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ПРАВНАДЕЈСТВАЗАКЉУЧЕЊАИПРЕСТАНКА
ЦРКВЕНОГБРАКАУДРЖАВНО-ПРАВНОЈСФЕРИ

Сажетак
Токомисторијебракјееволуираоодделаобичајаитрадици

једодруштвенеустановерегулисанеправом,којомсеуређујеоднос
између два лица (моногамни брак) или више њих (полигамни брак),
радизаједничкогживотаиодгајањапотомства.Осимтежњеипо
кушајадасеулегалнеоквиреставиљудскасексуалност,такошто
ће се сваки предбрачни или ванбрачни сексуални однос прогласити
неморалним,адецирођенојизванбрачнихвезаускратитиправакоја
уживају брачна деца, значајан је и економски аспект. Закључењем
бракастичусеодређенаимовинскаправаиобавезе.Такође,онпред
стављаиосновзаразличитепорескеолакшице,социјалнупомоћили
могућностстицањаборавкаудржавибрачногдруга.Узависности
одтога да ли се склапају од стране световне или духовне (верске)
власти,разликујусеграђанскиицрквенибракови.Усекуларнимдр
жавамаверсковенчањеморабитиодвојеноодграђанског,такода
су супружници у обавези да закључе брак пред матичарем, а вер
скомобредумогуприступитиускладусаверовањемитрадицијом.
Унекимземљамасвештеникимасвојстводржавногслужбеника,а
грађанскикарактервенчањасеодносинауписбракаусветовнема
тичнекњиге,штопредстављарешењеинтересантноисааспекта
некихпредлогаокојимасеговорилотокомизрадеПреднацртаГра
ђанског законика. У европским државама однос између црквеног и
државногбрачногправасеразликујеузависностиодутицајацркве
ињеног односа са државом.Иако је данас склапање црквеног бра
капосталонеодвојивдеобрачнихцеремонијакојимаприсуствујемо
у нашој земљи, сви услови зањегово заснивањеипрестанакчесто
остају непознатитокомтрајањабрака, алии наконразвода пред
надлежнимсудом.УовомрадуауторкаанализирасадржинуБрач
нихправилаСрпскеправославнецрквекојарегулишуусловезазакљу
чењеипрестанакцрквеногбракаиправнадејствацрквеногбракау
државноправнојсфери.

1  Виши научни сарадник у Институту за упоредно право у Београду.
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Кључнеречи:цр кве но брач но пра во, др жав но брач но пра во, 
за сни ва ње цр кве ног бра ка, пре ста нак цр кве ног бра ка, брач на пра ви ла, 
Срп ска пра во слав на цр ква.

1.Увод
Скла па ње бра ка ва жан је до га ђај за све љу де ко ји же ле да оза

ко не сво ју ве зу и за јед ни цу жи во та са парт не ром, ве ру ју ћи да ће љу
бав, уза јам но по ве ре ње и по што ва ње тра ја ти док их смрт не ра ста ви у 
ово зе маљ ском по сто ја њу. За кљу че ње цр кве ног бра ка, за бо ра вље ног у 
го ди на ма на кон Дру гог свет ског ра та, по след њих де це ни ја по ста је све 
по пу лар ни је као це ре мо ни ја ко јој се при сту па пре или на кон за кљу че ња 
гра ђан ског бра ка пред над ле жним ма ти ча рем. Док је за не ке мла ден це 
ово чин по твр де њи хо ве ве ре у Бо га и по бо жно сти, мо ти ви сан ду бо ко 
ре ли гиј ским осе ћа њи ма, за дру ге је тек пра ће ње тре нут них трен до ва – 
мо да са ко јом тре ба би ти то ку. Че сто се од мла де на ца мо же чу ти да је 
гра ђан ски брак „са мо ре ги стра ци ја“, а цр кве ни брак „њи хо во спа ја ње 
пред Бо гом“    до га ђај  ко ји  сво јим  зна ча јем и  ва жно шћу пре ва зи ла зи 
сва ки упис у оп штин ске ма тич не књи ге. Ку по ви на гар де ро бе, по зи ва
ње  зва ни ца,  тра же ње  ре сто ра на  и  од го ва ра ју ћег  бен да,  не  оста вља ју 
до вољ но вре ме на за упо зна ва ње са са др жи ном свих брач них пра ви ла 
ко ја уре ђу ју бу ду ћи цр кве ни брак, ње го ва деј ства и раз ло ге за пре ста
нак. Та ко ђе, ни све ште на ли ца пред ко ји ма се брак за кљу чу је, че сто ни
су мо ти ви са на да са свим де та љи ма упо зна ју мла ден це. Ако се до го ди 
да цр кве ни брак ипак не из др жи сва ово зе маљ ска ис ку ше ња, стре со ви 
ко је са со бом но си по сту пак за суд ски раз вод бра ка, де о ба имо ви не и 
по ве ра ва ње и из др жа ва ње за јед нич ке де це, у дру ги план ста вља ју пи та
ње раз во да цр кве ног бра ка, ко ји бив ши су пру жни ци по кре ћу, нај че шће, 
ка да не ко од њих по но во по же ли да оку ша сре ћу пред Бо гом. 

Не тре ба за не ма ри ти ни осе ћај по но са због при пад но сти од ре
ђе ној вер ској за јед ни ци, што са со бом увек но си опа сност ње ног иде
а ли зо ва ња, не кри тич ког при хва та ња све га што се оче ку је од нас као 
„вер ни ка“ и ве ро ва ња да смо бо љи и бли жи Бо гу од не ких љу ди ко ји 
су  дру ге  ве ро и спо ве сти. Та ко  се  у  да на шње  вре ме из ра же них пред
ра су да, че сто из не зна ња, по ли га ми ја и кр ше ње пра ва же на по ве зу ју 
са  исла мом,  иако Ста ри  за вет  и  ра бин ски  спи си  до ка зу ју  ле га ли тет 
по ли га ми је.2 Ма ло се го во ри о чи ње ни ци да пре по ја ве исла ма же на 

2  Тако се  за краља Соломона каже да  је имао седам стотина жена и  три стотине 
конкубина (Прва књига Краљева 11:3). Јевреји су у Европи наставили да је практикују 
до 16. века, а оријентални док нису дошли у Израел где је она забрањена цивилним 
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ни је ужи ва ла мно га пра ва, да је у ста рој Грч кој би ла део имо ви не, а 
у рим ском пра ву без пот пу не по слов не спо соб но сти и мо гућ но сти да 
по се ду је имо ви ну. Му шки чла но ви по ро ди це мо гли су да је по кло не, 
про да ју, му че или уби ју, а код ста рих Је вре ја је би ла ис кљу че на из на
сле ђа. Ислам у то вре ме пред ста вља ре во лу ци ју ка да је реч о по ло жа ју 
же не,  јер не спре ча ва же ну да се обра зу је, укљу чу је  је у дру штве не 
то ко ве, а до зво ља ва и раз вод бра ка, што је у су прот но сти са ста во ви ма 
ка то лич ке цр кве.3 Ка да го во ри мо о Ста ром за ве ту, у од лом ку из књи ге 
Про по вед ник, пи ше: „Док сам још тра гао а ни сам на ла зио, на шао сам 
јед ног  че сти тог  чо ве ка  из ме ђу  хи ља ду  дру гих,  а  ни сам на шао ни ти 
јед не че сти те же не ме ђу њи ма сви ма“ (7:2628).4 На исти на чин се о 
же ни го во ри и у Но вом За ве ту, где Све ти Па вле ка же: „Же на не ка се 
учи у ми ру и сва кој по кор но сти. Же ни пак не до пу штам да дру ге учи, 
ни ти да го спо да ри над му жем, не го да бу де мир на. Јер је пр во ство рен 
Адам, а за тим Ева..“ (Пр ва по сла ни ца Ти мо те ју 2:1115).5 

Кроз ве ко ве је у свим ре ли гиј ским спи си ма би ла при сут на ма
ња или ве ћа дис кри ми на ци ја же не, што је ути ца ло на њен по ло жај у 
бра ку, по ро дич ним од но си ма, као и на ње но oграничено уче шће у дру
штве ном жи во ту. При зна ва ње и прав на за шти та жен ских пра ва ути
ца ли су и на про ме ну парт нер ских од но са у па три јар хал ном дру штву. 
Зна чај тра ди ци о нал ног бра ка је сла био, а раз во ди и ван брач не за јед
ни це по ста ју дру штве но при хва тљи ви. Пра ће ње про ме на дру штве них 

законом. Римска црква је забранила полигамију да би се прилагодила грчкоримској 
култури  која  је  прописала  једну  закониту  жену,  али  је  наставила  да  толерише 
проституцију  и  конкубине.  Sharif  Muhhamad,  (превод  Наташа  Јевтовић), Жене у
Исламу наспрам Јеврејске иХришћанскетрадиције –мит и реалност, Women  in 
Islam Versus the JudeoChristianTradition – Myth and Reality, Kingston, February 10, 1995, 
University of Essex Islamic Society, https://www.scribd.com/doc/66552943/%C5%BDene
uislamunaspramjevrejskeihri%C5%A1%C4%87ansketradicije, 11, 12.

