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СУДСКОМ САВЕТУ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 

       С к о п љ е 
 

 Са жаљењем Вас обавештавамо да је Свети архијерејски сабор Српске православне 
цркве, у седници од 20. новембра 2003. године, под АСБр. 1-III/зап. 39 и 40, одлучио да 
Вам упути ПРОТЕСТ због неуставног кршења основних људских права и права на 
слободу вероисповести Митрополиту велеско-повардарском и Егзарху Патријарха српског 
за све епархије Охридске Архиепископије Г. Јовану и његовој пастви. Митрополит је 
неуставно и незаконито осуђен од Основног суда у Битољу само зато што је ушао у храм 
Светог Димитрија у Битољу да крсти унуку своје сестре. 
 У политичком процесу који је покренуло јавно тужилаштво Републике Македоније, 
подстрекавано од расколничке организације која себе назива “Македонском православном 
црквом”, а није призната ни од једне православне цркве у свету, суд је кршећи Устав 
Републике Македоније по коме су Црква и држава одвојени и по коме су сваком 
грађанину Републике Македоније загарантована верска права и слободе, осудио 
Митрополита Јована за кривично дело “самовлашћа”, као да се он тобоже сам представља 
за митрополита Православне Цркве. Високопреосвећени Г. Јован је као православни 
митрополит признат у свим помесним православним црквама и наравно, да се он сам није 
прогласио митрополитом. 
 Највећи, пак, доказ да је суд радио противзаконито и да је био ненадлежан за ово 
суђење је то да су по чл. 14. Закона о верским заједницама и религиозним групама у 
Републици Македонији одлуке верских заједница и религиозних група интерног карактера 
и важе само у областима тих верских заједница. 
 Показује се да држава и суд имају два аршина у односу на признавање људских 
права и верских слобода, те с једне стране по Уставу третирају Цркву као одвојену од 
државе, те се не мешају у избор и назначење верских поглавара, а с друге стране, у пракси 
то потпуно ниподаштавају и суде Митрополиту Јовану за “самовлашће”, зато што је ушао 
у храм са митрополитским одличјима. 
 Током процеса Митрополит Јован је суду доставио документа да је као митрополит 
признат у Православној цркви, али суд је показао толику незаинтересованост за чињенице 
и истину да се суђење мора окарактерисати као политичко. 
 Због свега наведеног од Судског савета Републике Македоније захтевамо да 
преиспита неуставну и незакониту пресуду Основног суда у Битољу који је осудио 
Митрополита Јована на годину дана затвора, зато што није имао иста верска убеђења као 
и судија који је водио процес. 
 С поштовањем, 

Председник 
Светог архијерејског синода 
Српске православне цркве 
АЕМ и Патријарх српски 

+ПАВЛЕ 


