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1.2. Расколот во МПЦ. - Во месец јули продолжија случувањата со митрополитот 
Јован, до неодамна на чело на Велешко-повардарската епархија. На негово барање, тој 
беше примен на разговор во Хелсиншкиот комитет, во која прилика се пожали на 
кршење на неговите граѓански права. Имено, тој тврди дека при упадот на претставници 
на Македонската православна црква, заради превземање на зградата на Велешко-
повардарската епархија на 6 јули, полицијата незаконски асистирала бидејќи: а) не 
сакале да се легитимираат, б) не приложиле никаков судски налог, в) не бил составен 
записник за влегувањето и претресот, г) самиот владика Јован и другите лица во 
објектот биле третирани грубо и со навреди, д) на свештените лица не им било 
дозволено да си ги земат своите лични работи, а кога тоа неколку дена подоцна им 
било овозможено, ѓ) забележале отсуство на неколку вредни предмети, како и поголема 
сума на пари. 
На 20 јули, владиката Јован бил протеран и од манастирот "Св. Ѓорѓија" во Неготино. 
Овој пат протерувањето го реализирале гневните граѓани со насилнички методи, а 
полицијата иако присутна на местото на настанот - не превзела никакви противмерки. 
Од тие причини, Хелсиншкиот комитет му се обрати на Министерството за внатрешни 
работи и побара проверка на наводите и евентуално објаснување за (не)преземените 
дејствија. МВР, во својот одговор нагласува дека случајот го третира како "асистенција, 
одн. легитимно влегување на сопствениците..." и "враќање на нарушеното владение 
над зградата...". Исто така, третирајќи го овој случај како "нарушување на јавниот реди 
и мир", МВР смета дека немало потреба од судски налог. 
Хелсиншкиот комитет не сака, ниту има мандат да се меша во внатрешните збиднвања 
и превирања во Македонската православна црква. Сепак, Комитетот е заинтересиран 
државата и нејзините органи, а особено Комисијата за односи со верските заедници и 
МВР, да постапуваат согласно владеењето на правото и да ги почитуваат Уставот, 
законите и ратификуваните договори за човекови права и слободи. Оттука, не можеме 
да се сложиме со квалификациите согласно коишто дејствувало МВР. Имено, 
нарушеното владение е дел од судската надлежност во Македонија и било неопходно 
да биде инволвиран надлежниот суд. Дотолку повеќе што, како што и МВР се согласува 
во своето писмо, митрополитот Јован во тоа време живеел таму, одн. неговиот дом бил 
во црквените премиси. Комитетот уште еднаш апелира на доследно и непристрасно 
поставување на полицијата. 

 