3  Кур’ан  моногамију  сматра  основном  формом  брака,  а  полигамију  условљава 
могућношћу  једнаког  поступања мужа према  свим женама.  Брачним уговором  се 
може ограничити право мужа на полигамију. Кур’ан  је укинуо све брачне обичаје 
Арапа који су били у супротности са његовим моралним нормама, а брак је уместо 
уговора о купопродаји постао уговор о заједници живота. Мужу се признаје власт 
над женом али не и над њеном имовином, укида се обичај по коме је жена улазила у 
његову заоставштину и признаје јој се право да га наследи. Ислам је од жене објекта 
створио  жену  субјекта,  признавши  јој  правну  и  пословну  способност,  право  на 
развод брака, право да слободно располаже имовином и право наслеђа из оставине 
мужа. М. Беговић, Оположајуидужностимамуслиманкепремаисламскојнауции
духуданашњегвремена, Београд: Графички уметнички завод „Планета“, 1931, 21. 

4  S. Muhhamad, 4.
5 Ibid.



ДРЖАВНО-ЦРКВЕНО ПРАВО КРОЗ ВЕКОВЕ

634

то ко ва и ево лу ци је кроз ко ју про ла зе парт нер ски и су пру жнич ки од но
си, иза зов је са ко јим се су о ча ва ју и све вер ске за јед ни це. За то се мо же 
се по ста ви ти пи та ње да ли су Брач на пра ви ла Срп ске пра во слав не цр
кве у скла ду са вре ме ном и усло ви ма у ко ји ма да нас жи ви мо или не ке 
од ред бе ипак по сто је са мо као сло во на па пи ру? 

Прав на деј ства за кљу че ња и пре стан ка цр кве ног бра ка у сфе ри 
др жав ног пра ва, раз ли ку ју се у зе мља ма чла ни ца ма Европ ске уни је, у 
за ви сно сти од ути ца ја цр кве и ње не по ве за но сти са др жав ном вла шћу. 
Док је у не ким др жа ва ма си стем др жав но – цр кве ног пра ва за сно ван 
на иде ји пот пу не одво је но сти др жа ве и цр кве  (Хо лан ди ја, у ве ли кој 
ме ри  Ир ска  и Фран цу ска,  са  из у зет ком  три  ис точ на  де парт ма на),  у 
дру гим др жа ва ма по сто ји  др жав на цр ква  ко ја  има  те сне  ве зе  са  др
жав ном вла шћу (Ен гле ска, Грч ка, Мал та, Фин ска, Дан ска), док се не
где пре по зна је и спо ра зум ни си стем од но са др жа ве и цр кве, од но сно 
по ве за ност др жа ве и цр кве при ли ком оба вља ња за јед нич ких за да та ка 
иако по сто ји њи хо ва основ на раз дво је ност (Бел ги ја, Пољ ска, Шпа ни
ја, Ита ли ја, Ма ђар ска, Пор ту гал, Аустри ја, Бал тич ке зе мље).6 Ре ли ги ја 
је, без сум ње, вр ло ва жан еле мент дру штве ног жи во та, и њен зна чај 
се ја сно ви ди ка да се го во ри о пи та њу ре гу ли са ња прав ног ста ту са и 
ор га ни за ци је вер ских за јед ни ца, њи хо вом ути ца ју на обра зо ва ње, кул
ту ру, ма сов не ме ди је, фи нан си ра њу цр ка ва и њи хо вом ста ту су у по
ре ском пра ву, кла си фи ко ва њу по је ди них де ла као вер ских пре сту па, а 
зна чај на је и уло га у очу ва њу исто риј ских спо ме ни ка. Ути цај ре ли ги је 
је при су тан у свим сфе ра ма дру штве них од но са, а на ро чи то у брач ним 
и по ро дич ним од но си ма. Kao основ на ће ли ја дру штва, склад на по ро
ди ца се сма тра ва жном и не за мен љи вом у ду хов ном раз во ју чо ве ка.

2.ОдносцрквеногидржавногбрачногправауЕвропскојунији
Ме ђу  европ ским  др жа ва ма  се  раз ли ку ју  две  гру пе  зе ма ља  – 

др жа ве ко је при зна ју са мо гра ђан ски брак као фор му ко ја про из во ди 
прав на деј ства и оне ко је мла ден ци ма оста вља ју из бор из ме ђу за кљу
че ња гра ђан ског или вер ског бра ка као две рав но прав не мо гућ но сти.

Иако се у 19. ве ку че сто за кљу чи вао са мо цр кве ни брак, да нас 
је у Бел ги ји чла ном 21 Уста ва про пи са но да се гра ђан ски брак мо ра 
за кљу чи ти пре об ре да вер ског бра ка, а члан 267 Кри вич ног за ко ни ка 
про пи су је ка зне  за  све ште ни ке ко ји по сту пе про тив но овој устав ној 

6  Г. Роберс, „Држава и црква у Европској унији“, у: ДржаваицрквауЕвропској
унији (ур. Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и 
Институт за теолошка истраживања, Београд 2012, 10.



Ана Чо вић

635

за бра ни, осим у си ту а ци ји ка да се је дан од парт не ра на ла зи у жи вот
ној опа сно сти.7 У Не мач кој се вер ски брак мо же скло пи ти са мо ме ђу 
стран ци ма, пред ор га ном ко ји њи хо ве др жа ве при зна ју над ле жним за 
ње го во  за кљу че ње,  док  за не мач ке др жа вља не  вер ско вен ча ње не ма 
гра ђан ско прав не по сле ди це и пре ма устав ном пра ви лу не мо же прет
хо ди ти гра ђан ском вен ча њу.8 Гра ђан ски брак је оба ве зан и у Лук сем
бур гу, а у Сло ве ни ји  је став др жа ве да све вер ске за јед ни це не мо гу 
до би ти јав на овла шће ња.9 У Ма ђар ској од 1962. го ди не парт не ри мо гу 
за кљу чи ти са мо цр кве ни брак без  гра ђан ског,  али се та да сма тра да 
жи ве у ван брач ној за јед ни ци.10

Са мо вер ским об ре дом не мо же би ти за кљу чен пу но ва жан брак 
у Фран цу ској, али ће та кав брак за кљу чен у ино стран ству, у скла ду са 
за ко ном те др жа ве, би ти при знат. Иако су фран цу ско пра во и ка нон ско 
пра во ауто ном ни, по ро дич но пра во узи ма у об зир вер ске чи ње ни це, 
иако за ко но да вац рет ко упу ћу је на њих (при ли ком раз во да бра ка су
до ви узи ма ју у об зир од би ја ње су пру жни ка да скло пи вер ски брак на 
ко ји је при стао пре гра ђан ског или по вла че ње же не из за јед нич ког жи
во та ра ди узи ма ња вер ског за ве та).11 Исто је ре ше ње и хо ланд ског пра
ва, где је зна ча јан ути цај суд ске прак се на ову област. Вер ски фак тор 
се узи ма у об зир ка да се ту ма че прав ни стан дар ди, а гра ђан ски брак 
је за ко ном одво јен од вер ских про це ду ра и је ди ни про из во ди прав на 
деј ства.12

Са дру ге стра не, у Аустри ји је до зво ље но скла па ње бра ка са мо 
по ка нон ском пра ву без при зна ња др жав ног пра ва, а по сто је ми шље ња 

7  Р. Торфс, Држава и црква у Белгији, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. Г. 
Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт за 
теолошка истраживања, Београд 2012, 49.

8  Г. Роберс, Држава и црква у Немачкој, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. Г. 
Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт за 
теолошка истраживања, Београд 2012, 217.

9  Л. Штурм, Држава и црква у Словенији, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. 
Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт 
за теолошка истраживања, Београд 2012, 283.

10  Б. Шанда, Држава и црква у Мађарској, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. 
Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт 
за теолошка истраживања, Београд 2012, 189.

11  Б. Басдевон – Годме, Држава и црква у Француској, у ДржаваицрквауЕвропској
унији, (ур. Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и 
Институт за теолошка истраживања, Београд 2012, 329.

