممنوحة

في إطار العملية امة لألحزاب خدمات عبتقديم والخاصة  - 1المعركة االنتخابية ال تسري الفقرة فترة خالل  )2(
 .في االنتخابات تقديمها لقوائم مرشحيهاإال في حالة على األحزاب  –االنتخابية 

جميع        معينة يجب توفرها لدى موضوعية بشروط  1الممنوحة طبقًا للفقرة الخدمات العامة يجوز ربط  )3(
 .األحزاب

 . الباب الرابعمواد ال تمس هذه المادة  )4(

 

 الباب الثاني

 للحزب النظام الداخلي

 

 6المادة 

 الالئحة الداخلية والبرنامج

ن خالل شؤونها مالمناطقية وتنظم فروع الحزب . يجب أن تكون للحزب الئحة داخلية مكتوبة وبرنامج مكتوب )1(
 .تنص على قواعد خاصة بهذا الشأنمباشرة  ع األعلىوالفرلوائح لوائح داخلية خاصة بها إال إذا كانت 

 :تتعلق بالتاليقواعد اللوائح الداخلية أن تشمل يجب  )2(

 ، ومقر الحزب ونطاق نشاطه،ها، وذلك في حالة استخدامتسميته الُمختصرةاسم الحزب و .1

 عنه،أعضاء حزب وانفصال الإلى أعضاء انضمام  .2

 حقوق األعضاء وواجباتهم، .3

من المادة  5  - 3الفقرات (فصلهم من الحزب  لكالمشروعة التي ُتتخذ ضد األعضاء وكذ اإلجراءات التأديبية .4
10(، 

 ،المناطقيةاإلجراءات التأديبية ضد فروع الحزب  .5

 العام للحزب،تنظيم ال .6
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 زب وبقية هيئاته وصالحيات تلك الهيئات،تشكيل الهيئة الرئاسية للح .7

 ، 9وفق المادة  التي تتم اجتماعات األعضاء أو ممثليهمتختص بالبت بشأنها عبر االقتراع األمور التي  .8

كيفية  لكوكذالمحددة لها الفترة ، وشكل هذه الدعوة والممثلينشروط الدعوة إلى اجتماع األعضاء أو اجتماع  .9
 توثيق القرارات،

إذا لم  ،في االنتخابات النيابية قوائم مرشحيه) والتوقيع على(للحزب وهيئاته المخول لها تقديم  المناطقيةالفروع  .10
 ،بهذا الشأن قانونية  أحكامتكن هناك 

التصويت العام لألعضاء واإلجراءات الواجب اتباعها إذا قرر مؤتمر الحزب حل الحزب أو حل أحد فروعه  .11
وحسب نتيجة التصويت العام يتم التأكيُد على القرار أو . 9من المادة  3ندماجه مع أحزاب أخرى طبقًا للفقرة أو ا المناطقية

 تغييُره أو إلغاؤه،
 .الباب الخامس من هذا القانون بموادشكل ومضمون النظام المالي الذي يلتزم  .12

 :التالي علىمدير االنتخابات االتحادي تطلع رئاسة الحزب أن هيئة على  )3(

 الئحة الحزب وبرنامجه، .1

 ،في الحزب مهامهممع ذكر الواليات في رئيسية الفروعه لحزب ول ةالرئاسيهيئة أسماء أعضاء ال .2

 .الوالياتفي رئيسية فروعه الحل الحزب أو أحد  .3

ويحق ألي شخص أن . كانون األول من كل عام/ ديسمبر 31حتى  2و 1وينبغي اإلخطار بالتغييرات التي تلحق بالبندين 
 .مجانًا في حال طلب ذلكمنها ويمكن الحصول على نسخ . المستندات لدى مدير االنتخابات االتحاديهذه يطلع على 

على األحزاب التي  -في الواليات رئيسية بفروع الحزب الوالخاصة  –تنطبق األحكام الواردة في هذا القانون  )4(
 ).أحزاب الواليات(ط والية واحدة فقفي منطقة ينحصر تنظيمها 

 

 7المادة 

 العام للحزبهيكل ال

 وداخل كل منطقة )مناطقية فروع( لها في واليات الدولة والمناطق التابعةفروعه ن الحزب ككيان حزبي من يتكو )1(
ون منها روع التي يتكأن تكون الفينبغي و. ونطاقهللحزب مدى كبر فرعه المناطقي وتحدد الالئحة الداخلية . )فروع محلية(

. يتمكن كل عضو من أعضاء الحزب من المساهمة بشكل مناسب في تشكيل اإلرادة الحزبيةالحزب كثيرة قدر اإلمكان حتى 
؛ إذ ناطقية فروع متأسيس ال يكون بحاجة إلى فإنه إذا انحصر تنظيم حزب ما في والية ال تتكون إال من مدينة واحدة، و
يؤد هذه الدمج إلى إخالل لم إذا  لها، محليةمناطقية أولألحزاب أن تقوم بدمج عدة فروع  ويحق. عتبر حزبًا وفق هذا القانونُي

 .هيكله العامالحزب و ببنيةجوهري 

فروع الفي الواليات فإن القواعد التي ينص عليها هذا القانون بخصوص رئيسية إذا لم يكن لحزب ما فروع  )2(
 .األدنى درجة المناطقية هفروعفي الواليات تسري على ية الرئيسية الحزب

 

 8المادة 

 هيئات الحزب 
ويمكن لالئحة . المناطقية رئاسته من الهيئات الضروية للحزب وفروعههيئة يعتبر اجتماع أعضاء الحزب و )1(

ويتم انتخاب  .محل اجتماع األعضاء الممثلينيحل اجتماع  في فروع الحزب فوق المحلية أنهالحزب الداخلية أن تنص علي 
فيما يخص و. المناطقيوالممثلين في الفروع التابعة للفرع ألمدة أقصاها عامين خالل اجتماع األعضاء  الء الممثلينهؤ

يمكن أن يحل اجتماع ) 7من المادة  1الفقرة في الجملة الرابعة ( مركزية مناطقيةفروع التي ليس لها أحزاب الواليات 
ومن الممكن أيضًا عقد اجتماعات لممثلي . عضوًا 250ك فيه أكثر من ممثلي الحزب محل اجتماع أعضائه إذا كان يشار

 . مساحة كبيرةيشمل نشاطها عضوًا أو التي  250الحزب في الفروع المحلية التي يزيد عدد أعضائها عن 

. مناطقيأخرى تساهم في تكوين اإلرادة لدى كل فرع ) هيئات(من الممكن أن تنص الالئحة الداخلية على أجهزة  )2(
 .وينبغي أن يتم وصفها في الالئحة الداخلية بهذا الوصف

 

 9المادة 

 ممثليهواجتماع اجتماع أعضاء الحزب 
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 )مؤتمر الحزب والجمعية العمومية(

أعلى هيئة من هيئات كل ) مؤتمر الحزب والجمعية العمومية( ماجتماع أعضاء الحزب أو ممثليهكل من يشكل  )1(
، أما "مؤتمر الحزب"اسم ذات الدرجة األعلى ناطقية هذه االجتماعات لدى الفروع الم يطلق علىو. للحزب مناطقيفرع 

؛ وتسري اللوائح التالية المتعلقة بمؤتمر الحزب على "جمعية عمومية"اسم ذات الدرجة األدنى فتحمل  المناطقيةفي الفروع 
 .مؤتمر الحزب مرة كل عامين على األقلينعقد و. الجمعية العمومية أيضًا

المذكورة في أفراد المجموعات وكذلك  المناطقيةرئاسة الحزب وأعضاء الهئيات األخرى في الفروع هيئة عضاء أل )2(
بحق يحظى في هذه الحالة ال وأن يصبحوا أعضاء في الجمعية العمومية بحكم الالئحة الداخلية، ، 11من المادة  2الفقرة 

 . الذين تنص عليهم الالئحة الداخليةأعضاء االجتماع من  اإلجمالي العددالتصويت إال ما يصل إلى ُخمس 

، قرارات بشأن برامج الحزب والئحته داخله المناطقية يصدر مؤتمر الحزب، وفي إطار صالحيات فروعه )3(
 . حل الحزب أو اندماجه مع أحزاب أخرى لك بشأنالداخلية ونظام االشتراكات فيه ونظام التقاضي وكذ

أعضاء كافة  لكوكذ ةالرئاسيهيئة ونوابه وباقي األعضاء في ال المناطقيلحزب رئيس الفرع ينتخب مؤتمر ا )4(
 .أخرى بإجراءاتاألعلى، إال إذا كان هذا القانون يسمح  المناطقيةالهيئات األخرى وممثليهم في هيئات الفروع 

وينبغي أن . قرارًا بشأنهيتخذ نشاطه وكل عامين على األقل تقريرًا حول  ةالرئاسيهيئة يتسلم مؤتمر الحزب من ال )5(
 .تسليمهبمراجعة الجزء المالي من التقرير قبل  -مؤتمر الحزب يختارهم  –يقوم محاسبون قانونيون 

 

 10المادة 

 حقوق األعضاء

مسألة في  –وطبقًا للقواعد المنصوص عليها في الالئحة الداخلية  –الحزب أن تبّت بحرية في للهيئات المختصة  )1(
ومن غير المسموح منع قبول أعضاء جدد، سواء . للعضويةطلب أي وليست هناك حاجة لتبرير رفض . بول أعضاء جددق

الترشح أو  ةقضائينتيجة ألحكام وال يمكن لألشخاص الذين ال يحق لهم . معينةزمنية محددا بفترة كان المنع عامًا أو 
 .حزبأي التصويت أن يصبحوا أعضاء في 

وص عليها في طبقا للقواعد المنصو. ء الحزب وممثلوه في الهيئات الحزبية بحق متساو في التصويتيتمتع أعضا )2(
وقت أي ويحق للعضو في . بالحزبقيمة اشتراك العضوية حق التصويت بسداد العضو ممارسة ربط الالئحة الداخلية يمكن 

