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В Угорщині

триває дискусія щодо закону про визнання церков

БУДАПЕШТ – Конституційний суд Угорщини наприкінці лютого 2013 року скасував окремі
положення закону про надання церквам офіційного статусу, повідомляє
Інс
титут релігійної свободи
.
У минулому році законодавці скоротили число офіційно визнаних церков, які
користуються безподатковим статусом, можуть претендувати на державну підтримку і
збирати пожертви. Як наслідок, з біля 370 релігійних об’єднань держава визнала лише
32.
Суд заявив, що нинішня процедура є неконституційною, оскільки рішення законодавців не
може бути оскаржене, також не було наведено письмового обґрунтування цих змін, а
сама процедура офіційного визнання тої чи іншої церкви піддається політичному впливу.
Конституційний суд доручив парламенту Угорщини виробити нові правила реєстрації
релігійних організацій, що дозволятимуть, зокрема, відсіювати групи, які оголошують
себе церквами, але насправді не мають на меті здійснення релігійної діяльності.
Проте, на думку оглядачів Associated Press, рішення найвищої судової інстанції Угорщини
навряд чи матиме великий практичний ефект, тому що парламентарі обговорюють
поправки до Конституції щодо даної проблематики.
Перші кроки для зміни Конституції коаліційний уряд на чолі з партією «Фідес»
прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зроблені ще в 2011 році. Одна з пропонован
их змін до Основного Закону Угорщини
буде включати право законодавця вирішувати, яка церква може бути офіційно визнаною.
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Відтак, згадане рішення Конституційного суду Угорщини може виявитися просто
моральною перемогою для сотень церков, які втратили свій офіційний статус в 2012 році.
"Більшість з церков, які втратили свій статус в минулому році, ліквідувались або
перетворилися в асоціації", – сказав адвокат Сабольч Хегі з Угорського союзу
громадянських свобод. “Для відновлення прав церков необхідна добра воля та підтримка
уряду, але наразі все далеко не так”, – додав експерт.
Угорщина є переважно християнською країною, однак за попереднім законом будь-якій
церкві для офіційного визнання та користування державними пільгами було достатньо
зареєструватися у судді.
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