12  С. К. ван Бајстервелд, Држава и црква у Холандији, у ДржаваицрквауЕвропској
унији, (ур. Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и 
Институт за теолошка истраживања, Београд 2012.
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да се скла па њем цр кве ног бра ка без се ку лар ног да је про стор цр кви да 
уче ству је у „зло у по тре би уста но ва со ци јал не за шти те.“13

Вер ски брак  је био  је ди на пу но ва жна фор ма до 1982. го ди не 
у Грч кој, док гра ђан ски брак ни је био при знат и мо гао се за кљу чи ти 
са мо у ино стран ству. За ко ном Л.1250/1982 из јед на че ни су гра ђан ски и 
вер ски брак и уки ну те су мно ге брач не смет ње у Гра ђан ском за ко ни ку, 
а не ке од њих за др жа ла је цр ква.14 Раз вод је у над ле жно сти гра ђан ског 
су да, док Цр ква има мо гућ ност да се уме ша у по ку ша ју по ми ре ња пре 
раз во да и по сле раз во да ка да ду хов но раз ре ша ва брак.15

У Дан ској вен ча ње мо же би ти вер ско или гра ђан ско, а све ште
ни ци око два де сет вер ских за јед ни ца овла шће ни су да оба вља ју вен
ча ња. За кон о бра ку (147/1999) про пи су је да оба парт не ра мо ра ју има
ти дан ско др жа вљан ство или до зво лу бо рав ка по За ко ну о стран ци ма 
(608/2002).16

Ре ги стро ва ње  бра ко ва  од  стра не  све штен ства  са  гра ђан ском 
ва жно шћу, ко је је у Есто ни ји по сто ја ло у пе ри о ду до 1940 го ди не на 
осно ву За ко на о лич ном ста ту су из 1926. го ди не, по но во је ус по ста
вље но 2001. го ди не.17 По сто ји мо гућ ност да се пре не се оба ве за слу
жбе за ре ги стар на све ште ни ка од ре ђе не цр кве, кон гре га ци је или са
ве за кон гре га ци ја, док Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва мо же да 
овла сти све штен ство за скла па ње гра ђан ских бра ко ва са мо уко ли ко 
су  успе шно  про шли  обу ку  за  ре ги стро ва ње  у  ор га ни за ци ји  Ми ни
стар ства,  чи ме  је дис кре ци о но пра во Ми ни стар ства  све де но на ми
ни мум.18

Гра ђан ки брак ко ји се мо же за кљу чи ти од 1844. го ди не у Ир
ској,  ни је  оба ве зан,  па  се  мно ги  бра ко ви  за кљу чу ју  пре ма  вер ским 
об ре ди ма и про из во де гра ђан ско прав на деј ства уко ли ко су ис пу ње ни 

13  Р. Поц, Држава и црква у Аустрији, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. Г. 
Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт за 
теолошка истраживања, Београд 2012, 32.

14  Х. Папастатис, Држава и црква у Грчкој, ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. 
Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт 
за теолошка истраживања, Београд 2012, 62.

15 Ibid.
16  И. Дибек, Држава и црква у Данској, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. Г. 

Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт за 
теолошка истраживања, Београд 2012, 76.

17  М. Кивиорг, Држава и црква у Естонији, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. 
Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт 
за теолошка истраживања, Београд 2012, 89.

18 Ibid.
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про пи са ни усло ви.19 Ри мо ка то лич ка цр ква у Ир ској има су до ве ко ји су 
над ле жни у брач ним ства ри ма, али ни је дан њи хов акт не про из во ди 
гра ђан ско прав но деј ство, ни ти се гра ђан ске од лу ке о раз во ду до но се 
на осно ву вер ских чи ни ла ца. 

Је ди на при зна та фор ма бра ка у Ита ли ји на кон до но ше ња Гра
ђан ског  за ко ни ка 1865.  го ди не био  је  гра ђан ски брак и то  је ре ше ње 
иза зи ва ло ве ли ко не за до вољ ство у цр кве ним ре до ви ма. Члан 34 Кон
кор да та пред ви ђа да цр кве ни бра ко ви бу ду упи са ни у ма тич не књи ге 
ро ђе них, вен ча них и умр лих у сва кој ита ли јан ској оп шти ни, чи ме би 
до би ли вред ност у др жав ном за ко ну, док би цр кве ни су до ви би ли над
ле жни за по ни шта ва ње и рас ки да ње ре ги стро ва них цр кве них бра ко ва 
(кон кор дат бра ко ви), а њи хо ве од лу ке до би ле би пу но ва жност гра ђан
ског  пра ва  од лу ком  при зна ва ња  по ступ ка  у  ита ли јан ским  апе ла ци о
ним су до ви ма.20 При пад ни ци дру гих вер ских за јед ни ца мо гли су да се 
вен ча ју пред све ште ни ком њи хо ве ве ро и спо ве сти,  али  је ре гу ли са ње 
тих бра ко ва би ло у ру ка ма др жав ног за ко но дав ства и су до ва. Члан 8 
Спо ра зу ма Ви ла Ма дам при зна је гра ђан ско прав на деј ства бра ко ва за
кљу че них по ка нон ском пра ву, ако по твр да све ште ни ка бу де пре не та у 
ма тич ну књи гу вен ча них, ро ђе них и умр лих. Пре ма чла ну 797 За ко на 
о пар нич ном по ступ ку, цр кве не од лу ке ко ји ма се по ни шта ва ју бра ко ви 
из вер ских раз ло га, као што је нпр. за вет чед но сти, не сма тра ју се пу но
ва жним у ита ли јан ском пра ву, јер би то би ло про тив но на че лу вер ских 
сло бо да.21 Го ди не 1993. усво је но је ми шље ње Ка са ци о ног су да по ко ме 
су др жав ни су до ви над ле жни да про гла се ни шта вост кон кор дат бра ко
ва, а од 1970. го ди не ка да је уве ден раз вод у Ита ли ји, сма њио се број 
при ја ва за да ва ње пу но ва жно сти од лу ка ма цр кве них су до ва о по ни ште
њу.22 Све ште ник не мо ра има ти прет ход но др жав но одо бре ње за за кљу
че ње бра ка, али је вер ски брак пот пу но под ре ђен гра ђан ском пра ву.

Пра во слав ци ро ђе ни на Ки пру ни су мо гли да скло пе гра ђан ски 
брак, иако се та кав брак за кљу чен у ино стран ству при зна вао. Вр хов ни 
суд Ки пра је 1977. го ди не стао на ста но ви ште да је брак из ме ђу пра
во сла ва ца ни штав би ло где да је скло пљен, ако ни је ре гу ли сан пра вом 

19  Џ. Кејси, Држава и црква у Ирској , у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. Г. 
Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт за 
теолошка истраживања, Београд 2012, 106.

20  С. Ферари, Држава и црква у Италији, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. 
Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт 
за теолошка истраживања, Београд 2012, 120.

21 Ibid.
22 Ibid.
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Грч ке пра во слав не цр кве или цр кве вер ске гру пе у кон крет ном слу ча ју, 
што је зна чи ло да је је ди ни об лик бра ка био вер ски брак за Пра во слав
це, Ри мо ка то ли ке, Јер ме не и Ма ро ни те. Пр вим аманд ма ном на Устав 
(За кон 95/1989) из ме њен је члан 111 и сва пи та ња ко ја се ти чу раз во
да, суд ског раз два ја ња, по ро дич них од но са чла но ва Пра во слав не цр кве 
под над ле жно шћу су по ро дич ног су да, а у слу ча ју раз во да суд се са сто
ји од три чла на – све ште ни ка као пред сед ни ка ве ћа и два све тов на ли
ца. Осно ве за раз вод бра ка на во де се у Уста ву, а на кон усва ја ња за ко на 
21/1990 гра ђа ни сти чу мо гућ ност за кљу че ња гра ђан ског бра ка.23

То ком Ру ског Цар ства за кон ско ре ги стро ва ње ро ђе ња, бра ко ва, 
кр ште ња, смр ти и са хра на у Ле то ни ји би ло је у над ле жно сти Ру ске пра
во слав не цр кве. На кон до но ше ња За ко на о бра ку 1922. го ди не утвр ђу је 
се ду жност др жа ве да вр ши све ак те ве за не за гра ђан ски ста тус гра ђа на, 
а цр кве ко ји ма је до зво ље но да има ју пра во ре ги стро ва ња про ме на ових 
ста ту са исте је мо ра ло да при ја ви вла ди ним уста но ва ма.24 На осно ву Гра
ђан ског за ко на из 1937. го ди не, гра ђа ни мо гу ре ги стро ва ти бра ко ве или 
у Слу жби за ре ги стро ва ње бра ко ва или код све ште ни ка ко ји је у оба ве зи 
да ову Слу жбу оба ве сти о за кљу че ном бра ку у ро ку од че тр на ест да на. 
Ка нон ски брак про из во ди деј ство од тре нут ка за кљу че ња ако не ма гра
ђан ских пре пре ка и уз ис пу ње ност усло ва из за ко на Ре пу бли ке Ле то ни је 
(чл. 8 Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке Ле то ни је и Све те сто ли це).25

У Ли тва ни ји цр кве ни брак има гра ђан ско деј ство као прав ни 
акт др жа ве уко ли ко су ис пу ње ни усло ви из Гра ђан ског за ко ни ка у по
гле ду ста ро сти и сло бод не во ље су пру жни ка и ако  је брак за кљу чен 
од  стра не  вер ске  ор га ни за ци је  ко ја  је  при зна та  од  стра не  ли тван ске 
др жа ве. Вер ска ор га ни за ци ја је у оба ве зи да Слу жбу гра ђан ског ре ги
стра оба ве сти о за кљу че ном бра ку ка ко би се он упи сао у гра ђан ски 
ре ги стар, у ро ку од де сет да на од за кљу че ња бра ка.26

На Мал ти су са мо цр кве ни бра ко ви би ли прав но ва же ћи до сту
па ња на сна гу За ко на о бра ку 1975. го ди не ко ји је у чла ну 35 про пи сао 

23  А. Емилианидес, Држава и црква на Кипру, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, 
(ур.  Г.  Роберс):  Православни  богословски  факултет  Универзитета  у  Београду  и 
Институт за теолошка истраживања, Београд 2012, 132.

