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Постоянно представителство на Република 
България в Европейския съюз

Постоянен представител

Ref. ITB-2.8.95

Брюксел, 13 февруари 2009 г.

Г-Н MARCIN LIBICKI, ЧЛЕН 
НА ЕП, ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
RUE WIERTZ 60, ASP 04F158 
B-1047 BRUSSELS

Относно: Петиция № 795/2007, внесена от Лъчезар Попов, от името на Светия Синод на 
Българската православна църква, относно предполагаеми нарушения на 
Европейската харта за правата на човека относно религиозната свобода, 
частната собственост, правото на справедлив процес и социалните права

Уважаеми г-н Libicki,

Имам удоволствието да Ви поднеса моите искрени поздрави и да Ви предам позицията на 
Българското правителство по отношение на петиция № 795/2007.

В Конституцията на Република България (член 6, параграф 2, член 13, параграф 1 и член
37, параграф 1) и действащото българско законодателство изрично се гарантира свобода 
на религиите и не се допуска каквато и да е дискриминация на религиозна основа. В 
съответствие с Конституцията държавата съдейства за поддържане на търпимост и 
уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и 
невярващи.

Законът за вероизповеданията от 2002 г. и неговото прилагане на практика съответстват 
на международно признатите стандарти по този въпрос, включително на Международния
пакт за граждански и политически права на ООН и Европейската конвенция за правата на 
човека (член 9). Законът гарантира равноправие на вероизповеданията, както и защита на 
религиозните права и свободи
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съобразно разбирането на българския законодател, че свободата на вероизповеданието е 
абсолютно, основно и ненакърнимо човешко право. Гарантирано е правото на всеки 
свободно да избира, променя и изповядва — съответно да практикува — религия, 
самостоятелно или в общност, чрез богослужение, обучение, обреди и ритуали.

Законът регламентира отношенията между държавата и религиозните институции. 
Държавата осигурява безпрепятствено упражняване на правото на свобода на 
вероизповеданието. Недопустима е държавна намеса във вътрешната организация на 
религиозните общности и религиозните институции. Религиозните институции са 
отделени от държавата.

Съгласно член 15, параграф 1 от Закона за вероизповеданията от 2002 г., регистрацията на 
религиозните общности като юридически лица се извършва от Софийския градски съд. 
По този начин се гарантира ненамеса на изпълнителните органи във вътрешната 
организация, дейност и самоуправление на вероизповеданията. В този контекст следва да 
се отбележи, че в периода между 2003 и 31 октомври 2008 г. са регистрирани повече от
100 вероизповедания.

Що се отнася до твърденията на вносителите на петицията, бихме искали да подчертаем, 
че в България е недопустима намесата на светската власт във вътрешните дела на 
духовенството. Подобна намеса би била нарушение на правата, които се гарантират от
българската Конституция, от член 9 от Европейската конвенция за правата на човека и 
член 10 от Европейската харта за основните права. В този смисъл държавата няма 
правомощия и пълномощия да взема решения относно въпроси от вътрешната 
компетентност на Църквата.

В този контекст Българският Патриарх Максим, както и Светият Синод са избрани преди 
1989 г. според съществуващата тогава процедура и в съответствие с православния канон. 
Изборите не са оспорвани нито от вярващите, нито от духовенството.

В периода 1989—1992 г. българските политици, които принадлежат към настоящата дясна 
опозиция, повдигат политически обвинения срещу ръководството на Българската 
православна църква, в частност срещу Патриарх Максим, и част от духовенството се 
присъединява към тях. През 1992 г., след идването на власт на Съюза на демократичните
сили, назначеният от тогавашното правителство директор на дирекцията, отговаряща за 
отношенията с вероизповеданията в администрацията на Министерски съвет, обявява за 
незаконно ръководството на Българската православна църква и назначава ново (временно) 
ръководство на Църквата начело с Митрополит Пимен. По този начин се осъществява 
пряка намеса във вътрешните работи на православното вероизповедание, като се 
нарушават съответните разпоредби на Конституцията на Република България и 
международните правни задължения на държавата. Поради тази причина Върховният съд 
обяви за нищожни действията на директора.

Легитимността на Българската патриаршия е призната от Вселенската патриаршия в 
Константинопол и от всички глави на православни църкви в света и е безспорно 
потвърдена от Вселенския събор на православните църкви, свикан през 1998 г. в София.

Изборът, ръкополагането и международното признаване на главите на православните 
църкви са въпроси, които се уреждат от прилаганите от хилядолетия православни канони. 
Това
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не може нито да се преразглежда, нито да се променя от която и да е светска власт. 
Главите на православните църкви заемат този пост пожизнено, а що се отнася до 
Патриарха, недопустимо е да се оспорва неговата легитимност. Това е изключително 
каноничен въпрос и е извън приложното поле на светските правни норми.

