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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Latchezar Popov, bolgár állampolgár által a Bolgár Ortodox Egyház Szent 
Zsinata nevében benyújtott, 0795/2007. sz. petíció az emberi jogokról szóló 
európai egyezménynek a vallásszabadsághoz, a tulajdonhoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jog, valamint a szociális jogok tekintetében történő állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol a bolgár ortodox egyházon belül a kommunizmus bukását 
követően bekövetkezett szakadások által okozott vallási ellentétekről, amelyek 
kicsúcsosodását a nemzeti parlament beavatkozása és a vallásokról szóló 2002. évi törvény 
elfogadása jelentette. A szóban forgó törvény háttérbe szorította a Szent Zsinatot Maxim 
pátriárka javára; ezt követően a zsinat vagyonát elkobozták, az ott élő papokat pedig 
elzavarták és üldözni kezdték A petíció benyújtója az alapjogi charta 10. cikkére, valamint az 
emberi jogokról szóló európai egyezmény – annak megfelelő – 9. cikkére hivatkozik, és 
hangsúlyozza azon nemzeti jogalkotás által a vallásszabadság és a pluralizmus elé gördített 
akadályokat , amely nem őrizte meg semlegességét az egyházi vezetés belső vitáit illetően. A 
petíció benyújtója ezért az Európai Unió intézkedését kéri, valamint azt, hogy lehetőség 
szerint egy bizottság vizsgálja meg, hogy Bulgáriának az Európai Unióhoz történő 
csatlakozása tekintetében betartották-e a koppenhágai kritériumokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. január 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottság válasza, beérkezett 2008. április 17-én.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az Amszterdami Szerződéshez csatolt 11. számú 
nyilatkozat előírja, hogy „Az Európai Unió tiszteletben tartja, és nem sérti az egyházak és 
vallási szervezetek vagy közösségek nemzeti jog szerinti jogállását a tagállamokban.  Az 
Európai Unió ugyanígy tiszteletben tartja a világnézeti szervezetek jogállását.”
A tagállamok hatóságainak feladata felügyelni a gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság, 
valamint a tulajdonjog hatékony tiszteletben tartatását azon ügyekben, amelyek az Unió 
hatáskörébe tartoznak. Ekként a tagállamok nemzeti joguk és nemzetközi kötelezettségeik, 
köztük az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 
alkalmazásával járnak el.

A petíció benyújtója által felvetett problémát az európai jogszabályok nem tárgyalják, ezért a 
Bizottság nem tud közbelépni ez ügyben.
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