24  Р. Балодис, Држава и црква у Летонији, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. 
Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт 
за теолошка истраживања, Београд 2012, 154.

25 Ibid.
26  Ј. Кузњецовиене, Држава и црква у Литванији, у ДржаваицрквауЕвропској
унији, (ур. Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду 
и Институт за теолошка истраживања, Београд 2012, 168.
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да ка нон ско пра во ви ше ни је део мал те шког по зи тив ног пра ва. На кон 
то га бра ко ви су мо ра ли би ти ре ги стро ва ни у јав ном ре ги стру, а став 
цр кве ног су да о по сто ја њу или не по сто ја њу бра ка ни је био ме ро да
ван.27 Иако раз вод ни је био до зво љен, од лу ке стра них су до ва, ка да је 
по сто ја ла њи хо ва над ле жност, при зна ва ле су се и пред ста вља ле су до
каз о не по сто ја њу брач не смет ње. За ко ном о до пу на ма Брач ног за ко на 
из 1995. го ди не, ка нон ски брак је при знат гра ђан ским пра вом и об но
вље на је ис кљу чи ва над ле жност цр кве них су до ва у ве зи са ри мо ка то
лич ким бра ко ви ма, а гра ђан ски су до ви су мо гли пре у зе ти над ле жност 
уко ли ко ни јед на од стра на ка не по кре не по сту пак пред цр кве ним су
дом или уко ли ко се за по че ти по сту пак пре ки не.28

Ка нон ски и гра ђан ски брак у Пољ ској има ју иста деј ства, а 
све ште ник мо ра да оба ве сти ло кал ну ма тич ну слу жбу о ње го вом за
кљу че њу у ро ку од пет да на.29 У ци љу за шти те од би га ми је, пре за
кљу че ња вер ског бра ка зах те ва се по твр да ма тич не слу жбе да је брак 
из ме ђу стра на ка прав но мо гућ.30 Раз вод са гра ђан ским деј ством и мо
гућ ност по нов ног скла па ња бра ка, до зво љен је са мо пред др жав ним 
су дом. Из јед на че ни у деј стви ма су и ка нон ски и гра ђан ски бра ко ви у 
Пор ту га лу, где је од 1975. го ди не мо гу ће раз ве сти ка нон ски брак по 
гра ђан ском пра ву.31 Исто ре ше ње сре ће мо и у пра ву Сло вач ке Ре пу
бли ке. Ка нон ски брак је из јед на чен са гра ђан ским уко ли ко ис пу ња
ва све усло ве ко ји су про пи са ни др жав ним пра вом.32 У Ује ди ње ном 
Кра љев ству  па ро ви  мо гу  за кљу чи ти  вер ски  или  гра ђан ски  брак,  а 
Ан гли кан ски цр кве ни су до ви не ма ју  ју рис дик ци ју у брач ним пи та
њи ма од 1857. го ди не.33 За ко ном о раз во ду вер ских бра ко ва из 2002. 

27  М. Боници, Држава и црква на Малти, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. 
Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт 
за теолошка истраживања, Београд 2012, 203.

28 Ibid., 204.
29  М. Ринковски, Држава и црква у Пољској, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, 

(ур.  Г.  Роберс):  Православни  богословски  факултет  Универзитета  у  Београду  и 
Институт за теолошка истраживања, Београд 2012, 227.

30 Ibid.
31  В. Канас, Држава и црква у Португалу, у ДржаваицрквауЕвропскојунији, (ур. 

Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у Београду и Институт 
за теолошка истраживања, Београд 2012, 245.

32  М. Моравичкова, Држава и црква у Словачкој Републици, у Државаицрквау
Европскојунији, (ур. Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у 
Београду и Институт за теолошка истраживања, Београд 2012, 264.

33  Д. Меклин,  Држава  и  црква  у  Уједињеном  Краљевству,  у Држава и црква у
Европскојунији, (ур. Г. Роберс): Православни богословски факултет Универзитета у 
Београду и Институт за теолошка истраживања, Београд 2012, 296.
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го ди не омо гу ће но је су до ви ма да из да ју на ред бу по ко јој од лу ка о гра
ђан ском бра ку не про из во ди деј ство док обе стра не не по твр де да су 
ис по што ва не све вер ске про це ду ре.34 

3.БракуСрпскојправославнојцркви

3.1.Усло ви за за кљу че ње бра ка
Усло ви за за кљу че ње и пре ста нак цр кве ног бра ка про пи са ни 

су Брач ним пра ви ли ма Срп ске пра во слав не цр кве.35

Пра во слав ни брак је све та тај на по ко јој се два ли ца раз ли чи
тог по ла, на на чин про пи сан Цр квом, ве зу ју до жи вот ном ду хов ном и 
те ле сном ве зом, ра ди пот пу не жи вот не за јед ни це и ра ђа ња и вас пи та
ња де це.36 Ли ца ко ја сту па ју у брак мо ра ју у пра во слав ном хра му, пред 
над ле жним све ште ни ком и пред нај ма ње два све до ка, из ја ви ти сво ју 
сло бод ну во љу да сту пе јед но с дру гим у брак, а све ште ник утвр ђу је 
ову ве зу цр кве ним об ре дом.37 

Не у кло њи ве лич не смет ње за скла па ње бра ка про пи са не Брач
ним пра ви ли ма су: 1) не на вр ше на ше сна е ста го ди на за му шко и че
тр на е ста за жен ско;38 2) цр кве но срод ство у пра вој ли ни ји, без об зи ра 
на сте пен срод ства; 3) крв но срод ство у по боч ној ли ни ји, до че твр тог 
сте пе на за кључ но;39 4) дво род но срод ство до тре ћег сте пе на за кључ но, 
као и срод ство из ме ђу два бра та и две се стре („На обра зло же ни пред
лог епар хиј ског ар хи је ре ја мо же, у из у зет ним слу ча је ви ма, Све ти ар
хи је реј ски си нод раз ре ши ти IV сте пен дво род ног срод ства где су у пи
та њу брат и се стра с јед не и брат и се стра с дру ге стра не.“ (АС Бр. 20/

34 Ibid., 297.
35  Брачна правила Српске православне цркве, II допуњено и исправљено издање 

Светог  Архијерејског  Синода,  Београд,  1994.  Први  пут  објављена  у  „Гласнику“, 
службеном листу Српске  православне патријаршије  од  7.  септембра  (25.  августа) 
1933. године. Исправке и допуне извршио протојерејставрофор Бранко А. Цисарж, 
инспектор богословија у пензији.

36  Члан 1 Брачних правила Српске православне цркве.
37  Члан 2.
38  Ова тачка се не примењује више (Син. бр. 1006 из 1946. и АСБр. 12/Зап. 37 из 

1961.
39  Крвно сродство постоји међу лицима: 1) која су постала једно од другог (у правој 

линији); 2) која су постала од заједничког претка (у побочној линији). Степен крвног 
сродства рачуна се: 1) у правој линији, по броју рођења по којима једно лице исходи од 
другога; 2) у побочној линији, по броју рођења којим су два лица између себе везана 
преко свога најближег заједничког претка, не рачунајући рођење претково. (чл. 1415). 
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Зап. 15 из 1948. год.);40 5) ду хов но срод ство и срод ство по усво је њу до 
дру гог сте пе на за кључ но; 6) срод ство из ван брач ног ро ђе ња у пра вој 
ли ни ји без об зи ра на сте пен срод ства, а у по боч ној ли ни ји до тре ћег 
сте пе на  за кључ но; 7) по сто је ћи брак; 8) ра ни ја че ти ри бра ка исто га 
ли ца; 9) раз ли ка ве ре;41 10) ко нач но ис кљу че ње из цр кве не за јед ни це; 
11) све ште нич ки чин; 12) мо на шки за вет (ма ла и ве ли ка схи ма);42 13) 
до жи вот на за бра на сту па ња у брак на осно ву за ко на или пра во сна жне 
пре су де.43

Укло њи ве  лич не  смет ње  за  скла па ње  бра ка  пред ста вља ју:  1) 
не на вр ше на осам на е ста го ди на за му шко а ше сна е ста за жен ско;44 2) 
крв но срод ство у по боч ној ли ни ји од пе тог до сед мог сте пе на за кључ
но;  3)  дво род но  срод ство  од  че твр тог  до ше стог  сте пе на  за кључ но, 
осим слу ча ја на зна че ног у чл. 12 т. 4; 4) тро род но срод ство до тре ћег 
сте пе на  за кључ но;45  5)  ду хов но  срод ство и  срод ство по  усво је њу  од 
тре ћег до сед мог сте пе на за кључ но;46 6) ни штав брак, док ни је пре стао 
или ни је суд ски по ни штен; 7) ра ни ја три бра ка истог ли ца; 8) раз ли ка 

40  Двородно сродство постоји: 1) између једног брачног друга и крвних сродника 
другога  (тазбина);  2) између крвних  сродника  једнога и  крвних  сродника другога 
брачног  друга  (пријатељство). Степен  двородног  сродства  рачуна  се:  1)  за  једног 
брачног друга и крвне сроднике другога, по степену крвног сродства овога сродника 
са другим брачним другом; 2) за крвне сроднике једнога и крвне сроднике другога 
брачног друга, по збиру степена њихова крвног сродства према брачним друговима. 
(чл.1617).

