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Aihe: Vetoomus 0795/2007, Latchezar Popov, Bulgarian kansalainen, (Bulgarian 
ortodoksikirkon pyhän synodin puolesta,) väitetyistä rikkomuksista 
Euroopan ihmisoikeussopimusta vastaan uskonnonvapauden, 
omistusoikeuden, puolueetonta tuomioistuinta koskevan oikeuden ja 
sosiaalisten oikeuksien osalta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa uskonnollisiin kiistoihin, jotka johtuvat Bulgarian 
ortodoksikirkon sisäisistä erimielisyyksistä, jotka ovat syntyneet kommunismin kukistumisen 
jälkeen ja ovat huipentuneet kansallisen parlamentin ja lainsäädännön väliintuloon uskontoon 
liittyvissä asioissa vuonna 2002. Euroopan neuvosto on arvostellut tapahtunutta (vuonna 2004 
annettu parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 1390) ja todennut, että pyhä 
synodi on syrjäytetty kyseisellä lainsäädännöllä patriarkka Maximin hyväksi. Vaikuttaa myös 
siltä, että synodin omaisuus takavarikoitiin ja että paikalla asuneet papit erotettiin toisistaan ja 
heitä vainottiin. Vetoomuksen esittäjä viittaa EU:n perusoikeuskirjan 10 artiklaan ja asiaa 
koskevaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklaan. Hän korostaa uskonnonvapauden ja 
uskonnollisen moniarvoisuuden esteitä kansallisessa lainsäädännössä, joka ei ole pysynyt 
puolueettomana kirkollisen hierarkian osalta. Vetoomuksen esittäjä pyytää näin ollen 
Euroopan parlamentin toimia ja kehottaa mahdollisesti perustamaan tutkintavaliokunnan 
tutkimaan Bulgarian EU:hun liittymistä koskevien Kööpenhaminan kriteerien noudattamatta 
jättämistä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. tammikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008

Komissio muistuttaa, että Amsterdamin sopimukseen liitetyssä julistuksessa (11. julistus) 
määrätään, että ”Euroopan unioni kunnioittaa eikä puutu siihen asemaan, joka kirkoilla ja 
uskonnollisilla yhdistyksillä tai yhdyskunnilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
jäsenvaltioissa. Euroopan unioni kunnioittaa myös elämänkatsomuksellisten ja ei-
tunnustuksellisten järjestöjen asemaa.”
Jäsenvaltioiden viranomaiset valvovat, että ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta sekä 
omistusoikeutta kunnioitetaan Euroopan unionin toimivallan piiriin kuulumattomissakin 
asioissa. Jäsenvaltiot soveltavat näin ollen kansallista lainsäädäntöä ja kansainväliseen 
oikeuteen perustuvia velvoitteita, mukaan lukien Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Euroopan yhteisön lainsäädännössä ei käsitellä vetoomuksen esittäjän esille tuomaa 
kysymystä, eikä komissio näin ollen voi puuttua asiaan.
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