Трябва да се спомене, че каноничният избор и легитимността на Главата на 
Римокатолическата църква също не могат да се оспорват от никоя светска власт.

Поради тази причина след 1992 г. българските съдилища отхвърлят всички претенции 
относно ръководството на Българската патриаршия поради липса на компетентност за 
разглеждане на тези случаи и постановяване на решение.

Въпреки това, до юни 2001 г. десните правителства на власт в България предприемат 
редица действия за упражняване на натиск върху духовенството с цел смяна на 
легитимния Български Патриарх Максим с Митрополит Пимен. Подобни действия 
представляват груба намеса на държавата във вътрешните духовни дела, противоречат на
православните канони и са в нарушение на задълженията на държавата, регламентирани в 
Закона за вероизповеданията, доколкото в съответствие с него организацията и 
ръководството на Българската православна църква са определени в нейния устав.

В резултат на описаното по-горе незаконно поведение на светските държавни 
институции, в един определен период от време е налице фактическо съвместно 
съществуване на две групи в Българската православна църква с различно ръководство. 
Тази ситуация, по смисъла на православните канони, не представлява разкол, а 
политически провокирано отделяне от Българската православна църква на малка група 
членове на православието, водена от Пимен. Самите вносители на петицията признават, 
че между двете групи няма теоретични различия. Този факт сам по себе си доказва 
легитимността на Патриарх Максим.

Следователно фактът на съществуване на тази отцепила се религиозна общност в 
периода 1992—2000 г., толерирана и дори популяризирана от определени политически 
групи в онзи период, не води нито до нейната легитимност според канона, нито дава
права, на които би могла да се позове впоследствие.

Българската православна църква съществува от IX век и нейната историческа роля в 
процеса на създаване на българската нация и държава, както и нейното съществуване се 
признават официално от закона (член 10, параграф 1 от Закона за вероизповеданията). По 
този начин се признава правният статут на тази институция с хилядолетна история. Тя 
съществува ex lege и не подлежи на регистрация в съда като юридическо лице.

По-конкретно, правителството се придържа стриктно и към препоръката на Резолюция 
1390(2004) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно гарантиране на 
легитимността на ръководството на Българската православна църква в съответствие с 
православния канон без намесата на изпълнителните органи.

Правният статут на Българската православна църква съответства на Декларация № 11 от
Договора от Амстердам относно статута на църквите и светските организации.
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В резултат от горепосоченото, фактът, че Светият Синод, представляван от 
Митрополит Инокентий, подава документи за регистрация, може да се тълкува 
единствено като опит за извличане на полза от инструментите на светската власт с цел 
смяна на легитимното ръководство на Българската православна църква от 
самопровъзгласилия се „алтернативен“ синод. Това е провокация към съда за 
осигуряване на извънканонично признаване на Митрополит Инокентий като глава на 
Българската православна църква. Българското правителство смята това за недопустимо с 
оглед на православния канон и българската Конституция.

Освен това, вносителите на петицията нямат право по закон да претендират за регистрация 
под наименованието „Свети Синод на Българската православна църква“. В съответствие с 
българското законодателство и прецедентното право на Европейския съд по правата на 
човека, не се допуска съществуването на две църкви под едно и също наименование на 
територията на една държава. Вносителите имат право или да кандидатстват за 
регистрация на вероизповедание с друго име, или да се върнат в Българската православна 
църква. Българското правителство би искало да припомни решението на Пан-
православната конвенция от 1998 г. за приемане на покаянието на отцепниците от 
Църквата, които се наричат „Българска патриаршия“ под ръководството на избрания от 
тази група „Патриарх“ Пимен (Пимен почина през 1999 г.). По този начин Църквата 
приема ръкоположените извън канона „митрополити” и „епископи”, като им се дават 
нови епископски титли. Митрополит Инокентий получава титлата „Крупнишки епископ“, 
като по-късно я отхвърля и напуска Православната църква.