 .أن ينفصل عن الحزب فورًا

 اعد بشأنتنص الالئحة الداخلية على قويجب أن  )3(

 اإلجراءات التأديبية المشروعة ضد األعضاء، .1

 األسباب التي تخّول للحزب اتخاذ إجراءات تأديبية، .2

 .هيئات الحزب التي يحق لها توقيع إجراءات تأديبية .3

 .بد من ذكر أسباب القرارمنصبا ما في الحزب، ال  رفض تولي عضوفي حالة اإلعفاء من وظائف حزبية أو 

مبادئ خطير ل انتهاكقام بمكن فصل أحد من عضوية الحزب إال إذا انتهك عمدًا الئحة الحزب الداخلية، أو ال ي )4(
 .نظام الحزب ُملحقًا به أضرارًا جسيمة

ويجب ضمان استئناف الحكم . في فصل األعضاء من الحزبالتحكيم الُمشكَّلة وفق نظام هيئات التحكيم تنظر هيئة  )5(
في الحاالت الملحة والجسيمة التي تتطلب تدخًال فوريًا يمكن و. وينبغي تبرير القرار كتابيًا. على درجًةاألالتحكيم في هيئة 

بحرمان أحد األعضاء من ممارسة حقوقه إلى المناطقية حد فروعه أللحزب أو للمركز االتحادي لة يرئاسالهيئة القوم تأن 
 .قرارهاهيئة التحكيم أن تصدر 

 

 11المادة 

 ةلرئاسياهيئة ال

 .على األقل تكون من ثالثة أعضاءتوينبغي أن . كل عامين على األقل ةالرئاسيهيئة نتخب الُت )1(

نّواب وشخصيات أخرى بحكم الالئحة الداخلية، إذا كانوا حصلوا على  ةالرئاسيهيئة من الممكن أن ينضم إلى ال )2(
ُخمس  9من المادة  4اوز نسبة األعضاء المنتخبين طبقًا للفقرة وال يجوز أن تتج. منصبهم أو تمثيلهم النيابي عبر االنتخاب

في مؤسسة يتقلد منصبا مشابها الحزب وأمين صندوقه أن لكل من رئيس وال يجوز . ةالرئاسيهيئة الألعضاء العدد اإلجمالي 
 . سياسية مقربة من الحزب
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بقًا للقانون والالئحة الداخلية وحسب قرارات نهض بمهامه طتوالمناطقي شؤون فرع الحزب  ةالرئاسيهيئة دير الت )3(
من القانون المدني إال إذا نصت  26من المادة  2للحزب وفق الفقرة المناطقي عن الفرع هيئة نوب التو. االهيئات األعلى منه

 .غير ذلكالالئحة الداخلية على 

الدائمة  هابمهامالنهوض و هاذ قرارات، وذلك لتنفيةالرئاسيهيئة يجوز تشكيل مجلس رئاسي تنفيذي من أعضاء ال )4(
 .الداخليةوفقا لالئحة أو تعيينهم  ةالرئاسيهيئة ويمكن انتخاب أعضائه من ال. والمهام الملحة بشكل خاص

 

 12المادة 

 اللجان العامة للحزب

ما يشبهها من أن تقوم أيضًا بانتخاب أعضاء اللجان الحزبية العامة أو للحزب األدنى المناطقية يمكن للفروع  )1( 
حسب الالئحة الداخلية بصالحيات شاملة فيما يتعلق بتقديم االستشارات أو إصدار القرارات في  ، والذين يتمتعونأجهزة

 .الشؤون السياسية والتنظيمية للحزب

ي من أأن ينتموا إلى  11من المادة  2المنصوص عليها في الفقرة أفراد المجموعات وكذلك  ةالرئاسيهيئة يجوز لل )2(
، لها وال يجوز أن تتعدى نسبة األعضاء غير المنتخبين ثلث عدد األعضاء اإلجمالي. بحكم الالئحة الداخليةهذه الهيئات 

النسبة ينبغي هذه سوى صوت استشاري، غير أن ال يكون لكل منهم من خالل أعضاء آخرين ترتفع هذه النسبة ويمكن أن 
 .لي ألعضاء الهيئة الحزبيةمع ذلك أن تظل أقل من نصف العدد اإلجما

 .مدة ال تتعدى عامين مناصبهم 1األعضاء المنتخبون في الهيئات المنصوص عليها في الفقرة يتولى  )3(

 

 13المادة 

 ممثلي الحزبتشكيل اجتماعات 

 

منها من أو أي هيئة أخرى تتكون كلها أو جزء ممثلي الحزب يجب النص في الالئحة الداخلية على كيفية تشكيل اجتماع 
عدد األعضاء بالقياس إلى بصورة أساسية المناطقية عدد ممثلي الفروع تحديد وينبغي . للحزبالمناطقية ممثلي الفروع 
 –على أال يتعدى نصف العدد اإلجمالي  –الممثلين العدد المتبقى من ُيوزع أن على لالئحة أن تنص اويمكن . الذين يمثلونهم

. التي جرت في مناطقهافي االنتخابات النيابية األخيرة ة األصوات التي حصلت عليها بين الفروع المناطقية حسب نسب
 .المناطقيةفروع الحزب كل من ويجوز الربط بين ممارسة حق التصويت وبين سداد رسوم العضوية في 

 

 14المادة 

 التحكيم التابعة للحزبهيئات 

في النزاعات حول كذلك ، وعضاءاأللمناطقية مع أي من نزاعات الحزب أو أي من فروعه اوالفصل في للتسوية  )1(
فروعه المناطقية لحزب وفي المركز االتحادي لداخل  ، على األقلتحكيمتفسير الالئحة الداخلية أو تطبيقها، ُتشّكل هيئات 

 .مركزيةالمناطق العلى مستوى المناطقية جماعية لعدد من الفروع تحكيم ويجوز تشكيل هيئات . ذات الدرجة األعلى

 ةالرئاسيهيئة في الأي منهم عضوا وال يجوز أن يكون . لمدة أقصاها أربعة أعوامالتحكيم ُينتخب أعضاء هيئات  )2(
إذ . دخًال منتظمًا منه ىأن تربطه عالقة عمل مع الحزب أو أحد فروعه، أو أن يتقاضأو ، المناطقيةفروعه ألحد للحزب أو 

 .أية إرشاداتيتبعوا  أالباالستقاللية ويجب أن يتمتعوا 

منفردة، أعضاء حاالت ، عمومًا أو في التحكيممن الممكن أن تنص الالئحة الداخلية على أن ينضم إلى هيئة  )3(
 .بالتساوي تسميتهمطرفا النزاع يتولى إضافيون 

وإجراء حق اإلصغاء إلى حججهم القانونية  للمحتكمين، وتضمن التحكيمهيئة تنظم عمل يجب إصدار الئحة  )4(
 .التحيزبسبب التحكيم وكذلك رفض أحد أعضاء هيئة  ،محاكمة عادلة

 

 15المادة 

 تكوين اإلرادة في هيئات الحزب

أن تصدر الهيئات الحزبية قراراتها بأغلبية بسيطة من األصوات إال إذا نّص القانون أو الالئحة الداخلية على  )1(
 .التصويت بأغلبية مرتفعةيكون 
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في اجتماعات ممثلي الحزب الذين يمثلون أعضاءه و ةالرئاسيهيئة انتخابات أعضاء الحو سري على نتجري  )2(
بشكل ويجوز أن يتم التصويت في االنتخابات األخرى . المناطقية ذات الدرجة األعلىوالهيئات الحزبية في الفروع الممثلين 

 .علني إذا لم يعترض أحد على ذلك بعد طرح سؤال بهذا الشأن

 

على نحو يضمن استمرار تكوين اإلرادة الديمقراطية، وأن تنال مقترحات  االقتراحاتجب أن ُيكفل حق تقديم ي )3(
يجب منح ممثلي الفروع في اجتماعات فروع الحزب المناطقية ذات الدرجة األعلى و. فرصة كافية للنقاشخاصة األقليات 

أحد خالل االنتخابات واالقتراعات بقرارات  إلزاموال يجوز . اتاالقتراحفي الدرجتين األدني مباشرة حق تقديم المناطقية 
 .الهيئات األخرى في الحزب

 
 16المادة 

 المناطقيةضد فروع الحزب اإلجراءات 

حرمان هيئات بكاملها في تلك الفروع من  لكوكذ ،المناطقية ذات الدرجة األدنىالفروع فصل ال يجوز حل أو  )1(
يجب أن تنص في هذا الشأن و. انتهاكات جسيمة لمبادئ الحزب األساسية أو نظامهقيامها بإال في حالة مهامها ممارسة 

 :الالئحة الداخلية للحزب على التالي

 األسباب التي تبيح اتخاذ تلك اإلجراءات، .1

 .تحديد أي الفروع األعلى وأي الهيئات في هذا الفرع يحق له اتخاذ تلك اإلجراءات .2

اتخاذ إجراء طبقًا عند ، إلى موافقة جهة أعلى مناطقي ذي درجة أعلىالحزب، أو أي فرع  رئاسةهيئة حتاج ت )2(
 .الموافقة في المؤتمر الحزبي التاليهذه وال يسري هذا اإلجراء في حالة عدم صدور . 1للفقرة 

 .1لالعتراض على اإلجراءات الُمَتَخَذة طبقًا للفقرة تحكيم إلى هيئة اللجوء يجوز  )3(

 

 الثالث الباب

 قوائم المرشحين في االنتخابات

 

 17المادة 

 قوائم المرشحين في االنتخابات

وتنظم قوانين االنتخابات واللوائح الداخلية في . إعداد قوائم المرشحين في االنتخابات النيابية باالقتراع السرييجري 
 .األحزاب كيفية إعداد القوائم

 

 

 الباب الرابع

 تمويل األحزاب من الدولة

 

 

 18المادة 

 وحجم التمويل من الدولةقواعد 

ويعتبر النجاح ). الدستور(وفقًا للقانون األساسي  لزمة بهتحصل األحزاب على أموال كتمويل جزئي للنشاط الُم )1(
ع الندتاغ هو المقياس الذي يتم على أساسه توزيالبوندستاغ والانتخابات البرلمان األوروبي وكل من الذي يحققه الحزب في 

مقدار االشتراكات التي يسددها األعضاء والنّواب و إجمالُيكما ُيعتبر مقياسا لذلك ، الدولة لألحزاب األموال التي تقدمها
 .التبرعات التي جمعها الحزب

حد أقصى (مليون يورو  133كافة األحزاب إلى الدولة تدفعها ال يجوز أن يتعدى اإلجمالي السنوي لألموال التي  )2(
 ).مطلق

 حصل الحزب علىيفي إطار التمويل الجزئي من الدولة  )3(



 7 

 أو هيورو عن كل صوت صحيح ُأعطي ألي من قوائم 0,70 1.