41  Разлика вере чини сметњу, ако једно брачно лице припада верској заједници која 
нема тајне крштења или чије се крштење не признаје за пуноважно. (чл. 23)

42  Свештенички  чин  и  монашки  завет  чине  брачну  сметњу  док  свештено  или 
монашко лице не постане световно по одлуци надлежне црквене власти. (чл. 24)

43  Члан 12.
44  Тачка 1 не примењује се (Син. бр. 1006 из 1946. и АСБр. 12/Зап. 37 из 1961. године).
45  Трородно  сродство  постоји:  1)  између  једног  брачног  друга  и  двородних 

сродника  другога;  2)  између  крвних  сродника  једног  брачног  друга  и  двородних 
сродника другога. Степен трородног сродства рачуна се: 1) између једног брачног 
друга и двородних сродника другога, по степену двородног сродства овог сродника 
са другим брачним другом; 2) између крвних сродника једног и двородних сродника 
другог брачног друга, по збиру степена њихова крвног сродства са једним брачним 
другом и двородног сродства са другим. (чл. 1819).

46  Духовно сродство постоји између кума, кумчета и њихових крвних сродника у 
правим нисходним линијама, као и мајке кумчета, при чему се кум и његова жена 
узимају за једно лице. Сродство по усвојењу чини брачну сметњу у истим степенима 
као и духовно сродство, ако је усвојење извршено по прописаном црквеном обреду. 
У случају грађанског усвојења сметња је у истим случајевима, у којима је оно сметња 
по државном закону. Степен духовног сродства и сродства по усвојењу између два 
лица рачуна се по броју рођења међу њима, при чему се кумовање при крштењу и 
усвојење изједначује са рођењем. (чл. 2022).
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ве ро и спо ве сти;47 9) пре љу ба из ме ђу ли ца ко ја же ле сту пи ти у брак, из
вр ше на за вре ме док је пре љуб ник жи вео не одво је но од сво га брач ног 
дру га;48 10) за јед нич ко ра ђе ње о гла ви брач ном дру гу јед но га од ли ца 
ко ја же ле сту пи ти у брак; 11) Ста рост пре ко 70 го ди на за му шко и 60 за 
жен ско, као и раз ли ка у го ди на ма ме ђу су пру жни ци ма пре ко 15 го ди на 
(Син. бр. 2410/Зап. 586 из 1937).49 

Укло њи ве  брач не  смет ње  због  не до стат ка  пу но ва жне  из ја ве 
сло бод не во ље за сту па ње у брак су: 1) не нор мал но ду шев но ста ње; 2) 
при ну да (от ми ца, страх, на си ље); 3) пре ва ра или за блу да о исто вет но
сти ли ца; 4) пре ва ра или за блу да о труд но ћи не ве сте; 5) пре ва ра или 
за блу да о спо соб но сти брач ног ли ца за вр ше ње брач не ду жно сти; 6) 
пре ва ра или за блу да о то ме да је јед но брач но ли це пре бра ка из вр ши
ло зло чин ство или да ни је из др жа ло до су ђе ну ка зну ли ше ња сло бо де 
од нај ма ње три го ди не.50 

47  Разлика  вероисповести  чини  брачну  сметњу,  ако  једно  брачно  лице  припада 
верској заједници чије је крштење признато као пуноважно у православној Цркви, 
али та заједница није у саставу православне Цркве. (чл. 25)

48  Прељуба  чини  брачну  сметњу  само  ако  је  доказана  пресудом  црквеног  или 
државног суда (док се брак разводио на основу кривице). Исто важи и за рађење о 
глави. (чл. 26)

49  Члан 13.
50  Ненормално душевно стање чини брачну сметњу, ако је спојено са помућењем 

свести или са потпуном неспособношћу за вољно одлучивање. Душевно ненормално 
лице не може склопити брак ни у тренуцима чисте свести (lucidaintervalla), a док 
се не докаже противно, узима се да је брачно лице душевно нормално. Отмица чини 
брачну  сметњу,  док  се  одведено  лице  налази  у  власти  отмичара  и  док,  по  своме 
ослобођењу, не изјави своју слободну вољу за ступање у брак. Страх чини брачну 
сметњу, ако је задат озбиљном претњом законом недопуштеног великог зла и које, 
према приликама случаја, може застрашити лице коме се прети; сметња траје док 
траје  страх  и  док  лице,  ослобођено  од  задатог  страха,  не  изјави  своју  слободну 
вољу за ступање у брак. Насиље чини брачну сметњу док  је брачно лице стварно 
присиљено да нешто чини или трпи тако да се насиљу не може одупрети; сметња 
траје док то лице, по своме ослобођењу од насиља, не изјави своју слободну вољу 
за ступање у брак. Превара или заблуда о истоветности брачног лица чини брачну 
сметњу само ако се брак хтео склопити са  једним физичким лицем а склопљен је 
са другим. Превара постоји без обзира да ли ју је из вршило друго брачно или неко 
треће  лице;  заблуда  постоји  без  обзира  да  ли  је  настала  из  невиног  незнања  или 
непажње. Превара или  заблуда о  трудноћи невесте чини брачну  сметњу само ако 
трудноћа потиче од трећег лица и ако брак није склопљен противно брачној забрани 
из чл. 37 т. 1. Превара или заблуда о неспособности за вршење брачне дужности чини 
брачну сметњу, ако та неспособност онемогућује сам полни сношај и ако је таква 
неспособност постојала већ у часу склапања брака и остала трајна. Неспособност за 
само оплођење не чини брачну сметњу. Узима се да неспособност за вршење брачне 
дужности постоји и тада кад брачно лице не може, због неизлечиве заразне болести, 
вршити брачну дужност без опасности за живот свога брачног друга. Ако  је муж 
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Скла па ње бра ка без уче шћа Цр кве, без сло бод не из ја ве во ље 
мла де на ца да сту пе у брак или без ика квог брач ног цр кве ног об ре да, 
пред ста вља ју не у кло њи ве смет ње због не до стат ка об ли ка.51 Без уче
шћа Цр кве вен ча ње је из вр ше но ако је брак скло пљен пред гра ђан ском 
вла шћу (тзв. гра ђан ски брак) и ако је цр кве ни об ред вен ча ња из вр ши
ло ли це ко је не ма епи скоп ског или пре зви тер ског чи на.52 Из ја ва сло
бод не во ље мла де на ца да сту пе у брак да би ва жи ла, мо ра би ти од ре ђе
на и без ика квих усло ва.53 Вен ча ње је из вр ше но у ча су кад све ште ник 
бла го сло ви  из ја вље ну  во љу мла де на ца,  об ред ним  ре чи ма:  „Го спо ди 
Бо же наш, сла во ју и че сти ју вјен чај ја“.54

Брач на пра ви ла пред ви ђа ју и де вет брач них за бра на: 1) За бра
на же ни чи ји  је ра ни ји брак пре стао, раз ве ден или по ни штен, да не 
мо же сту пи ти по но во у брак пре ис те ка ро ка од де сет ме се ци по пре
стан ку, по ни ште њу или раз во ду ра ни јег бра ка; 2) за бра на ли ци ма, ко ја 
су под очин ском вла шћу, ту тор ством или ста ра тељ ством, да не мо гу 
сту пи ти у брак без при стан ка оца од но сно мај ке,  ту то ра и  ста ра о ца 
или ту тор ске и ста ра лач ке вла сти, у слу ча је ви ма кад тај при ста нак ни
је по др жав ном за ко ну до во љан или кад ови свој при ста нак ус кра те; 3) 
за бра на вој ним ли ци ма и ли ци ма ко ји ма је по др жав ним за ко ни ма по
треб на до зво ла над ле жне вла сти за скла па ње бра ка, да не мо гу сту пи
ти у брак без до зво ле те вла сти; 4) за бра на ли ци ма осу ђе ним на ли ше
ње сло бо де, да не мо гу сту пи ти у брак пре из др жа не ка зне; 5) за бра на 
вен ча ња без пра вил но из вр ше ног пред брач ног ис пи та и огла ше ња; 6) 
за бра на ли цу брач но ис пи та ном да не мо же сту пи ти у брак са тре ћим 
ли цем, пре по ни ште ња пред брач ног ис пи та; 7) за бра на вен ча ња про
тив но про пи су Треб ни ка, ако не до ста ци вен ча ња ни су та кви да чи не 
брач ну смет њу из чла на 33; 8) за бра на вен ча ња у Цр квом за бра ње но 
вре ме,  на ме сту  ко је  ни је  од ре ђе но  за  вен ча ње или  од не на дле жног 
све ште ни ка; 9) за бра на вен ча ња без по треб ног бро ја све до ка, или без 
упи са у ма ти цу вен ча них или са упи сом ко ји не од го ва ра про пи су.55 

Ли ца пра во слав не ве ре, ко ја жи ве у ван брач ном од но су, ка зни ће 
се за цр кве ну кри ви цу а де ца из то га од но са сма тра ју се за не за ко ни ту, 

навршио седамдесет година живота или жена шездесет година живота, неспособност 
за вршење брачне дужности не чини брачну сметњу. (чл. 2732).

