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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 0795/2007, ingiven av Latchezar Popov (bulgarisk 
medborgare), för den bulgariska ortodoxa kyrkans heliga synod, om 
påstådda kränkningar av Europarådets konvention om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt de 
artiklar som rör religionsfrihet, rätt till egendom, rätt till rättvis rättegång 
och rätt till åtnjutande av sociala rättigheter.

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren redogör för religiösa konflikter som uppkommit inom den bulgariska ortodoxa 
kyrkan efter kommunismens fall. Konflikterna, eller schismerna, skulle ha utmynnat i ett 
ingripande från det nationella parlamentet och till antagandet av en religionslag 2002, vilken 
kritiserats av Europarådet (parlamentariska församlingens resolution 1390 från 2004). Denna 
lag skulle ha förbjudit den heliga synoden och gynnat patriarken Maxim. Synodens tillgångar 
skulle ha konfiskerats och prästerskapet skulle ha förföljts och försvunnit. Framställaren 
hänvisar till artikel 10 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, och till artikel 9 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, 
och hävdar att den nationella lagstiftningen inte har varit neutral inför kyrkans interna 
meningsskiljaktigheter. Därmed skulle religionsfrihet och religiös mångfald inskränkas. Han 
önskar att unionen ingriper och eventuellt tillsätter en undersökningskommission för att i 
efterhand kontrollera om Köpenhamnskriterierna, vilka fastställdes i samband med Bulgariens 
inträde i unionen, uppfylls.
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2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 29 januari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 april 2008

Kommissionen erinrar om följande ordalydelse i deklaration 11 i Amsterdamfördragets 
bilaga: ”Europeiska unionen respekterar och ingriper inte i kyrkors och religiösa 
sammanslutningars och samfunds ställning i medlemsstaterna. Europeiska unionen 
respekterar även filosofiska och konfessionslösa organisationers ställning.”

Det ankommer på myndigheterna i respektive medlemsstat – och ligger därmed utanför 
unionens kompetensområde – att, genom att tillämpa nationell lagstiftning och leva upp till 
internationella förpliktelser inklusive Europakonventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna, övervaka att tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet liksom rätten till 
egendom respekteras.

Den problematik som lyfts fram av framställaren omfattas inte av EG-rätten och kan således 
inte vara föremål för ett ingripande av kommissionen.
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