دائرة انتخابية إذا لم يكن لهذا الحزب أي قائمة مسموح أي يورو عن كل صوت صحيح ُأعطي للحزب في  0,70 2.
 .بها في والية من الواليات

وهي االشتراكات التي يسددها األعضاء والنواب (مالية كمنحة ليه األحزاب يورو عن كل يورو تحصل ع 0,38 .3
يورو لكل شخص  3300على أن يكون الحد األقصى للمنحة المالية ) الحزب بطريقة مشروعةيتلقاها أو التبرعات التي 

 .طبيعي

، في أي انتخاباتعليه حصل يورو عن كل صوت صحيح  0,85، على 2و 1البندين في حصل الحزب، وخالفًا لما ورد ي
 .وبحد أقصى أربعة ماليين صوت

إذا كان قد حصل بعد النتيجة النهائية  3من الفقرة  3و 1يحق للحزب الحصول على أموال من الدولة وفقًا للبندين  )4(
الندتاغ الابات انتخ فيفي المئة  1,0في المئة أو على  0,5األوروبي أو البوندستاغ على ما ال يقل عن البرلمان نتخابات ال

، فينبغي 3من الفقرة  2و  1أما فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة طبقًا للبندين  .من مجموع األصوات الصحيحة الُمعطاة للقوائم
ويكون من حق الحزب الحصول على أموال من الدولة وفقًا . على الحزب أن يفي بالشروط المذكورة في االنتخابات المعنية

دائرة أي في المئة من األصوات الصحيحة في  10في حالة بلوغه بعد إعالن النتيجة النهائية نسبة  3 من الفقرة 2للبند 
 .بالنسبة ألحزاب األقليات القومية هذه الفقرةمن  2و  1تسري الجملتان وال  .انتخابية

 7 - 1لألرقام وفقًا  ةصلحالُم إيراداتهال يجوز أن يتعدى التمويل الجزئي من الدولة لحزب من األحزاب إجمالي  )5(
 .وال يجوز أن يتجاوز التمويل اإلجمالي لألحزاب الحد األقصى المطلق). حد أقصى نسبي( 24من المادة  4الفقرة في 

رئيسه، طبقًا البوندستاغ عبر يقوم األلماني  بوندستاغ البعد نشر التقارير الخاصة بمحاسبات األحزاب الممثلة في  )6(
ويقدم ). 18من المادة  2الفقرة (بالفصل في تعديل مبلغ الحد األقصى المطلق ،  23من المادة  2الفقرة  فيللجملة الثالثة 

من كل عام تقريرًا حول تطور مؤشر  نيسان /أبريل 30حتى األلماني بوندستاغ الرئيس المكتب االتحادي لإلحصاءات إلى 
على مؤشر االستهالك منه في المئة  70ويستند هذا المؤشر بنسبة  .العام المنصرمفي األسعار بالنسبة للمصروفات التقليدية 

 .نطقةعلى مؤشر الرواتب الشهرية المحددة وفق تعريفة رواتب الموظفين لدى هيئات الممنه في المئة  30العام وبنسبة 

فيما يتعلق بتمويل أن يعّين لجنة من خبراء مستقلين للبت  )ا االتحاديةألماني جمهوريةرئيس (االتحادي لرئيس ل )7(
 . األحزاب

من التمويل الجزئي الذي تمنحه أو حظره  همن يوم حلاعتبارا  ستبعدفإنه ُيتم حظره أو قرر أي حزب حله إذا  )8(
 .الدولة

 

 19المادة 

 طلب الحصول على التمويل الجزئي من الدولة

من سنة  أيلول/ ى الثالثين من سبتمبرحتكتابي بطلب األلماني بوندستاغ الرئيس إلى تقدم يحزب أن كل على  )1(
هيئة العضو وينبغي أن يكون الطلب ُمَقدمًا من . طبقًا للقانون إليه األموال العامة ودفعهامقدار حصته من االستحقاق لتحديد 

 فيالمختص، وفقًا للالئحة الداخلية، بالشؤون المالية، وأن يتضمن عنوان المراسالت وبيانات الحساب المصر ةالرئاسي
. كما يجوز تقديم طلبات جزئية. كلهاالحزب فروع ويكفي تقديم طلب موحد من المركز االتحادي للحزب نيابة عن . للحزب

 بوندستاغال رئيسفلالسابق لعام االستحقاق، العام األموال العامة لصالح حزب من األحزاب في مقدار تم تحديد كان قد إذا و
دون إبطاء بأي األلماني بوندستاغ الوعلى الحزب أن يخطر رئيس . دون تقديم طلب آخربعملية التحديد ب أن يقوماأللماني 
وعلى الحزب أن يتحمل المسؤولية في حالة عدم قيامه باإلبالغ . الحكومي المخصص لهتمس تحديد الدعم المالي تغييرات 
 .عن ذلك

في  األلماني بوندستاغالإلى رئيس دم كتابيا الي الحكومي يجب أن ُيقالحصول على دفعة مقدمة من الدعم المطلب  )2(
ومن الممكن تقديم عدة طلبات في وقت واحد للحصول . الحصول عليهالموعد موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر السابق 

 .1من الفقرة  7 -5الجمل في هذه الحالة تسري و. على دفعات ُمقدمة خالل العام

 

 

 أ19المادة 

 األموال العامةلمخصص للحزب من الدعم المالي اتحديد قدر 

من كل شباط / حتى الخامس عشر من فبراير )مجلس النواب االتحاديرئيس ( األلماني البوندستاغيحدد رئيس  )1(
أمواًال  دفعوال يحق له أن يحدد وي). عام االستحقاق(، وذلك عن العام السابق الحزب اي يستحقهالتاألموال العامة مقدار عام 

الذي ينبغي أن يلتزم الخاص بالحزب، وتقرير المحاسبات أساس   أ إال على19و 18حسب المادتين حزب  إلى أيعامة 
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تقرير المحاسبات الُمقدم في موعده المحدد، إلى ، واستنادًا األلماني بوندستاغالإذا بدأ رئيس و. بقواعد الباب الخامس
األموال العامة لهذا الحزب على أساس تقرير مقدار م بتحديد أ، فإنه يقو23من المادة  2إجراءات التحديد وفقًا للفقرة 

للحزب االلتزامات المالية المحتملة ضمانة مالية تتحدد بقدر توفر مقابل يدفعها إليه محاسباته بصورة مؤقتة فحسب، و
 . تحديدًا نهائيًازب المخصص للحالمبلغ البوندستاغ بعد االنتهاء من اإلجراءات يحدد رئيس و). ج31المادة  -أ 31المادة (

عدد األصوات الصحيحة التي حصل عليها حزب يتمثل أوال في المستحقة للأساس تحديد قدر األموال العامة  )2(
كانون األول من عام االستحقاق في االنتخابات األخيرة لكل من البرلمان األوروبي / ديسمبر 31الحزب المعني حتى 

من  3رقم الجملة (في تقرير المحاسبات الواردة قدر المنح المالية ثانيا في ، ولالندتاغت في آخر انتخابا لكبوندستاغ، وكذالو
ألصوات بإعداد رصيد لاأللماني   بوندستاغالرئيس ويقوم ). عام المحاسبات(والخاصة بالعام السابق ) 18للمادة  3الفقرة 

 .على أن يواصل تحديث عدد هذه األصوات، 18 من المادة 4وفقًا للفقرة سجلها كل حزب، والمراعاة الصحيحة التي 
من العام  أيلول /سبتمبر 30 الخاص به إلىتقرير المحاسبات األلماني بوندستاغ الرئيس إلى على الحزب أن يقدم  )3(

 حزب بتقريرأي إذا لم يتقدم و. أن يمدد المهلة ثالثة شهور أخرىاأللماني بوندستاغ الولرئيس . المحاسباتلعام التالي 
المحددة بناء على المنح من األموال العامة  هحصتفإنه يفقد نهائيًا الحق في الحصول على الموعد المحدد، المحاسبات في 

كانون األول من العام  /ديسمبر 31حزب بتقرير المحاسبات حتى الوإذا لم يتقدم ). حصة المنحسقوط الحق في (التي يتلقاها 
 حصةسقوط الحق في (نهائيًا الحق في الحصول على األموال العامة لعام االستحقاق  فإنه يفقد ،لعام المحاسباتالتالي 

إذا كان التقرير  ،بغض النظر عن صحة المضمونالفترة المحددة، وُيعتبر تقرير المحاسبات ُمقدمًا في ). أصوات الناخبين
وال يغير ذلك من تحديد . 30من المادة  2للفقرة  المراجعة وفقًاتأشيرة ويحمل  24ُمطابقًا للتقسيم المنصوص عليه في المادة 

 .إليها دفعهااألموال العامة بالنسبة لألحزاب األخرى ومقدار 

 24من المادة  ةلرابعاالفقرة  في 7 -1لألرقام لعام المحاسبات وفق  اتفي تقارير المحاسبالواردة تمثل اإليرادات  )4(
 ).18من المادة  5الفقرة (أساسًا لحساب الحد األقصى النسبي 

، وبعد )18من المادة  2الفقرة (األموال الممنوحة للحزب يتم االلتزام أوًال بالحد األقصى المطلق مقدار عند تحديد  )5(
إذا تجاوز المبلغ اإلجمالي المحسوب لألموال العامة الحد و). 18من المادة  5الفقرة (ذلك ُيراعى الحد األقصى النسبي 

