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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0795/2007, adresată de Latchezar Popov, de naționalitate bulgară, 
în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, privind presupusele 
încălcări ale Convenției europene a drepturilor omului referitoare la 
libertatea de religie, proprietatea privată, dreptul la un proces echitabil și 
drepturile sociale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la conflictele religioase cauzate de rupturile din sânul Bisericii 
Ortodoxe Bulgare după căderea comunismului și care au culminat cu intervenția 
parlamentului național și legislația din 2002 privind religiile, criticată de Consiliul Europei 
(rezoluția 1390 din 2004 a Adunării Parlamentare), indicând faptul că legislația în cauză a 
marginalizat Sfântul Sinod în favoarea Patriarhului Maxim. În consecință, se pare că 
proprietatea Sinodului a fost confiscată, iar membrii rezidenți ai clerului evacuați și 
persecutați. Petiționarul face referire la articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale și, 
respectiv, la articolul 9 din CEDO, atrăgând atenția asupra obstacolelor din calea libertății de 
religie și a pluralismului din legislația națională, care nu a reușit să-și păstreze neutralitatea în 
ceea ce privește disputele din ierarhia ecleziastică. Petiționarul solicită, în consecință, Uniunii 
Europene să ia măsuri și, dacă este posibil, să se instituie o comisie de anchetă care să 
investigheze nerespectarea criteriilor de la Copenhaga privind aderarea Bulgariei la Uniunea 
Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 ianuarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
(articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 aprilie 2008
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Comisia face referire la Declarația (nr. 11) anexată Tratatului de la Amsterdam care prevede
că „Uniunea Europeană respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul 
dreptului intern, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase în statele membre. Uniunea 
Europeană respectă de asemenea statutul organizațiilor filozofice și fără caracter 
confesional.”.
Pe lângă acele chestiuni care solicită expertize din partea Uniunii Europene, obligația de a 
veghea la respectarea efectivă a libertății de gândire, de conștiința și de religie, precum și a 
dreptului la proprietate aparține autorităților statelor membre. Astfel, statele membre sunt cele 
care pun în aplicare dreptul intern și obligațiile internaționale, fiind inclusă aici și Convenția 
europeană a drepturilor omului.

Chestiunea ridicată de petiționar nu cade sub incidența legislației europene și, prin urmare, nu 
poate constitui obiectul unei intervenții din partea Comisiei Europene.
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