51  Члан 33.
52  Члан 34.
53  Члан 35.
54  Члан 36.
55  Члан 37, Тачке 14 овога § не примењују се (Син. бр. 1006 из 1946. и АСБр. 12/

Зап. 37 из 1961).
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уко ли ко не би би ла по за ко ње на по др жав ним за ко ни ма.56 Над ле жни па
рох се ста ра да се де те из ван брач них од но са пра во слав них ро ди те ља 
од но сно пра во слав не мај ке кр сти и вас пи та ва у пра во слав ној ве ри.57

Брак  је  ни штав  ако не ма  свих про пи са них брач них  усло ва и 
ако по сто је брач не смет ње. Брак се мо же по ни шти ти по слу жбе ној ду
жно сти, на зах те ва ње суд ског ту жи о ца у сми слу про пи са По ступ ка за 
су до ве у Срп ској пра во слав ној цр кви, по тра же њу не ви ног брач ног ли
ца и по тра же њу тре ћег ли ца ко је има оправ да ног ин те ре са у по гле ду 
ва жно сти бра ка.58 Члан 48 про пи су је да по ни ште ње ни шта вог бра ка 
чи ни да се по ни ште ни брак сма тра као да ни је по сто јао од са мог вен
ча ња. Ли це ко ме је брак по ни штен мо же сту пи ти у брак са мо ако му 
пре су дом сту па ње у брак ни је  за бра ње но. Де ца из по ни ште ног  (ни
шта вог) бра ка сма тра ју се за за ко ни ту, ако је бар је дан брач ни друг из 
тог бра ка био не вин. Ни шта вост бра ка пре ста је, ако се брак осна жи 
јед ном не ком од ка сни јих чи ње ни ца.59 

56  Члан 126.
57  Члан 127.
58  Члан 39. Не може се тражити поништење брака због сметња из чл. 13, ако је од 

дана венчања прошло време од три године (члан 43). Код брачних сметња из чл. 27 
брак се може поништити једино по захтевању невиног брачног друга (чл. 6) (члан 
44). Кад  је  у  питању  сметња  због  ненормалног  душевног  стања  (чл.  27  т.  1)  или 
принуде (чл. 27 т. 2), може се брак поништити и по захтевању заступника по закону 
или  службеној  дужности  душевно  болесног  или  принуђеног  брачног  лица  (члан 
45). По престанку ништавог брака због сметња из § 33, поништење може тражити 
законити  заступник  или  наследник  умрлог  брачног  лица,  само  ако  је  у  питању 
сметња из чл. 33 т. 1. (члан 47).

59  1) ако постојећи брак (чл. 12 т. 7) престане, а оба брачна друга су невина; 2) ако 
престане разлика вере прелазом нехришћанског лица у православну веру; 3) ако лице 
искључено из црквене заједнице буде поново примљено у заједницу; 4) ако свештено 
или монашко лице постане световно по одлуци надлежне црквене власти; 5) ако брачно 
лице, које је у часу венчања било душевно ненормално, постане душевно нормално, и 
при пуној свести изјави слободну вољу да се брак оснажи; 6) ако брачно лице, које је 
било принуђено (отмицом, страхом или насиљем), или обмануто преваром, или заве
дено заблудом да изјави своју слободну вољу за склапање брака, буде ослобођено од 
принуде, обмане или заблуде, те тада потпуно слободно изјави своју вољу да се брак 
оснажи; 7) ако лице, осуђено на казну лишења слободе у трајању од најмање три годи
не, буде помиловањем потпуно ослобођено од казне или му казна буде смањена на рок 
мањи од три године; 8) ако невино брачно лице, по сазнању брачних сметња из чл. 27, 
сем случаја неспособности за вршење брачне дужности, продужи полно општење са 
кривим брачним другом (члан 49). Црквена власт може својим разрешењем уклонити 
једино следеће брачне сметње: 1) крвно сродство у побочној линији петог степена; 2) 
двородно сродство четвртог степена, осим случаја брака између два брата и две сестре; 
3) трородно сродство првог степена; 4) духовно сродство и сродство по усвојењу трећег 
степена. Од осталих брачних сметња може разрешити епархијски Архијереј. (чл.51)
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3.2.Скла па ње бра ка и упис у цр кве не ма тич не књи ге
За скла па ње бра ка над ле жан је па рох оне па ро хи је ко јој при

па да ју мла ден ци као чла но ви.60 Ако су мла ден ци чла но ви ра зних па
ро хи ја, над ле жан је па рох оне па ро хи је ко јој при па да ве ре ник.61Па рох 
не сме при сту пи ти скла па њу бра ка пре не го што се уве ри да не по сто
ји брач на смет ња или за бра на код не ког од њих, од но сно ме ђу њи ма. 
Из вр шен пред брач ни ис пит мо рал но оба ве зу је  ве ре ни ке на  сту па ње 
у брак у нај ду жем ро ку од 6 ме се ци. Ис пит оба ве зу је на ме ђу соб ну 
вер ност  од  да на  ис пи та,  те  чи ни  брач ну  за бра ну  за  скла па ње  бра ка 
с  тре ћим ли цем. Пред брач но ис пи та на  ли ца  не мо гу  скло пи ти  брак 
с тре ћим ли цем без прет ход но по ни ште ног пред брач ног ис пи та.62 На 
вен ча њу  мо ра ју,  осим  све ште ни ка,  би ти  при сут ни  нај ма ње  два  све
до ка. Све до ци мо ра ју би ти пу но лет ни и мо ра ју има ти спо соб ност за 
све до че ње по цр кве ним про пи си ма.63 Не мо гу би ти све до ци вен ча ња 
не хри шћа ни и по зна ти без вер ни ци, хри шћа ни не пра во слав но га ис по
ве да ња, ли ца ис кљу че на из цр кве не за јед ни це док тра је ка зна, мо на си 
и све ште но мо на си и ли ца ли ше на пра ва да пред ла жу по кре та ње суд
ског по ступ ка по слу жбе ној ду жно сти.64 Из у зет но мо гу се као све до ци 
при вен ча њу узе ти, по прет ход ном одо бре њу над ле жног Ар хи је ре ја, и 
хри шћа ни не пра во слав ног ис по ве да ња.65 Од мах по из вр ше ном вен ча
њу над ле жни па рох упи су је оба вље но вен ча ње у ма ти цу вен ча них, ко
ја се во ди по цр кве ним про пи си ма.66 Ако вен ча ње ни је оба вио над ле
жни па рох, не го све ште ник овла шћен од над ле жног па ро ха за тај чин, 
ду жан је да из ве сти па ро ха о из вр ше ном вен ча њу у ро ку од осам да на, 
ра ди упи са вен ча ња у ма ти це и ана граф па ро хи је, са тач ним озна че
њем свих пи сме них ис пра ва, ко је се од но се на вен ча ње.67 Брак из ме
ђу пра во слав ног ли ца и ли ца дру ге ве ро и спо ве сти мо же се скло пи ти 
са мо под од ре ђе ним усло ви ма.68 Пра во слав но ли це не мо же скло пи ти 

60  Члан 25 Устава Српске православне цркве.
61  Члан 55.
62  АСБр. 61/Зап. 31 из 1939. — Гласник год. XX (1939.), бр. 1516, стр. 357.
63  Члан 137 и 144 Поступка за судове у Српској православној цркви.
64  Члан 127 Поступка за судове у Српској православној цркви.
65  Члан 67.
66  Син. бр. 1006 из 1946. год.
67  Члан 60.
68  1) лице друге вероисповести мора пре ступања у брак потписати писмену изјаву 

пред надлежним парохом православног лица, у присуству два сведока, да неће свога 
будућег брачног друга православне вере одвраћати од православног исповедања вере, 
ни покушавати да га ма којим начином наведе да пређе у другу веру; да неће сметати 
православном лицу у вршењу његових верских дужности и чувању православних 
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брак са оним ли цем чи ји је брак био раз ве ден због ње го вог от пад ни
штва од пра во слав не ве ре.69 Де ца из ме шо ви тог бра ка, скло пље ног у 
пра во слав ној Цр кви, мо гу се кр сти ти са мо у пра во слав ној ве ри.70 Де ца 
из ме шо ви тог бра ка, ма кар брак био скло пљен и од вер ских пред став
ни ка дру ге ве ро и спо ве сти, мо ра ју се кр сти ти у пра во слав ној ве ри, ако 
је је дан од ро ди те ља пра во слав не ве ре. Про ти ван уго вор ро ди те ља о 
кр ште њу де це не ма ни ка кве ва жно сти за пра во слав ну Цр кву.71 

Ако је вер ски об ред скло пљен пред ор га ни ма не ке дру ге хри
шћан ске  ве ро и спо ве сти,  ван  пра во слав не Цр кве,  раз ве ден  пре су дом 
гра ђан ског  су да,  мо же  се  сту пи ти  у  дру ги —  пра во слав ни  брак  на 
осно ву са ме пре су де гра ђан ског су да о раз во ду њи хо вог ра ни јег вер
ског об ре да, без во ђе ња спо ра о раз во ду бра ка пред цр кве ним су дом 
пра во слав не Цр кве.72 

3.3.Пре ста нак брач не ве зе
Смр ћу јед ног од брач них дру го ва пре ста је брач на ве за. Пре жи

ве ли брач ни друг мо же сту пи ти у но ви брак, уко ли ко то ме не сто ји на 
пу ту брач на смет ња или за бра на. Пре ста нак бра ка смр ћу уста но вљу је 
се упи сом у ма ти цу умр лих.73 У по гле ду пре стан ка бра ка из јед на чу је 
се са смр ћу про гла ше ње брач ног дру га мр твим, по ла га ње мо на шког 
за ве та и ру ко по ло же ње за епи ско па.