 .مع حصتها في هذا المبلغناسب فقط على المقدار الذي يتيقتصر األموال هذه ق األحزاب في حفإن األقصى المطلق 

لحزب الرئيسي لفرع الإلى الالندتاغ انتخابات في الصحيحة المسجلة المحددة وفقا لألصوات األموال العامة  دفعُت )6(
طالما أنها قد  5تخفيضات المحتملة حسب الفقرة يورو عن كل صوت؛ وال ُيلَتفت إلى ال 0,50في الوالية المعنية بمقدار 
الجملة األولى أو الثانية (لحزب في الوالية الرئيسي لفرع الإلى  )الدولة(االتحاد الفيدرالي دفعها يُتخصم من األموال التي 

أحزاب الوالية يكون وفي حالة  .االتحادي للحزبالمركز باقي األموال العامة إلى دفع  ويتم). 21للمادة  1كبديل من الفقرة 
 .الواليةللحزب في  الرئيسي مركزلا دفع إلىال

 

 20المادة 

 المبالغ المدفوعة ُمقدمًا

الحقًا من المبلغ هذه المبالغ مبالغ ُمقدمًا، وُتخصم يمكن للحزب أن يحصل من حصته في األموال العامة على  )1(
المبالغ التي ُحددت في العام بناء على المبالغ المطلوبة مقدما ب حسُتو. للحزباأللماني  بوندستاغالالذي يحدده رئيس الكلي 

 15آب و /أغسطس 15أيار و /مايو 15شباط و /فبراير 15ُمقدمًا في المطلوبة المبالغ دفع وُت. السابق بالنسبة لكل حزب
ن المبلغ اإلجمالي الذي ُحدد في المئة م 25في كل مرة المدفوعة مقدما وال يجوز أن تتعدى المبالغ  .تشرين الثاني /نوفمبر

إذا توفرت مؤشرات على أن الحزب  ،ويمكن ربط منح مبالغ مقدمًا بتقديم تعهدات مالية. للحزب المعني في العام السابق
 .تهاسُيلزم بإعاد

يكن لها الحق إذا تعدت المبلغ المحدد لها أو إذا لم  ،لمبالغ المدفوعة ُمقدمًاالفوري لتسديد تقوم بالعلى األحزاب أن  )2(
بوندستاغ الأن الحزب قد حصل على أكثر مما يحق له، يحدد رئيس الكلي إذا ثبت بعد تحديد المبلغ و. في الحصول عليها

 .يقوم بخصم المبلغ دون إبطاءكما مع القرار اإلداري الذي يشمل تحديد المبلغ،  استرجاعهالمبلغ الواجب  قدراأللماني 

 .أ في هذا الشأن19ة من الماد 6تسري الفقرة  )3(

 

 

 21المادة 

 دفعهاوطرق عامة أموال رصد 

 وقيام الهيئة االتحادية للمحاسبات بإجراءات المراجعة
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الفقرة في الواليات طبقًا للجملة األولى دفعها إلى األحزاب وتقوم ب 20و 18األموال المستحقة حسب المادتين  دفعُت )1(
ويقوم رئيس . األلماني  بوندستاغالعن طريق رئيس دفعها ب يقوم االتحاد الفيدرالي أ، وفي غير هذه الحالة19  من المادة 6
 .فيهاالحزب فروع بإبالغ الواليات بشكل ُملِزم بالمبالغ التي تستحقها األلماني بوندستاغ ال

لألموال قد قام ة المديربصفته الجهة األلماني بوندستاغ التنظر الهيئة االتحادية للمحاسبات فيما إذا كان رئيس  )2(
إذا كانت اإلجراءات قد تمت بطريقة مطابقة للقانون وفقًا فيما طبقًا لقواعد هذا الباب، وكذلك دفعها بتحديد األموال العامة و

 .أ23للمادة 

 

 

 22المادة 
 توزيع األموال داخل الحزب

 .في الوالياتفروعها سبًا على توزيعًا متناالعامة االتحادية لألحزاب أن تقوم بتوزيع األموال المراكز على 

 

 الباب الخامس

 تقرير المحاسبات 

 

 23المادة 

 التعهد بتقديم تقرير المحاسبات العلني

الحزب أموال مصدر بخصوص علنيا إقرارًا ) السنة المالية(في نهاية السنة قدم تللحزب أن  ةالرئاسيهيئة على ال )1(
هذا التقرير في مطابقة هيئة الحرر تي صورة تقرير محاسبات، على أن وذلك ف ،بشأن ثروة الحزب لكها وكذاتواستخدام
هيئة يجب مناقشته داخل ال األلماني بوندستاغالتقرير المحاسبات إلى رئيس الة إحوقبل . اويقينه امعرفتهوفق للواقع و
في الواليات الرئيسية لفروعه الرئاسية هيئات االتحادي للحزب وكذلك الللمركز  ةالرئاسيهيئة تحمل التو. للحزب ةالرئاسي

، المسؤولية تجاه اإلقرارات ةالواليات، كٌل على حد الرئيسية في لفروعلالمشابهة المناطقية الرئاسية في الفروع هيئات وال
بالشؤون المالية،  من مؤتمر الحزبالمكلف  هاوعضو ةالرئاسيهيئة ويوقع على تقارير المحاسبات كل من رئيس ال. المقدمة

يؤكد بتوقيعاتهم و. من لجنة مختصة وفق الالئحة الداخليةلذلك انتخابه المسؤول عن الشؤون المالية والذي تم  هاوعضأو 
في مطابقة رير المحاسبات االمختصون بالشؤون المالية أنهم سجلوا البيانات الواردة في تق ةالرئاسيهيئات األعضاء في ال

 ةالرئاسيهيئة لمحاسبات للحزب كله فيتم تجميعه والتوقيع عليه من قبل عضو الأما تقرير ا. معرفتهم ويقينهموفق للواقع و
تم والذي مسؤول عن الشؤون المالية ال هامن مؤتمر الحزب بالشؤون المالية أو من قبل عضوالمكلف االتحادي لمركزه 
 .من لجنة مختصة وفق الالئحة الداخليةلذلك انتخابه 

عتمد أو شركة محاسبات قانونية معتمدة بمراجعة تقرير المحاسبات وفق قواعد أن يقوم محاسب قانوني ميجب  )2(
من  4الفقرة  في النصف األول من الجملة األولىبالشروط المنصوص عليها في أما األحزاب التي ال تفي . 31 - 29 المواد
وينبغي تقديم . جعة الحساباتإحدى شركات مراُمحّلف أو مراجع حسابات فيجوز أن يقوم بمراجعة تقريرها  18المادة 

 بوندستاغالرئيس إلى أ 19من المادة  3الفقرة  فيالتي يحددها النصف األول من الجملة األولى خالل الفترة الزمنية التقرير 
من األحزاب بشروط النصف األول من لم يف أي إذا و. بوندستاغالضمن مطبوعات نشره ، على أن يقوم األخير باأللماني

يورو خالل السنة المالية،  5000، وإذا لم تكن لديه إيرادات أو ثروات أكثر من 18من المادة  4الفقرة في ولى الجملة األ
أن ينشر تقارير  األلماني بوندستاغالويجوز لرئيس . تقريرًا غير ُمراَجعاأللماني بوندستاغ الرئيس إلى فيمكنه أن يقدم 

وينبغي تقديم تقرير المحاسبات للحزب في المؤتمر االتحادي للحزب التالي لتاريخ . بدون مراجعة إليهالمحاسبات المقدمة 
 .النشر بغرض مناقشته

إذا كان تقرير المحاسبات متطابقًا مع أحكام الباب بالتحقق مما أ 23وفقًا للمادة  األلماني  بوندستاغاليقوم رئيس  )3(
 .4قرير وفق الفقرة وينبغي إدراج النتيجة في الت. الخامس

حول تطور ماليات األحزاب وكذلك  األلماني إلى البوندستاغتقريرًا كل عامين األلماني بوندستاغ اليقدم رئيس  )4(
إلى ذلك يقوم سنويًا باستعراض موجز إلجمالي إيرادات األحزاب وإضافة . الُمقدمة من األحزابمحاسبات الحول تقارير 

 .بوندستاغالويتم توزيع التقارير ضمن مطبوعات . يةوأوضاعها المال هاومصروفات

 

 أ23المادة 

 مراجعة تقرير المحاسبات
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ويقرر ما إذا كان  ،بالبت في صحة تقرير المحاسبات الُمقدم شكًال وموضوعًااأللماني بوندستاغ اليقوم رئيس  )1(
 .24من المادة  2المحددة في الفقرة الفترة انتهاء وال يجوز إجراء مراجعة جديدة إال قبل . التقرير يفي بأحكام الباب الخامس

على أن البيانات التي يتضمنها تقرير المحاسبات  واضحةمؤشرات األلماني بوندستاغ الرئيس لدى إذا توفرت  )2(
ويمكنه . يعطي الحزب المعني فرصة لتقديم مذكرة يبدي فيها رأيه بخصوص ذلكعليه أن ف ،غير صحيحةالُمقدم من الحزب 

أو  هن يطلب من الحزب تأكيد صحة المذكرة من خالل محاسبه القانوني أو الشركة التي تقوم بأعمال المحاسبة القانونية لأ
 .بمراجعة حساباتهالُمحّلف أو الشركة التي تقوم عبر مراجع حساباته 

 واضحةيرها المؤشرات الأن يبدد الشكوك التي تث 2إذا لم يستطع الحزب في المذكرة المطلوبة منه وفق الفقرة  )3(
باالتفاق مع الحزب أن يكلف محاسبًا قانونيًا ه بشأن عدم صحة التقرير، فيجوز لاأللماني بوندستاغ اللدى رئيس توفرة الم

الذي قدمه معتمدًا يختاره هو، أو شركة محاسبات قانونية معتمدة يقوم هو باختيارها للبت فيما إذا كان تقرير المحاسبات 
األلماني بوندستاغ الوعلى الحزب أن يتيح للمحاسب القانوني الذي يكلفه رئيس . حكام الباب الخامسقا ألمطابالحزب 

