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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0795/2007, ko Bulgārijas Pareizticīgās baznīcas Svētās 
sinodes vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Latchezar Popov, par 
Eiropas Cilvēktiesību hartas iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz reliģijas 
izvēles brīvību, privāto īpašumu, tiesībām uz taisnīgu tiesu un sociālajām 
tiesībām.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz reliģiskiem konfliktiem, ko izraisīja nesaskaņas 
Bulgārijas Pareizticīgajā baznīcā pēc komunisma krišanas un kas noveda pie valsts 
parlamenta iesaistīšanās un tā, ka stājās spēkā tie 2002. gada tiesību akti par reliģijām, kurus 
kritizēja Eiropas Padome (Parlamentārās asamblejas 2004. gada rezolūcija Nr. 1390). Ar 
minēto tiesību aktu Svētā sinode tika izstumta par labu patriarham Maksimam; sinodes 
īpašums tika konfiscēts, bet garīdzniecība izklīdināta un vajāta. Lūgumraksta iesniedzējs 
atsaucas uz Pamattiesību hartas 10. pantu un Eiropas Cilvēktiesību hartas attiecīgo 9. pantu, 
uzsverot reliģiskās brīvības un plurālisma šķēršļus valsts tiesību aktos, kuros nav saglabāta 
neitralitāte attiecībā uz strīdiem garīdzniecības hierarhijā. Lūgumraksta iesniedzējs tādēļ vēlas 
panākt ES un, iespējams, izmeklēšanas komitejas rīcību attiecībā uz neatbilstību 
Kopenhāgenas kritērijiem, Bulgārijai pievienojoties Eiropas Savienībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

Komisija atgādina, ka Amsterdamas līgumam pievienotā Deklarācija (Nr. 11) paredz, ka 
„Eiropas Savienība ievēro un neierobežo statusu, kas saskaņā ar valstu tiesību aktiem ir 
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baznīcām un reliģiskajām asociācijām vai kopienām dalībvalstīs.  Eiropas Savienība arī ievēro 
filozofisko un ārpuskonfesiju organizāciju statusu.”
Dalībvalstu iestādēm ir jānodrošina, ka tiek pienācīgi ievērota domas, apziņas un reliģiskās 
pārliecības brīvība, kā arī īpašumtiesības ne tikai gadījumos, uz kuriem attiecas Eiropas 
Savienības kompetence. Dalībvalstis to dara, piemērojot savus iekšējos tiesību aktus un 
starptautiskās saistības, tostarp Eiropas Cilvēktiesību konvenciju.

Uz lūgumraksta iesniedzēja izvirzīto jautājumu neattiecas Eiropas Savienības tiesību akti, un 
līdz ar to Komisija nevar iejaukties.
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