Следователно, претенциите на вносителите на петицията не са свързани със свободата на 
вероизповеданието, а с финансови и имуществени интереси към недвижимото имущество 
на Църквата (приходи от наеми, от продажба на свещи, от такси за извършване на 
религиозни обреди и др.). В това отношение правителството желае да припомни 
следното:

Гражданските съдилища са компетентният орган в България за разглеждане на вещни 
искове (in rem), а правителството няма право да осъществява намеса по тези въпроси. 
Вносителите никога не са използвали правните средства, които предоставя 
функциониращото българското законодателство, като гарантиране на права на 
собственост — rei vindicatio или действия за признаване на права in rem. Всъщност, те 
претендират за права на собственост (владение (possessio)), за използване на и 
възползване от тази собственост (usus и ususfructus), както и за разпореждане (abusus) с
църкви и манастири, построени стотици години преди самопровъзгласяването на 
Митрополит Инокентий за глава на Българската православна църква. Те не оспорват 
правото на собственост като такова на Българската православна църква, а правото на 
легитимното ръководство на Българската православна църква за упражняване на тези 
права съгласно предвиденото в Устава на Българската православна църква.

През юли 2004 г., след незаконния отказ на поддръжниците на „алтернативния“ синод да 
предадат владението на имотите на Църквата на Българската православна църква, която е 
притежател на въпросните имоти, но е лишена от правата на такъв, прокурорът разпореди 
да бъде оказано съдействие на правоприлагащите органи за възстановяване на пълното 
владение (possessio) на законния собственик.

Що се отнася до предполагаемите нарушения на социалните права на вносителите, 
Българското правителство би желало да се въздържи от подробен коментар на този 
въпрос, доколкото то никога не е разполагало с документи, доказващи социални и 
осигурителни права, както изисква законът — трудови договори или
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заповеди за назначение, документи, доказващи участие в социално-осигурителни схеми и 
др.

В заключение, Българското правителство желае да увери комисията по петиции на 
Европейския парламент, че България защитава свободата на вероизповедание, правата на 
собственост на всички граждани без никаква дискриминация, включително на религиозна
основа. За съжаление, в настоящия случай група граждани се опитва да получи законни 
права въз основа на незаконното поведение на нейните членове в миналото и поредица 
от нарушения на закона от страна на предишни български правителства. Всъщност е
налице опит за намиране на законосъобразно решение на една ситуация, основана на 
факти, а не на закона, и предизвикана от незаконни действия през последните години. 
Това противоречи на основния правен принцип, че никой не може да претендира за
права, придобити в резултат на поведение, което противоречи на правните норми.

Българското правителство желае да Ви информира, че вносителите на петицията са завели 
дело срещу България в Европейския съд по правата на човека за предполагаемо нарушение 
на член 9 (свобода на мисълта, съвестта и религията), член 6 (право на справедлив 
съдебен процес), член 13 (право на ефективни правни средства за защита), член 1 от 
Протокол 1 (защита на собствеността) към Европейската конвенция за правата на човека.

Решението на Съда е предоставено на България в писмен вид на 22 януари 2009 г.

Съдът установи, че макар спорът за ръководството в Българската православна църква да 
е източник на основателни притеснения за държавните органи, радикалните мерки, 
принудили общността да се обедини около предпочитаното от правителството 
ръководство, излиза извън каквато и да било законна цел и представлява намеса в 
организационната автономност на Църквата и правата на вносителите съгласно член 9 
от Конвенцията. Поради това Съдът реши, че има нарушение на член 9 от Конвенцията, 
който се тълкува в духа на член 11.

Що се отнася до храмовете, чието владение, присвоено преди това от „алтернативния“
синод, е възстановено на Българската православна църква през 2004 г., Съдът се съгласи, 
че контролът на последната над някои от въпросните недвижими имоти е иззет с помощта 
на полицията и прокурорите въз основа на неясни правни основания, и в някои случаи 
поддръжниците на този синод са влезли във владение на сградите посредством незаконни 
и произволни действия, включително употреба на сила.

Съдът постанови, че що се отнася до правата на въпросната организация, не възникват 
отделни въпроси съгласно член 6 от Конвенцията (право на справедлив съдебен процес) и 
член 1 от Протокол № 1 (защита на собствеността) към Европейската конвенция за правата 
на човека, тъй като тези въпроси вече са разгледани в рамките на жалбата, съгласно член 9.

Що се отнася до паричните и непарични компенсации за имуществени вреди, Съдът 
остави за допълнително разглеждане въпроса за прилагането на член 41 (справедливо 
обезщетение) от Конвенцията. Той постанови, че все още е рано за издаване на решение 
по този въпрос и го отложи с мотива за евентуална възможност за постигане на 
споразумение между държавата ответник и ищците, като се вземат предвид законните 
интереси на всички засегнати страни.
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Правителството на Република България понастоящем обмисля вариантите за действие 
във връзка с решението на Съда, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията.

Българското правителство изразява увереност, че при разглеждането на петицията 
комисията ще вземе предвид горепосочените аргументи.

Моля да приемете, г-н Libicki, моите най-високи почитания.

С уважение,

Бойко Коцев
Посланик

Постоянен представител
на Република България в ЕС
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