 . تكاليف عملية المراجعةاأللماني بوندستاغ الويتحمل رئيس . على الوثائق والمستندات الضرورية لمراجعة التقرير طالعاال

قرارًا يحدد فيه، إذا اقتضى األمر، عدم صحة األلماني بوندستاغ البعد االنتهاء من عملية المراجعة يصدر رئيس  )4(
في القرار ما إذا كانت األخطاء أن يذكر ويجب . البيانات غير الصحيحةالناتج عن تقرير المحاسبات، وكذلك مقدار المبلغ 

في  وكشف الممتلكات أي إلى مخالفات ف وأالواردة في التقرير ترجع إلى انتهاك قواعد حسابات اإليرادات والمصروفات 
 ).24من المادة  7الفقرة (لتقرير وضيحي لالجزء الت

التقرير وأن يسلم  هعلى الحزب الذي يحتوي تقرير محاسباته على بيانات غير صحيحة أن يصحح تقريريتعين  )5(
ركة محاسبات قانونية معتمد أو ش  ويقوم محاسب قانوني.األلماني بوندستاغال، وفق قرار رئيس الُمصحح كليا أو جزئيا

إذا لم يتجاوز المبلغ الواجب و. معتمدة أو محاسب ُمحّلف أو شركة لمراجعة المحاسبات باعتماد التصحيح عبر التأشير عليه
، فيجوز إجراء لكل حزب ألف يورو 50آالف يورو، ولم يتجاوز خالل السنة المالية  10تصحيحه في الحالة الواحدة 
 . في العام المقبل وخالفًا لما ورد في الجملتين األولى والثانيةتصحيح تقرير المحاسبات 

 .بوندستاغالينبغي نشر تقارير المحاسبات المصححة جزئيًا أو كليًا ضمن مطبوعات  )6(

، كما ال تتعلق بتقديم الحزب تقرير محاسباتال يجوز نشر المعلومات المكتسبة في إطار عملية المراجعة والتي ال  )7(
 .انتهاء المراجعةفورا بعد أن يعدمها البوندستاغ رئيس على و. أخرى بهاألمانية داد جهات حكومية يجوز إم

 

 ب23المادة 

 التعهد باإلبالغ عن البيانات غير الصحيحة في تقرير المحاسبات

ى رئيس إذا نمى إلى علم أحد األحزاب معلومات بشأن عدم صحة بيانات واردة في تقرير محاسباته الُمقدم إل )1(
األلماني بوندستاغ ال، فعليه أن يقوم دون إبطاء بإخطار رئيس بصورة رسميةالمحددة والفترة خالل األلماني بوندستاغ ال

 .كتابيًابذلك 

ج، وذلك 31أ أو 31المادة أحكام في حالة قيام الحزب باإلبالغ عن بيانات غير صحيحة ال يقع الحزب تحت طائلة  )2(
إلى أية مؤشرات تدل على عدم صحة تلك البيانات، أو إذا لم تكن تلك البيانات ُقدمت  –قت تسلم البالغ حتى و -إذا لم ُتنشر 

، وإذا كشف الحزب عن مالبسات الخطأ بصورة شاملة وقام رسمية أو ُأكتشفت خالل إجراءات األلماني بوندستاغال رئيس
فترة خالل األلماني بوندستاغ البدون وجه حق إلى رئيس زب حصل عليها الحوينبغي إرجاع المزايا المالية التي . بتصحيحه

 .يحددها األخير

 .أ23من المادة  6و 5تسري هنا الفقرتان  )3(

 

 24المادة 

 تقرير المحاسبات

يتكون تقرير المحاسبات من كشف حساب ختامي لإليرادات والمصروفات على أساس أحكام هذا القانون، وُيرفق  )1(
ويلتزم التقرير بالقواعد القانونية إلمساك الدفاتر، ويعطي معلومات بشأن . توضيحيكات وكذلك جزء به كشف حساب الممتل

 .الحزب وفقًا لألوضاع المالية الحقيقيةممتلكات ها وكذلك بشأن اتمصدر أموال الحزب واستخدام

، ال سيما فيما يتعلق بحصر اتتقديم الحسابُتطبق هنا األحكام التجارية القانونية السارية على التجار بخصوص  )2(
ويجب االحتفاظ بالمستندات . قواعد أخرىالممتلكات المنقولة وغير المنقولة إال إذا كان هذا القانون ينص على تثمين و

 .وتبدأ هذه المدة بانتهاء السنة موضوع المحاسبات. والدفاتر والميزانيات وتقارير المحاسبات لمدة عشر سنوات

كل للحزب وللمركز االتحادي كله تقارير محاسبات منفصلة الخاص بالحزب تقرير المحاسبات يجب أن يتضمن  )3(
. التابعة لكل فرع رئيسي في الوالياتلكل من الفروع المناطقية تقارير محاسبات كذلك في الواليات ومن فروعه الرئيسية 
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كل المنح المالية دقيق لترفق بالتقرير كشف حساب  التابعة لها أنالمناطقية وعلى الفروع الرئيسية في الواليات والفروع 
هذه الكشوف لبيان المبلغ جمل االتحادي للحزب أن يالمركز وعلى . التي حصل عليها الحزب واسم الجهة المانحة وعنوانها
ف الكشوفي الواليات أن تجمع الرئيسية الحزب فروع وعلى . السنوي اإلجمالي للمنح الُمقدمة من كل جهة على حدة

 .التابعة لها وأن تحتفظ بها مع مستندات تقرير المحاسباتالحسابية الخاصة بالفروع المناطقية 

 :يشمل كشف حساب اإليرادات ما يلي )4(

 اشتراكات األعضاء، .1

 اشتراكات النّواب واالشتراكات الدورية الشبيهة، .2

 التبرعات التي يقدمها أشخاص طبيعيون، .3

 ها أشخاص اعتباريون،التبرعات التي يقدم .4
 مساهمات،مشروعات أو  الناتجة عناإليرادات  .5

 ممتلكات أخرى،الناتجة عن اإليرادات  .6

بالحصول قترنة الفعاليات وتوزيع المطبوعات والمنشورات وغيرها من األنشطة المعبر حصلة اإليرادات الُم .7
 على إيرادات،

 ،الدعم المالي المقدم من الدولة .8

 ادات األخرى،اإلير .9

 الدعم المالي المقدم من فروع الحزب، .10

 .10 -1اإليرادات اإلجمالية حسب النقاط  .11

 :يشمل كشف حساب المصروفات ما يلي )5(

 ،ستحقات العاملين في الحزبم .1

 المصروفات العينية المنفقة في .2

 ،للحزب الجاريالنشاط  )أ

 العمل السياسي العام، )ب

 خابية،الحمالت االنت )ج

 الناتجة عنها،الفوائد إدارة الممتلكات، بما فيها  )د

 الفوائد األخرى، )ه

 المصروفات األخرى، )و

 الدعم المالي الُمقدم إلى الفروع .3

 .3 - 1والمصروفات اإلجمالية حسب النقاط  .4

 :يشمل كشف حساب الممتلكات ما يلي )6(

 :الممتلكات .1

 :األصول الثابتة .أ 

  I . ارات عينيةاستثم: 

 عقارات وأراضي،في صورة الممتلكات  .1   

 أثاث مقار األحزاب، .2   

  II.  استثمارات مالية 

 ُمساهمات في شركات، .1

 استثمارات مالية أخرى؛ .2

 :األصول المتداولة .ب

 I. ،المستحقات لدى فروع الحزب 
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 II. حقات لدى الدولة من التمويل الجزئي،تالمس 

  III.  ،أصول نقدية 

  IV.  أخرىممتلكات. 

 ؛")ب"و " أ"اإلجمالي الناتج من (كافة الممتلكات  )ج 

 :الديون .2

 :االحتياطيات .أ 

  I. ،مستحقات التقاعد 

  II. االحتياطيات األخرى؛ 

 :االلتزامات .ب 
  I. ،االلتزامات تجاه الفروع 

  II. ،التزامات تسديد األموال العامة في إطار التمويل الجزئي 

  III. ،االلتزامات تجاه المؤسسات اإلئتمانية 

  IV. ،االلتزامات تجاه مانحي القروض اآلخرين 

  V. االلتزامات األخرى؛ 

 ؛")ب"و " أ"اإلجمالي الناتج من (كافة الديون  .ج 

 ).إيجابا وسلبا(صافي األصول  .3

 :اليةالنقاط التاألخص يشمل على توضيحي ُيضاف إلى كشف حساب الممتلكات جزء  )7(

، وكذلك المساهمات المباشرة وغير المباشرة المذكورة في II 1أ  1، رقم 6بالُمساَهمات حسب الفقرة قائمة  .1
 .الحساب السنوي الختامي، مع ذكر اسم الشركة الُمساَهم فيها ومقرها، وكذلك مقدار المساهمة وقيمة رأس المال االسمي

ورأس المال الُمسَتثمر، ونتيجة السنة المالية األخيرة لهذه الشركة التي يجب كما يجب ذكر مقدار المساهمة في رأس المال 
الختامي لتلك الشركات مع بيانات السنوي ويجب إدماج المساهمات الواردة في الحساب . ختاميًاسنويا أن تكون قدمت حسابًا 

  ،من القانون التجاري 271من المادة  1الفقرة وطبقًا لهذا القانون فإن المساهمات هي األسهم وفق . الختاميالسنوي الحساب 

 ،ذكر المنتجات األساسية للمؤسسات اإلعالمية إذا تواجدت مساهمات فيها .2

كل خمس سنوات للممتلكات من عقارات وأراضي، وكذلك الُمساهمات في شركات، طبقًا لقانون تثمين إجراء  .3
 ).ثمينيليها من قانون التوما  145العقارية حسب المادة الممتلكات ( ثمينالت

يجب أن يتضمن تقرير المحاسبات على نحو منفصل القيمة اإلجمالية للمنح الُمقدمة من األشخاص الطبيعيين حتى  )8(
 .يورو 3300يورو عن كل شخص، وكذلك القيمة اإلجمالية للمنح الُمقدمة من األشخاص الطبيعيين إذا تعدت  3300مبلغ 