Брак мо же пре ста ти за жи во та оба брач на дру га, са мо ако га 
над ле жни  Цр кве ни  суд  раз ве де  пра во сна жном  пре су дом,  на  осно ву 
про пи са них бра ко ра звод них узро ка. Брач ни друг, чи јом кри ви цом  је 
на стао бра ко ра звод ни узрок, не мо же тра жи ти раз вод бра ка, осим ако 
су оба брач на дру га кри ва.74 Про пи са ни бра ко ра звод ни узро ци су пре
љу ба, ра ђе ње о гла ви брач ном дру гу, хо ти ми чан по ба чај,  злоб но на

црквених обреда и обичаја; 2) лице друге вероисповести мора се пред надлежним 
парохом и два сведока, писменом изјавом, нарочито обавезати да ће своју децу из тога 
брака крштавати и васпитавати у православној вери; 3) православно лице, које жели 
ступити у брак с лицем друге вероисповести, има пред надлежним парохом свечано 
обећати  да  ће  стално,  лепим  начином,  настојати  да  свога  будућег  друга  приволи 
православној вери; 4) брак православног лица са лицем друге вероисповести мора 
се склопити у православном храму, од православног свештеника и по православном 
обреду (чл.115).

69  Члан 116.
70  Члан 120.
71  Члан 121.
72  Син. бр. 1006 из 1946., Гласник, службени лист СПЦ. XXVII (1946.), бр. 5. стр. 74.
73  Члан 80.
74  Члан 86.
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пу шта ње брач ног дру га, не ста нак брач ног дру га ду жи од две го ди не, 
те ле сна  и  ду шев на  бо лест,  мо рал на  по ква ре ност  и  от пад ни штво  од 
правoславне ве ре.75

Члан 108 про пи су је да се не мо же по кре ну ти спор о раз во ду 
бра ка ако је про те кло ви ше од шест ме се ци (код бра ко ра звод них узро
ка  пре љу бе,  ра ђе ње  о  гла ви  брач ном  дру гу  и  хо ти мич ног  по ба ча ја) 
или три го ди не (код те ле сне и ду шев не бо ле сти и мо рал не по ква ре но
сти), од мо мен та ка да је ли це ко је по кре ће по сту пак раз во да са зна ло 
за бра ко ра звод ни узрок. За злоб но на пу шта ње брач ног дру га, не ста нак 
брач ног дру га и от пад ни штво од пра во слав не ве ре не на сту па за ста
ре лост.76 Ако у по ве де ном спо ру о раз во ду бра ка до ђе до пре ки да или 
ми ро ва ња по ступ ка, спор о раз во ду бра ка се не мо же на ста ви ти, ако је 
од ча са кад је пре стао раз лог пре ки да или од ча са по чет ка ми ро ва ња 
по ступ ка про те кло вре ме ду же од јед не го ди не.77

3.4. Прав на деј ства цр кве ног бра ка
Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је на ша др жа ва је све тов на, цр

кве и вер ске  за јед ни це  су одво је не од др жа ве и ни јед на ре ли ги ја  се 
не мо же ус по ста ви ти као др жав на или оба ве зна.78 Чла ном 43 јем чи се 
сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, а чла ном 44 утвр ђу је рав но
прав ност цр ка ва и вер ских за јед ни ца и њи хо ва одво је ност од др жа ве. 
Члан 62 утвр ђу је пра во на сло бод но од лу чи ва ње о за кљу че њу и рас
ки да њу бра ка, на осно ву сло бод но да тог при стан ка му шкар ца и же не 
пред  др жав ним  ор га ном. Пре ма По ро дич ном  за ко ну  брак  се  скла па 
пред ма ти ча рем.79 За кон о ма тич ним књи га ма про пи су је да се чи ње
ни ца за кљу че ња бра ка упи су је у ма тич ну књи гу вен ча них ко ја се во ди 
за ма тич но под руч је у чи јем са ста ву је на се ље но ме сто у ко ме је брак 
за кљу чен.80 Брак ко ји ни је за кљу чен пред ма ти ча рем мо же се упи са ти 
у ма тич ну књи гу вен ча них са мо на осно ву прав но сна жне од лу ке су да 
о утвр ђи ва њу по сто ја ња бра ка.81 

75  Чл. 88107.
76  Прописи овог члана немају више практичне вредности (Син. бр. 1006 из 1946. и 

Син. бр. 2098/Зап. 298 из 1946).
77  Члан 109.
78  Члан 11 Устава Републике Србије, „Сл. гласник РС“, бр. 96/2006.
79  Члан 15 Породичног закона, „Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 и др. закон 

и 6/2015.
80  Члан 57 Закона о матичним књигама, „Сл. гласник РС“, бр. 20/2009, 145/2014, 

47/2018.
81  Члан 58.
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У Вој во ди ни су брак и раз вод бра ка би ли у над ле жно сти др жа
ве и др жав них су до ва од 1895. го ди не и сту па ња на сна гу Ма ђар ског 
за ко на  о  бра ку  (осим Сре ма  и Вој не  гра ни це  где  је  ва жио Аустриј
ски гра ђан ски за ко ник).82 Као јед на ка мо гућ ност у Ср би ји, цр кве ни и 
гра ђан ски брак пре ста ју да по сто је 1946. го ди не, сту па њем на сна гу 
Основ ног за ко на о бра ку.83 До та да су све ште ни ци има ли уло гу ма ти
ча ра, а ма тич не књи ге ро ђе них, вен ча них и умр лих во ди ле су цр кве 
и  вер ске  за јед ни це  ко је  су  на  зах тев  по је ди на ца  и  др жав них  ор га на 
из да ва ле из во де из њих. Оба ве за во ђе ња ма тич них књи га уве де на  је 
по чет ком 19. ве ка, ка да су вер ски об ре ди би ли не из о став ни део кр ште
ња, вен ча ња и са хра на, а др жав на упра ва још не до вољ но раз ви је на.84 
У Кне же ви ни Ср би ји вер ске ма тич не књи ге по чи њу да се во де 1837. 
го ди не, у Бе о гра ду 1816. го ди не, а на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не 
од до но ше ња цар ског де кре та Аустро у гар ске мо нар хи је 1784. го ди не.85 
Ова На ред ба о оба ве зном во ђе њу ма тич них књи га ро ђе них, вен ча них 
и умр лих од но си ла се на све при зна те ве ро и спо ве сти. Срп ски гра ђан
ски за ко ник из 1844. го ди не про пи сао је оба ве зну са др жи ну ма тич них 
књи га, а др жа ва  је све ак тив ни је уче ство ва ла у утвр ђи ва њу пра ви ла 
ко ја су се од но си ла на њи хо во во ђе ње, до но ше њем уред би о на чи ну 
во ђе ња ма тич них књи га, из да ва њу из во да из ма тич них књи га и до ста
вља њу  спи ско ва  ро ђе них,  вен ча них  и  умр лих  др жав ним  ор га ни ма.86 
За ко ном о др жав ним ма тич ним књи га ма из 1946. го ди не уре ђе но је во
ђе ње еви ден ци је о ро ђе њу, бра ку и смр ти на це лој те ри то ри ји Ре пу бли
ке Ср би је.87 До сту па ња на сна гу овог за ко на др жав не ма тич не књи ге 
во ђе не су са мо у Ба на ту и Бач кој, док су на оста лом под руч ју би ле у 
над ле жно сти цр ка ва и вер ских за јед ни ца ко је су их во ди ле де ли мич но 
у скла ду са за ко ни ма др жа ве, а де ли мич но у скла ду са ка нон ским пра
вом.88 Чла ном 48 овог за ко на вер ске ма тич не књи ге су ин кор по ри ра не 
у си стем др жав них ма тич них књи га и за чи ње ни це ко је су упи са не у 

82  О.  Цвејић  Јанчић,  Брак  и  развод  између  прошлости  и  будућности,  Зборник
радоваПравногфакултетауНовомСаду, бр. 2/2009, 66.

83  Основни закон о браку, „Сл. лист ФНРЈ“, бр. 29/1946.
84  M. Арсић, ЦрквенематичнекњигеузаконскимпрописимаКнежевинеСрбије, 

доступно  на  https://arhivistika.wordpress.com/literatura/strucniradovi/  (06.08.2019.), 
52., наведен у: Ј. Бенмансур, Управноправниаспектматичнихкњигаињиховзначај
у доказном управном поступку,  докторска  дисертација,  Факултет  за  право,  јавну 
управу и безбедност Универзитета Џон Незбит, Београд 2016, 58.

