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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0795/2007, внесена от Лъчезар Попов, с българско 
гражданство, от името на Светия Синод на Българската православна 
църква, за предполагаеми нарушения на Европейската харта за правата 
на човека относно свободата на вероизповеданието, частната 
собственост, правото на справедлив съдебен процес и социалните права.

1. Резюме на петицията

 Българската православна църква след падането на комунизма, и довели до намесата на 
националния парламент и приемането на закон за вероизповеданията през 2002 г., 
който е обект на критика от страна на Съвета на Европа (резолюция на 
Парламентарната асамблея 1390 от 2004 г.). Този закон поставя в неравностойно 
положение Светия Синод и облагодетелства патриарх Максим; собствеността на 
Синода впоследствие е била конфискувана и живеещите там духовници разпръснати и
подложени на преследване. Вносителят на петицията се позовава на член 10 от Хартата 
за основните права и на член 9 от Европейската харта за правата на човека, като 
изтъква препятствията пред свободата на вероизповеданието и  плурализма на 
вероизповеданията, залегнали в националното законодателство, което не e запазило 
неутралитет по отношение на вътрешните конфликти, възникнали между 
представители на църковната йерархия. Той настоява съответно за намесата на Съюза, 
както и за създаване на евентуална анкетна комисия за провеждане на разследване a
posteriori за неспазване на наложените условия от критериите от Копенхаген в рамките 
на присъединяването на България към Съюза.

2. Допустимост

Петицията е обявена за допустима на 29 януари 2008 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 17 април 2008 г.

Комисията припомня, че приложената към Амстердамския договор Декларация (№11) 
гласи, че „Европейският съюз зачита и не влияе върху статута по националното право 
на църквите и религиозните обединения общности в държавите-членки. Европейският 
съюз зачита също и статута на философските и светските организации“.
Властите на държавите членки са тези, които трябва да следят за действителното 
спазване на свободата на мисълта, на съзнанието и на вероизповеданието, както и на 
правото на собственост извън областите от компетенция на Съюза. За целта държавите-
членки прилагат вътрешното си право и международните си задължения, включително 
Европейската конвенция за правата на човека.

Повдигнатите от вносителя на петицията въпроси не попадат в обсега на европейското 
законодателство и следователно не могат да бъдат предмет на намеса от страна на 
Комисията.
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