 :حصيلة لكل منالمحاسبات إيراد  يجب في مستهل تقرير )9(

 اإلجمالي،مقدارها ، و9 -1م ارقاأل، 4إيرادات الحزب كله حسب الفقرة  .1

 اإلجمالي،مقدارها ، و2و  1 ي، رقم5مصروفات الحزب كله حسب الفقرة  .2

 العجز، وأكشف الفائض  .3

 اإلجمالية،وقيمتها ، II- IVوب  I-II أ 1 ، رقم6ممتلكات الحزب كله حسب الفقرة  .4

 اإلجمالي،مقدارها و، II-IV ب و I  أ 2 ، رقم6ديون الحزب كله حسب الفقرة  .5

 ،)إيجابا وسلبا(صافي أصول الحزب كله  .6

اإليرادات اإلجمالية والمصروفات اإلجمالية والفوائض والُعجوزات وكذلك صافي األصول للمستويات الثالثة، أي  .7
 .االتابعة لهالمناطقية في الواليات والفروع الرئيسية فروعه االتحادي للحزب و المركز

وإجمالي  1جمالي اإليرادات حسب رقم إليجب ذكر النسبة المئوية  2و 1جانب المبالغ المطلقة الخاصة برقمي إلى و
 .وللمقارنة يجب ذكر مبالغ العام السابق. 2حسب رقم  المصروفات

 .كانون األول من السنة المالية /ديسمبر 31 إلىالمسجلين عدد األعضاء إدراج يجب  .10

 .تقرير المحاسبات شروحًا إضافيةإلى يضيف للحزب أن  )11(
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إلنفاقه في لمنظمات الشبيبة السياسية ال ُيلتفت إلى الدعم المالي الذي ُيمنح عند حساب الحد األقصى المطلق  )12(
المعني بشكل خبري، وال ُيلتفت إليه في كشف حساب في تقرير المحاسبات للحزب ذكر هذا الدعم ويتم . أغراض محددة

 .إيرادات الحزب ومصروفاته

 

 25المادة 

 التبرعات

وعلى أعضاء الحزب الذين يتلقون . يورو 1000حتى أي تبرع نقدي ولها أن تتلقى . يحق لألحزاب تلقي تبرعات )1(
وُيعتبر . الماليةبالشؤون ، وفق الالئحة الداخلية، ختصمال ةالرئاسيهيئة ال تبرعات للحزب أن يقدموها دون إبطاء إلى عضو

المختص بالشؤون المالية  ةالرئاسيهيئة العضو حيز تصرف أصبحت هذه التبرعات في الحزب قد حصل على تبرعات إذا 
 إذا ُردت التبرعات إلى المتبرع فور وصولها، ال يعتبر الحزب عندئذ قدو. في الحزبالعاملين بصورة أساسية أو أحد 

 .حصل عليها

 :ُتستثنى الحاالت التالية من حق األحزاب في تلقي تبرعات )2(

 للمحليات؛الممثلة تبرعات الهيئات التابعة للحق العام، والكتل والمجموعات البرلمانية، وكذلك الكتل والمجموعات  .1

 -المخصصة و الوقفية كاتالمؤسسات السياسية، والهيئات، واتحادات األشخاص، والممتلة من دالوارتبرعات ال .2
) من قانون الرسوم 68حتى  51المواد (لها  ةالفعلياإلدارة آخر وحسب نظام وفق الالئحة الداخلية أو نشاط المؤسسة أو أي 

 بشكل حصري ومباشر ألغراض عامة أو خيرية أو كنسية؛ -

 تبرعات من خارج نطاق سريان هذا القانون، إال إذا .3

، أو )الدستور(باشرًة من ثروة شخص ألماني وفق تعريف القانون األساسي كانت تأتي إلى الحزب م ) أ(
في المئة من أسهمها ملكًا  50كون أكثر من يمواطن من مواطني االتحاد األوروبي، أو شركة اقتصادية 

أن يكون مقرها  وأ ،أو لمواطن من مواطني االتحاد األوروبي ،لشخص ألماني وفق تعريف الدستور
 حدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي،األساسي في إ

جمهورية ألمانيا تجاور من دول وأتت المناطق التي استوطنتها، كانت ألحزاب أقليات قومية في  ) ب(
 أو ،نفس القومية من ينتمون إلىويعيش فيها  مباشرة االتحادية

 يورو؛ 1000عن يزيد ال وإذا كان التبرع من أجنبي  )ج(

 ،إلى حزب سياسيقد تلقتها شريطة أن ترسلها النقابات المهنية إذا كانت  منالتبرعات الواردة  .4

 هاالمباشرة فيمساهمتها ، إذا كانت اأو ُتدار وُتسير من ِقبلهكليا أو جزئيا للدولة تبرعات من شركات مملوكة  .5
 ة؛ئفي الم 25تتعدى 

ديد هوية المتبرع أو إذا كان من الواضح أن تحوال يمكن يورو  500التبرعات التي تزيد في الحالة الواحدة عن  .6
 ،متبرع آخر لم ُيذكرإحالة لتبرعات التبرعات عبارة عن هذه 

 ،مقابال لهامنفعة اقتصادية أو سياسية أو بغية ُتعطى للحزب يتضح أنها التبرعات التي  .7

في  25 وتتعدى نسبةالحزب  اعهيدف مكافأة ماديةمقابل للحزب من متبرعين عبر طرف ثالث التبرعات التي ُتجمع  .8
 .اتالمئة من قيمة التبرع

أو فرع أو أكثر من فروعه التي تلقاها الحزب يجب أن ُتسجل في تقرير المحاسبات التبرعات واشتراكات النّواب  )3(
يمة الكلية مع ذكر اسم المتبرع وعنوانه وكذلك الق ،آالف يورو 10) السنة المالية(تتعدى قيمتها خالل سنة المناطقية و

وال يتوانى  .فورابوندستاغ الرئيس ألف يورو فيجب أن ُيبلغ بها  50أما التبرعات التي تتجاوز في الحالة الواحدة . اتللتبرع
 .البوندستاغفي إحدى مطبوعات  األخير عن نشر قيمة المنحة مع ذكر اسم المانح

من المادة  3الفقرة (ير المحاسبات عن السنة المعنية على الحزب أن يقوم دون إبطاء، وعلى األكثر مع تقديم تقر )4(
 .األلماني بوندستاغال إلى رئيس 2التبرعات غير المسموح بها وفقًا للفقرة بإحالة ، )أ19

 

 26المادة 

 مفهوم اإليرادات

كل  –) 24 من المادة 4الفقرة (المنفصلة  اإليراداتكل من أنواع خاص بمفهوم سري يطالما ال  –ُيقصد باإليراد  )1(
وُيعتبر من اإليرادات أيضًا اإلعفاء من االلتزامات المالية . من أموال، أو خدمات تقدر بأموالالحزب ما يحصل عليه 
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تنظيم فعاليات وإجراءات يكون الهدف الصريح منها الدعاية جهة أو جهات أخرى ولي الواجب في المعتاد سدادها، وَت
 .وكذلك تزايد القيمة في األصول الثابتة للحزب، وتسييل االحتياطيات المالية،

 .المالية الكاملة في المكان المخصص لها وكذلك في كشف حساب الممتلكاتمقاديرها كافة اإليرادات بتدوين يجب  )2(

  .شبيهةالمماثلة أو التعامالت العادية للخدمات الفي ثمان المحددة السلع االقتصادية غير المالية ُتحدد قيمتها باأل )3(

أو فنية وال ُتعتبر من اإليرادات اإلنجازاُت المادية أو ال. ، مبدئيًا، بال مقابل مادييكونالعمل الشرفي في األحزاب  )4(
 .وال يمس ذلك التعويض عن التكاليف. بدون مقابل في المعتادالنشاط الحزبي يقدمها األعضاء خارج ال الَخدمية التي 

المخصصة منذ البداية لتوزيعها توزيعًا محددًا على أكثر من فرع ومن الدولة  الممنوحةاالشتراكات واألموال  )5(
 .في الخانة التي ستبقى فيها على نحو نهائيُتدون من فروع الحزب مناطقي 

 
 أ26المادة 

 مفهوم المصروفات

من المادة  5الفقرة (المصروفات المنفصلة كل من أنواع خاص بمفهوم سري يطالما ال  –ُيقصد بالمصروفات  )1(
يرادات يحصل عليها الحزب وفق ، وكذلك كل استخدام إلالمقوم بُت اتإنجاز أوما يلتزم به الحزب من أموال كل  –) 24

عن رأس غير المنتظمة  المنتظمة أووتعتبر من المصروفات أيضًا التعويضات . 26من المادة  2الجملة الثانية من الفقرة 
 .وتكوين احتياطياتالممتلكات المال الُمسَتهلك في 

 .26من المادة  ةتسري هنا أحكام الفقرة الثاني )2(

 .وُتحسب ضمن المصروفات قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في وقت نقل ملكيتها وذلك بقيمتها الدفترية )3(

 .حملها اقتصاديًاالحسابات الداخلية بين الفروع ُتحسب للفروع التي تقوم بتتسوية المصروفات الناشئة عن  )4(

 

 27المادة 

 اإليرادات المنفصلةنواع أ

عضو في الحزب طبقًا للقواعد القانونية الواردة كل ُيقصد باشتراكات األعضاء المبالغ المالية التي يسددها بانتظام  )1(
) نائب( نيابيالمقعد الب صاحالعضو وُيقصد باشتراكات النّواب المبالغ المالية التي يسددها بانتظام . في الالئحة الداخلية

وُتعتبر من التبرعات أيضًا الرسوم . على ذلكالمدفوعة زيادة وُيقصد بالتبرعات المبالغ . في الحزب فوق اشتراكه كعضو
بال النشاط الحزبي ال ُتقدم من األعضاء خارج ساعدات التي ُتقوم بمال والمأنواع الخاصة وجمع مبالغ نقدية وكذلك كافة 

