ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


									Проект!



ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

§1 В чл.7: 
1. Ал. 1 се изменя така 
“(1) Свободата на вероизповедание подлежи на ограничения само в случаите предвидени от закона, необходими в едно демократично общество в интерес на обществената сигурност, защитата на обществения ред, здравето и морала, както и за защита правата и свободите на други лица.”

2. Ал. 2 се изменя така:
“(2) Религиозните общности и институции не могат да осъществяват дейност присъща на политическите партии.”

3. Ал. 3 се изменя така:
“(3) Верските убеждения не могат да се използват за политически цели.”

4. Досегашните ал.3, ал.4 и ал.5 ставата съответно ал.4, ал.5 и ал.6.

§2 В чл.10, ал. 2 се отменя.

§3 В чл.15, в  ал.1 думите “четиридесет и шеста” се заменят със думите “петдесет и втора”.

§4 В §2, в ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби текста след думата “вероизповедания” се заличава.

§5 В §5 от Преходните и заключителни разпоредби:
1.	Ал.2 се изменя така:
“(2) Възстановяването на собствеността се извършва при условията и по реда предвидени в законите по ал.1.”
2.	В ал.5 думата “едногодишен” се заменя с думата “тригодишен”.

§6 Създават се Преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание:
“§1 С изтичане на шестмесечен срок от влизането в сила на този закон се считат прекратени заварените от закона местни поделения на вероизповеданията, чиито устави не предвиждат съществуването като самостоятелни юридически лица. Правата и задълженията на прекратените по този начин местни поделения се поемат вероизповеданията.”
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М О Т И В И


Приетият през 2002 г. Закон за вероизповеданията беше обект на множество критики, както от вероизповеданията така и от редица неправителствени организации.
Той беше атакуван и в Конституционния съд през 2003г. Критиките станаха причина ПАСЕ да излъчи специален докладчик по този въпрос. В резултат на доклада ПАСЕ прие Резолюция 1390/2004г., в която се отправят редица препоръки по текстове от закона.
1.	Относно критериите за  ограничаване правото на вероизповедание.
2.	Относно равнопоставеността на вероизповеданията и по специално привилегированото положение на БПЦ, която получава статута си на юридическо лице по закон, а не чрез предвидената за другите вероизповедания съдебна регистрация.
3.	Относно правото на вероизповеданията да участват пълноценно в политическия живот, особено що се отнася до широко дискутирани въпроси с общественото значение.

Практиката на прилагане на закона в почти двугодишния  период след приемането му показа, че редица текстове се неясни и създават затруднения на вероизповеданията.
Предлаганият Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията има за цел да се отразят в закона някои от препоръките в Резолюция 1390/2004 на ПАСЕ.
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