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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0795/2007, του Latchezar Popov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ιεράς Συνόδου της βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, την ιδιοκτησία, το 
δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και την απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει περιστατικά που συνδέονται με θρησκευτικές συγκρούσεις 
σχισματικής φύσεως στους κόλπους της βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά την πτώση 
του κομμουνισμού και οι οποίες κορυφώθηκαν με την παρέμβαση του εθνικού κοινοβουλίου 
και την ψήφιση νόμου το 2002 για τις θρησκείες, που επικρίθηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης (ψήφισμα κοινοβουλευτικής συνέλευσης 1390 του 2004), αναφέροντας ότι η εν 
λόγω νομοθεσία παρέκαμπτε την Ιερά Σύνοδο υπέρ του Πατριάρχη Μάξιμου. Στη συνέχεια, 
φαίνεται ότι η περιουσία της Συνόδου κατασχέθηκε, ο κλήρος διασκορπίστηκε και υπέστη 
διώξεις. Ο αναφέρων επικαλείται το άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το
αντίστοιχο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και τονίζει τα εμπόδια που θέτει στη θρησκευτική ελευθερία 
και τον θρησκευτικό πλουραλισμό η εθνική νομοθεσία, η οποία δεν παρέμεινε ουδέτερη σε 
σχέση με τις διαμάχες στους κόλπους της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ο αναφέρων ζητεί 
επομένως από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει και, ενδεχομένως, να συστήσει εξεταστική 
επιτροπή για την εκ των υστέρων διερεύνηση της μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που 
επιβάλλουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της προσχώρησης της Βουλγαρίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Δήλωση (αριθ. 11) που προσαρτάται στη Συνθήκη του
Άμστερνταμ ορίζει ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται και δεν προδικάζει το σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο καθεστώς των εκκλησιών και των θρησκευτικών ενώσεων ή κοινοτήτων στα 
κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται με τον ίδιο τρόπο το καθεστώς των φιλοσοφικών 
και μη ομολογιακών ενώσεων».
Οι αρχές όλων των κρατών μελών οφείλουν να μεριμνούν ώστε η ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και η θρησκευτική ελευθερία καθώς και το δικαίωμα ιδιοκτησίας τυγχάνουν
πράγματι σεβασμού πέραν των τομέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Τα
κράτη μέλη το πράττουν με την εφαρμογή του εσωτερικού δικαίου τους και την τήρηση των
διεθνών υποχρεώσεών τους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Τα προβλήματα που έθιξε ο αναφέρων δεν καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
επομένως η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει για την επίλυσή τους.
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