 .عتادفي الم مقابل

أحد لدى إذا كانت تشكل تصنيفها وتوضيحها، يجب  24من المادة  4الفقرة في  9اإليرادات األخرى وفق رقم  )2(
 4من الفقرة  6 -1في المئة من إجمالي اإليرادات طبقًا لرقم  2أكثر من  24من المادة  3الواردة في الفقرة تنظيمات الحزب 

آالف  10في كل حالة مفردة يتعدى مبلغها عن اإليرادات التي بوضوح تام شف باإلضافة إلى ذلك يجب الكو. 24للمادة 
 تإذا كانلكل منهم، وآخر عنوان أسماء المورثين والوصايا والمواريث وينبغي أن ُيذكر في تقرير المحاسبات قيمة . يورو

 . آالف يورو 10تتعدى للحزب  ةالممنوحة للتركة أو الوصية اإلجماليالقيمة 

 

 28 المادة

 كشف الممتلكات

الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في كشف الممتلكات مع ذكر قيمتها لدى اقتنائها إذا بلغت في الحالة إدراج ينبغي  )1(
 ).شاملة ضريبة المبيعات(آالف يورو  5الواحدة أكثر من 

ها وُتخصم منها المبالغ المنتظمة ُتذكر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة إلى جانب تكاليف اقتنائها وتصنيع )2(
وال ُتخصم مبالغ منتظمة لتعويض رأس المال الُمستهلك في ممتلكات العقارات . المخصصة لتعويض رأس المال الُمستهلك

 .واألراضي

في الواليات أن تسجل اإليرادات والمصروفات في عام الرئيسية الحزب لفروع  التابعةالمناطقية يمكن للفروع  )3(
ويمكن التغاضي عن أحكام المواد . قد نشأت في العام السابقااللتزامات دة أو النقصان حتى وإن كانت المستحقات أو الزيا
 .من القانون التجاري لدى تحرير تقارير المحاسبات لتلك الفروع 251 - 249
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 29المادة 

 مراجعة تقارير المحاسبات

في الرئيسية فروعه و المركز االتحادي للحزب 23من المادة  2الفقرة في  تشمل المراجعة وفق الجملة األولى )1(
 .المراجعة إمساك الدفاترتتناول و. تابعةالمناطقية الفروع على األقل من الالواليات وكذلك، ووفق اختيار المراجع، عشرة 

لدى ممارسة  لى نحو ُيظهرالمراجعة عتجري ويجب أن . يجب أن تشمل المراجعة التأكد من االلتزام بالقواعد القانونيةكما 
 .انتهاك للقواعد القانونيةأي العمل بشكل دقيق أي بيانات غير صحيحة أو 

كَل  من ِقبلها ومن األشخاص المخولين، وفروعه بالرئاسية للحز الهيئاتيمكن للمراجع أن يطلب من  )2(
يحق له أن يراجع المستندات التي يقوم عليها ولهذا . عنايةبكل االستيضاحات واإلثباتات الالزمة للقيام بمهمة المراجعة 

 .وأرصدة الخزانة والممتلكاتالوثائق تقرير المحاسبات وكذلك الدفاتر و
كتابيًا أن تقرير المحاسبات يشمل كل للمراجع ؤكد تموضوع المراجعة أن المناطقي في الفرع  ةالرئاسيهيئة على ال )3(

الرئاسية هيئات على تأكيد الاالعتماد ومن الممكن . زم ذكرها في التقريرالالالممتلكات م اإليرادات والمصروفات وقَي
 .المختص بالشؤون المالية ةالرئاسيهيئة العضو ويكفي هنا تأكيد . التابعةالمناطقية للفروع 

 

 30المادة 

 وتأشيرة اعتمادها تقرير المراجعة

للحزب للمركز االتحادي  ةالرئاسيهيئة سلم إلى الالمراجعة ُيكتابي عن يجب تدوين نتيجة المراجعة في تقرير  )1(
 .موضوع المراجعةالمناطقي لفرع الحزب  ةالرئاسيهيئة وال

اعتمادها التي يؤكد تأشيرة  يسجلاعتراض على النتيجة الختامية للمراجعة فعلى المراجع أن أي إذا لم يكن هناك  )2(
يتطابق مع أحكام هذا القانون، وذلك بعد المراجعة ) 29من المادة  1قرة الف(تقرير المحاسبات في صيغته الُمَراَجَعة أن فيها 

إذا كانت و. االستيضاحات واإلثباتات التي تقدمها المجالس الرئاسية إلىدفاتر الحزب ومستنداته، وكذلك إلى الواجبة استنادًا 
ويجب . على المطابقة مع أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا هناك اعتراضات فعلى المراجع أن يمتنع عن التأكيد في تأشيرته

 .كامًال في تأشيرة المراجعموضوع المراجعة ذكر اسم الفرع الحزبي 

من المادة  2الفقرة في المحاسبات الُمَقَدم ونشر نصها كامًال طبقًا للجملة الثالثة بتقرير تأشيرة المراجع إرفاق يجب  )3(
23. 

 

 31المادة 

 راجعُمال

  ً؛محاسب قانوني أو مراجع حسابات ُمحلف أن يكون مراجعا أليال يحق  )1(

خالل األعوام الثالثة لصالحه في الحزب أو يمارسه لصالح الحزب أو مارسه عمال منصبًا أو يتولى إذا كان  .1
 األخيرة؛

مهمته في إمساك الدفاتر أو في تحرير تقرير المحاسبات موضوع المراجعة على نحو يتعدى شارك إذا كان قد  .2
 كمراجع؛

 عضوا في مجلس من العاملين لديها، أو أو ،أو شركة أشخاص ةأو طبيعي ةاعتباري يةشخصل إذا كان وكيًال قانونيًا .3
أو  ةأو الطبيعي ةاالعتباري يةوذلك إذا كان من غير المسموح للشخص ؛شركةل امالك رقابة لديها، أو شريكا لكل منها، أو

 ؛2المراجعة وفق رقم بتولي عملية  هلشركة المملوكة للأو منها ك كل لشرياألشخاص أو لشركة 

 .3 - 1م ارقاألأن يكون مراجعًا وفق له إذا كان يوِظف شخصًا في عملية المراجعة ال يجوز  .4

  تقوم بالمراجعة؛أن حسابات ال يحق لشركة محاسبات قانونية معتمدة أو لشركة مراجعة  )2(

شريكة لشخصية اعتبارية أو شركة أشخاص، أو إذا كان ال يحق لها أن تكون  1فقرة من ال 3إذا كانت وفق رقم  .1
 ؛1من الفقرة  4أو  2مراجعًا وفق رقم 

 .1من الفقرة  3أو  2إذا كان ال يحق ألحد ممثليها القانونيين أو أحد المشاركين فيها أن يكون مراجعًا وفق رقم  .2

لشركة التي تقوم بالمراجعة تمثيًال قانونيًا بممارسة مهام ن القانونيون لوهم والممثلومعاونيلتزم المراجعون و )3(
 .من القانون التجاري 323وتسري هنا أحكام المادة . بالسريةكما أنهم ملزمون  ،وحيادية بالغة أعمالهم بدقة
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 الباب السادس

   لدى تقديم تقارير محاسبات غير صحيحة والعقوبات المتبعةاإلجراءات 

 

 أ31 المادة

 إعادة األموال العامة

تم الحصول  )18لمادة من ا 3في الفقرة  3حسب الجملة األولى والبند ( إذا ثبت أن تقرير المحاسبات به منح مالية )1(
تحديدًا غير مقدار حصة الحزب من التمويل الحكومي لألحزاب وأنه وفقًا لذلك قد تم تحديد مشروع، عليها على نحو غير 

وال يسري ذلك . أ19من المادة  1الذي أصدره وفق الفقرة حصة الحزب تحديد  بوندستاغ بإلغاء قرارالس صحيح، يقوم رئي
وال تسري هنا أحكام ). أ23من المادة  5الفقرة في الجملة الثالثة (تصحيح في تقرير المحاسبات للعام الالحق ُأدرج الإذا 

 .من قانون اإلجراءات اإلدارية 48من المادة  2الفقرة 

 .24من المادة  2ال يمكن إرجاع األموال بعد انقضاء المهلة المقررة حسب الفقرة  )2(

من الحزب بقرار رجاعه قيمة المبلغ المقرر استاأللماني بوندستاغ اليحدد رئيس إلى جانب إلغاء قرار التحديد  )3(
مقررة التالية التمويل المبلغ مع دفعة الخصم تم يإذا كان الحزب يستحق أمواًال أخرى في إطار التمويل العام و. إداري

 .لحزبل

 .ودفعها إليها المبالغ المالية لألحزاب األخرىمقادير ال يمس ذلك تحديد  )4(

الداخلية القواعد الواجب اتباعها في حالة ما إذا كانت اإلجراءات التي تنص ُتضمن لوائحها على األحزاب أن  )5(
 .المناطقيةفي الواليات أو أحد فروعه الرئيسية الحزب روع فقد تسبب فيها أحد  1عليها الفقرة 

 

 ب 31المادة 

 عدم صحة تقرير المحاسبات

تقرير المحاسبات، ير صحيحة في من وجود بيانات غأ 23في إطار مراجعته وفقًا للمادة األلماني بوندستاغ الرئيس تأكد إذا 
المادة ما يستوجب تطبيق أحكام ت غير الصحيحة، إال إذا كان هناك يسدد ضعف المبلغ الوارد وفقًا للبيانابأن الحزب يطالب 

تمس ممتلكات من عقارات وأراضي، أو مساهمات التوضيحي وإذا كانت األخطاء في كشف الممتلكات أو في الجزء . ج31
، أو لخاص بهلم ترد في تقرير المحاسبات اعشرة في المئة من قيمة الممتلكات التي بسداد الحزب  فيطالبفي شركات، 

من  5 - 2وتسري هنا الفقرات . الحزَب بسداد المبلغ بقرار إداريالبوندستاغ وُيلزم رئيُس . وردت على نحو غير صحيح
 .أ31المادة 

 