85 Ibid., 59.
86 Ibid., 60.
87  Закон о државним матичним књигама, „Сл. лист ФНРЈ“, бр. 29/1946.
88  Ј. Бенмансур, 61.



Ана Чо вић

649

њих до сту па ња на сна гу за ко на до би ле су до ка зну сна гу јав них ис пра
ва. Ме ђу тим, цр кве не ма тич не књи ге су има ле сна гу јав них ис пра ва и 
пре то га, што по твр ђу је оба ве зно из да ва ње из во да на тач но утвр ђе ним 
обра сци ма, уста но вље но 1852. го ди не.89 Над ле жни др жав ни ма ти ча ри 
би ли су у оба ве зи да до 31.12.1950. го ди не пре пи шу вер ске ма тич не 
књи ге на оним под руч ји ма на ко ји ма ни су по сто ја ле др жав не ма тич не 
књи ге и вра те књи ге, што до да нас ни је ура ђе но, иако је Вла да Ре пу
бли ке Ср би је За кључ ком 05 бр. 4644270/20101 од 10.06.2010. го ди не 
утвр ди ла да се ове књи ге вра ћа ју цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, од
но сно њи хо вим прав ним след бе ни ци ма.

Пред на цр том Гра ђан ског за ко ни ка, чи ја је из ра да у то ку, пред
ло же но је цр кве но вен ча ње пред пред став ни ком вер ске за јед ни це ко је 
би би ло из јед на че но са гра ђан ским бра ком за кљу че ним пред ма ти ча
рем. То зна чи да би цр кве на фор ма би ла пу но ва жна и да на кон за кљу
че ња цр кве ног бра ка мла ден ци не би мо ра ли да за кљу чу ју брак пред 
ма ти ча рем. Да нас је цр кве ни брак пи та ње сло бод ног из бо ра бу ду ћих 
су пру жни ка, али без прав них деј ста ва и пред су дом се тре ти ра као ван
брач на за јед ни ца. На ма те ри јал не усло ве за пу но ва жност бра ка скло
пље ног у вер ској фор ми као и на по сле ди це бра ка ко ји се од но се на 
пра ва и оба ве зе су пру жни ка, при ме њи вао би се По ро дич ни за кон, а не 
вер ско пра во. Усва ја ње овог ре ше ња зах те ва ло је из ме не Уста ва ко ји 
про пи су је да се брак мо же за кљу чи ти са мо пред над ле жним др жав
ним ор га ном, а по ста ви ло се и пи та ње да ли би се пред ло же но ре ше ње 
од но си ло и на дру ге вер ске за јед ни це или са мо на хри шћан ску пра во
слав ну цр кву, у ком слу ча ју би из ме не про пи са би ле основ за вер ску 
дис кри ми на ци ју. Ипак, у нај но ви јој вер зи ји Пред на цр та ГЗ, од у ста ло 
се од из јед на ча ва ња цр кве не и гра ђан ске фор ме за кљу че ња бра ка, због 
огра ни че ња из Уста ва чи је од ред бе до да нас ни су из ме ње не. 

4.Закључак
У Ср би ји прав на деј ства про из во ди са мо гра ђан ски брак за кљу

чен пред над ле жним др жав ним ор га ном. Су пру жни ци су сло бод ни да 
се пре или на кон за кљу че ња гра ђан ског бра ка вен ча ју у цр кви, а сам 
цр кве ни брак не ма прав них по сле ди ца, као ни цр кве ни раз вод бра ка, 
бу ду ћи да је суд ски раз вод бра ка је ди ни на чин пре стан ка пу но ва жног 

89  Ј. Живковић,  Заштита црквенихматичних књига као дела црквене баштине
Србије (упоредна анализа стања у дијаспори и матици), http://www.arhivistika.
edu.rs/clanci/zastitaarhivskegradevanarhiva/69sinzivviczshicrvnihicnih
njigdlulurnbshinsrbiuprdnnlizsnjuiciidispri(07.08.2019.)
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бра ка за жи во та су пру жни ка. Цр кве ни бра ко ви за кљу че ни до сту па
ња на сна гу Основ ног за ко на о бра ку 1946. го ди не из јед на че ни су у 
деј стви ма  са  гра ђан ским  бра ко ви ма. Из во ди  из  та да шњих цр кве них 
ма тич них књи га има ју  свој ство  јав них ис пра ва, иако се у  си ту а ци ји 
ка да све цр кве не ма тич не књи ге ни су пре пи са не и ин кор по ри ра не у 
др жав не ма тич не књи ге мо же де си ти да ce чињеницa за кљу че ња бра ка 
до ка зу је и пред су дом.

Од нос др жав ног и цр кве ног брач ног пра ва да нас је ин те ре сан
тан и ка да го во ри мо о ле га ли зо ва њу исто пол них бра ко ва у не ким др
жа ва ма, иза зо ви ма ко је та ква за кон ска ре ше ња но се са со бом и мо гу
ћим кон флик ти ма чи ја се по за ди на на ла зи у ре ли ги ји, бу ду ћи да ве ће 
про ти вље ње цр кве ути че и на ста во ве ста нов ни штва о овом пи та њу. 

На кра ју, истин ски брак би тре бао да бу де од нос ко ји не зах те
ва прав но ре гу ли са ње  ме ша ње др жав не или цр кве не вла сти у од но се 
парт не ра. Све та тај на бра ка је до ступ на сва ком по је дин цу не за ви сно од 
ње го ве ве ро и спо ве сти, ка да осо ба спо зна при су ство Бо жан ског уну тар 
се бе, што је пред у слов за не за ви сност од ути ца ја ауто ри те та на мет ну
тих спо ља. Да ли су по је ди не од ред бе Брач них пра ви ла („от пад ни штво 
од пра во слав не ве ре“ као раз лог за раз вод бра ка, за бра на да се у уло зи 
све до ка на ђу „по зна ти без вер ни ци“ или рад на то ме да бу ду ћег брач
ног дру га „при во ли мо пра во слав ној ве ри“) у слу жби бу ђе ња љу ди и 
от кри ва ња све те тај не са др жа не у бра ку или су оне пре ва зи ђе не и пре
пре ка на пу ту истин ског ду хов ног раз во ја и за јед ни штва, пи та ње је на 
ко је сва ко тре ба да од го во ри у скла ду са сво јим нај ду бљим осе ћа њи ма 
и ве ро ва њи ма. Жи вот и ње го ви то ко ви су ин вен тив ни ји и не пред ви
дљи ви ји и од нај му дри јих за ко но да ва ца, а оне ма ње му дре, пре га зе не 
окре ћу ћи се, за рад до бра свих нас. 
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THELEGALEFFECTSOFCONCLUSION
ANDTERMINATIONOFCHURCHMARRIAGE
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Summary
Inthecourseofhistory,amarriagehasevolvedfromthepartof

customsand traditions toa lawregulatedsocial institution,whichregu
latestherelationshipbetweentwo(monogamousmarriages)ormоrepart
ners(polygamousmarriage)forthepurposeofjointlifeandforcareand
supportoftheirchildren.Apartfromthetendencyandattemptstoputinto
the legal frameshumansexuality,wheneachpremarriageorextramar
ital sexual relationshipwillbedeclared immoral,andchildrenbornout
of extramarital relationshipswill deprive the rights enjoyed by children
fromthelegalmarriage,isalsoanimportanteconomicaspect.Withgetting
married,certainpropertyrightsandobligationsareacquired.Italsopro
videsthebasisforvarioustaxbreaks,socialassistanceorthepossibility
ofobtainingastayintheStateofthespouse.Dependingonwhethermar
riageisproclaimedbythestateauthoritiesorbythespiritual(religious)
authorities,therearecivilandchurchmarriages.Insecularstates,there
ligiousweddingmustbeseparatedfromthecivilone,sothatthespouses
areobligedtoconcludeacivilmarriage,andthentheycanjoinareligious
ritualinaccordancewiththeirbeliefsandtraditions.Insomecountries,the
priesthasthestatusofacivilservant,andthecivilcharacterofthemar
riagerefers to theregistrationofmarriage into themunicipelregistries,
whichisasolutioninterestingfromtheaspectofsomeoftheproposalsthat
werediscussedduringthedraftingoftheCivilCode.IntheMemberStates
oftheEuropeanUnion,therelationshipbetweenchurchandstatematrimo
niallawdiffersandhasundergonemanychangesthroughouthistory.Even
though today’s churchmarriage has become an inseparable part of the
marriageceremoniesinourcountry,alltheconditionsforitsconclusion
andtermination,aswellastheeffectsitproduces,oftenremainunknown
duringthedurationofthemarriage,butalsoafterthedivorce. Inthispa
per,theauthoranalyzesthecontentoftheMarriageRulesoftheSerbian
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OrthodoxChurch,whichregulates theconditions for theconclusionand
terminationofchurchmarriageandthelegaleffectsofchurchmarriagein
thestatelegalsphere.

Keywords:state marriage law, church marriage law, conclusion of 
church marriage, termination of church marriage, marriage rules, Serbian 
Orthodox Church.