 ج31المادة 

 التبرعات غير المشروعة أو غير المنشورة

وفقًا األلماني بوندستاغ الى رئيس  إلبإحالته ولم يقم  25من المادة  2الفقرة بشكل ينتهك حزب تبرعًا تلقى إذا  )1(
ثالثة أضعاف المبلغ الذي حصل عليه على نحو غير مشروع؛ ويتم هنا خصم فُيطالب بسداد ، 24من المادة  4للفقرة 

أما إذا نشر الحزب في تقرير المحاسبات التبرعات التي حصل عليها على نحو . التبرعات التي تمت إعادة قيمتها بالفعل
 ويقرر. هذا القانون، فيتوجب عليه أن يسدد ضعف المبلغ المذكور في التقرير والمخالف ألحكام هذا القانون مخالف ألحكام

 .أ31من المادة  5 - 2وتسري هنا الفقرات . بقرار إداري إلزام الحزب بسداد المبلغالبوندستاغ رئيس 

األموال المسددة خالل بإرسال األلماني وندستاغ بللباالتفاق مع المجلس الرئاسي األلماني بوندستاغ الرئيس يقوم  )2(
 .عام إلى مؤسسات تخدم أغراضًا خيرية أو كنسية أو دينية أو علمية وذلك مع بداية العام التالي

 

 د31المادة 

 العقوبات

 ،على تقرير المحاسبات العامتحايل ، أو ممتلكاتهكل من أخفى عمدًا مصدر أو طرق استخدام أموال الحزب أو  )1(

إلى في تقرير المحاسبات المقدم ممتلكاته تقديم بيانات غير صحيحة عن إيرادات الحزب أو في تسبب وذلك بأن  .1
 أو إليه،، أو قدم بنفسه تقرير محاسبات غير صحيح األلماني بوندستاغالرئيس 

 أو ،رقام كمستلم لتبرع بتقسيمه إلى مبالغ جزئية قبل أن يسجله أو يسمح بتسجيله في الدفات .2
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 تبرع ما إلى الحزب، إحالةولم يقم ب 25من المادة  1الفقرة في خالف أحكام الجملة الثالثة  .3

كل َمن قدم بنفسه بالغًا باسم  1وال ُيعاقب حسب البند . مالية فإنه ُيعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات أو بغرامة
 .ب تنطبق عليه23من المادة  2يمه إذا كانت شروط الفقرة ب أو ساهم في تقد23من المادة  1الحزب طبقًا للفقرة 

كل من قام كمراجع أو كمساعد مراجع بتقديم تقرير  مالية مدة ال تتجاوز ثالث سنوات أو بغرامةُيعاقب بالحبس  )2(
اعتماد تأشيرة سجل غير صحيح عن نتيجة مراجعة تقرير المحاسبات، أو تكتم في تقرير المراجعة عن مسائل جسيمة، أو 

إذا كان قد فعل ذلك مقابل  مالية  وتكون العقوبة بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة. غير صحيحة المضمون
 .مكافأة مادية أو بِنّية اإلثراء الذاتي أو إثراء الغير أو إلحاق الضرر به

 

 الباب السابع
 تنفيذ قرار حظر األحزاب المخالفة للدستور

 

 32المادة 

 التنفيذ

من القانون األساسي  21من المادة  2طبقًا ألحكام الفقرة له تابع أي فرع إذا صدر حكم بعدم دستورية حزب أو  )1(
لتنفيذ ، فعلى المصالح الحكومية المختصة التابعة لحكومات الواليات أن تتخذ كل اإلجراءات القانونية الالزمة )الدستور(

تتمتع السلطات الحكومية لهذا الغرض و. تقررها المحكمة الدستورية االتحادية الحكم واألحكام اإلضافية األخرى التي قد
المصالح والجهات الحكومية المسؤولة عن الحفاظ إلى العليا في الواليات بالحق المطلق في إصدار التوجيهات واإلرشادات 

 .على األمن والنظام العام في كل والية

منطقة إحدى ذي صدر الحكم بأنه مخالف للدستور، ال ،الحزبنشاط فرع إذا تعدى تنظيم الحزب أو نشاطه أو  )2(
 .فعلى وزير الداخلية االتحادي أن يصدر التعليمات الالزمة للتنفيذ الموحد ،الواليات

أن  من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية االتحادية 35طبقًا ألحكام المادة  يجوز للمحكمة الدستورية االتحادية )3(
 .2و  1تحيد عن أحكام الفقرتين بطريقة التنفيذ تقرر 

إذا كانت هناك قضية تنظر فيها المحكمة اإلدارية و. االعتراض على إجراءات التنفيذ والطعن فيها ال يؤجل التنفيذ )4(
كما . بهذا الشأن وتتمتع بأهمية أساسية بالنسبة لتنفيذ الحكم، فيجب عندئذ وقف التنفيذ واستشارة المحكمة الدستورية االتحادية

تطبيق اإلجراءات التي قررتها لطريقة القرارًا بشأن االعتراضات على أن تصدر المحكمة الدستورية االتحادية أن على 
 .التنفيذية

) 593الجريدة الرسمية االتحادية، ص ( 1964آب  /الصادرة بتاريخ الخامس من أغسطس 13 - 10ُتطبق المواد  )5(
يكون وزير  2وجهة المصادرة المختصة هنا هي الجهة العليا في الوالية، وفي حالة الفقرة . كاتفي حالة مصادرة الممتل

 .الداخلية االتحادي هو الجهة المختصة

 

 33المادة 

  منع المنظمات البديلة

ر من الدستو 21من المادة  2طبقًا ألحكام الفقرة  ،محظورمحل حزب أن تحل تسعى إلى  ةمنظمأي تأسيس ُيحظر  )1(
كما ُيحظر . )منظمة بديلة( في مواصلة نشاطاته المخالفة للدستورمن قانون المحكمة الدستورية االتحادية،  46وأحكام المادة 

 .منظمة بديلةبالفعل إلى منظمة قائمة تحويل 

، لالندتاغالبوندستاغ أو في االحزب األصلي أو ممثل في حظر قائم قبل عبارة عن حزب إذا كانت المنظمة البديلة  )2(
وتسري هنا أحكام  .محظورةمنظمة بديلة ر بما إذا كان هذا الحزب يعتعندئذ تقرر فعلى المحكمة الدستورية االتحادية أن 

 .من هذا القانون 32من قانون المحكمة الدستورية االتحادية والمادة  46من المادة  3والفقرة  44و 43و 41و 38المواد 

وفق المادة  المؤسسة واالتحادات ،على األحزاب األخرىمن قانون االتحادات  8المادة من  2أحكام الفقرة تسري  )3(
 .محظوربديلة لحزب تعمل كمنظمات التي  ،من قانون االتحادات 2

 

 الباب الثامن

 أحكام ختامية
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 34المادة 

 )تغيير قانون ضريبة الدخل(

 

 35المادة 

 )اتالهيئتغيير قانون ضريبة دخل (

 

 36المادة 

 )طبيق أحكام القانون الضريبيت(

 
 37المادة 

 تطبيق أحد أحكام القانون المدنيإمكانية عدم 

 .من القانون المدني على األحزاب 54من المادة يسري البند الثاني ال 

 

 38المادة 

 اإلجبارية التي يحق لمدير االنتخابات االتحادي اتخاذها الوسائل
عبر غرامة  6من المادة  3عليه الفقرة تنص تنفيذ ما إلى للحزب  ةالرئاسيهيئة ال يدفعيحق لمدير االنتخابات االتحادي أن 

وتسري هنا أحكام القانون اإلداري والقانون التنفيذي؛ أي أن مدير االنتخابات االتحادي يتصرف في هذه . إجباريةمالية 
 .يورو 1500تزيد عن أال يورو و 250اإلجبارية عن المالية تقل الغرامة ينبغي أال و. الحالة بصفته جهة تنفيذية

 

 39المادة 

 انتقاليةأحكام أحكام ختامية و

السارية حتى األول من و ،من هذا القانون 22الجملة األولى من المادة إلى األحكام الخاصة بالواليات، والمستندة  )1(
 .أصبحت غير سارية المفعول، 1994كانون الثاني  /يناير

وكذلك لحساب الحد األقصى النسبي  18 للمادة 3من الفقرة  3وفق رقم الحكومي للحزب  مقدار التمويللحساب  )2(
 2و  1للجملتين كشف المنح الوارد في تقارير المحاسبات وفقًا  2004و 2003بالنسبة لعامي هذا المقدار يكون أساس تحديد 

وينطبق ذلك . 2002األول  كانون /ديسمبر 31 السارية حتى تاريخ الصيغةمن هذا القانون في  24من المادة  2الفقرة في 
 .2002على تحرير تقارير المحاسبات الخاصة بعام أيضا 

ويمكن تحرير . 2002ااعتبارا من السنة المالية أ على مراجعة تقارير المحاسبات 23من المادة  3تسري الفقرة  )3(
كانون  /من أول ينايراعتبارا في صيغتها السارية  28أ و26و 26و 24المواد  إلىاستنادًا  2003تقارير المحاسبات لعام 

 .2004الثاني 

كانون الثاني  /من أول ينايراعتبارا ألول مرة، في صيغتها السارية  28من المادة  2عند تطبيق الفقرة  ،إذا ثبت )4(
ر غير متناسب، فيجوز تسجيل أو تأخيعالية يتم إال بتكلفة ألحد الممتلكات ال  تكلفة االقتناء أو التصنيعأن تحديد  ،2003

كتكلفة اقتناء أو تصنيع أصلية، كما يجوز بقاؤها بهذه  2002القيمة الدفترية لتلك الممتلكات من تقرير المحاسبات لعام 
التي ال تتعرض إلى خصم منتظم لتعويض رأس المال الُمستهلك حسب الفقرة بالنسبة للممتلكات األمر نفسه ويسري . القيمة

ويجب اإلشارة إلى ذلك في الجزء . ، طالما أن القيمة الدفترية قد تم تحديدها وفق أسس القانون التجاري28ة من الماد 2
 .التوضيحي

 

 40المادة 

 )ُملغاة(

 

 41المادة 

 )سريان القانون(
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