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Abstract: Сваки човек има право на рак, и то са партнером супротног поа с 
којим га, у потпуној соои, везују осећања узајамне привачности, иентич-
них циева, потреа међусоног опуњавања и нагон за проужавањем уске 
врсте. Црква, како Римокатоичка тако и Правосавна, жеи а њени чанови у 
светој тајни рака нађу савршени уховни мир и ска, пуно зајеништво живо-
та. Зато је сасвим разумиво а је пожено скапање ракова између партнера 
исте вероисповести и заузимање негативног става према мешовитим раковима. 
Међутим, мешовити ракови су оувек, за ое Цркве, с јене стране преставаи 
посеан проем, а с руге реаност са огматским, мораним, пастораним, 
правним, социјаним и психоошким аспектом. У овом рау иће размотре-
ни најитнији аспекти овог проема, поазећи о историјског пресека цркве-
ноправног регуисања мешовитих ракова о првих векова Цркве о најновијег 
законоавства.
Key words: Брак, саори, канони, Свети оци источне Правосавне Цркве, запане 
хришћанске зајенице, екуменизам, Литургија.

1. Историјски осврт на институцију мешовитих бракова

Још је Мојсијев закон зарањивао Израецима а скапају рак са припа-
ницима ругих нароа, упозоравајући их а се с њима не пријатее — нити 
кћери своје а ају за сина њиховог нити а њихове кћери узимају за своје 
синове „јер и отпаиа сина твојега о мене и сужио и оговима ругим, 
те и се разгњевио Госпо на вас и потро вас рзо“ (5Мојс 7, 3–4).

Маа Христова Црква је, коико је иа у могућности, такође ораћаа 
своје вернике о жение са неверницима, сеећи поуку Светог апо-

стоа Пава: „Не упрежите се у исти јарам с невјерницима; јер шта има пра-
веност са езакоњем“ (2Кор 6, 14). Међутим, а је Црква често тоерисаа 
такве ракове упућује нас апосто Паве који каже: „Ако неки рат има 
жену неверујућу и она се привои а живи с њим, нека је не остава. И ако 
нека жена има мужа неверујућег и он се привои а живи с њом, нека га не 
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остава. Јер се неверујући муж посвети женом, и жена неверујућа посвети 
се мужем: иначе јеца ваша иа и нечиста, а саа су света“ (1Кор 7, 12–14).

Буући а се хришћанство ширио, опасност о мешовитог рака постаја-
а је све већа, поготово са Јеврејима, незнаошцима и јеретицима, на шта су 
најпре упозораваи Свети оци Цркве: Тертуијан, Кипријан Картагински 
и Амвросије Миански. Тертуијан (160–200) је сматрао рак хришћанина 
са неверником за у и тежак прекршај који је за соом повачио казну 
искучења из верске зајенице. Кипријан (200–258) ракове са неверницима 
сматра немораом, ок је Амвросије овраћао хришћане о рака, како са 
паганима, то јест незнаошцима, тако и са Јеврејима и јеретицима.1

Мешовити рак зарањивао је и ржавни закон. Тако цар Константин 
339. гоине зарањује рак хришћана са незнаошцима по цену смртне каз-
не, а римски цареви Ваентијан, Теоосије и Аркаије изаи су 388. гоине 
конституцију којом су поново зарањени ракови између хришћана и Јевреја. 
Такви ракови изјеначавани су са преуом.2

У прва три века не постоје црквеноправне орее које и зарањивае 
мешовите ракове, што не значи а их је ио мао, већ вероватно зог тога 
што је Црква још иа таа изожена прогонима и у немогућности а правно 
регуише овакве сучајеве.3 Први познати закон који се оноси на мешовити 
рак онесен је у Шпанији, на покрајинском саору у Евири 305/6. гоине. 
Њиме је зарањено роитеима хришћанима а евојке уају за незнаошце, 
Јевреје и јеретике, укоико не жее а пређу у Катоичку Цркву. Покрајински 
саор у Аресу у јужној Француској 314. гоине онео је најстарију оуку 
која зарањује рак хришћана и јеретика.4

Саор у Лаоикији (380) својим 10. каноном опомиње а „чанови Цркве 
не треа иниферентно (αδιαφόρως = езразично) а своју ецу сјеињују у 
рак са јеретицима“,5 ок својим 31. каноном зарањује рак са јеретицима, 
осим „ако оећају а ће постати хришћани“.6 Саор у Картагини (419) оре-
ио је у 21. канону а еца кирика не ступају у рак са многоошцима ии 
јеретицима.7

Сичне заране оносе и саори у Хипону (393) и Четврти васеенски у 
Хакиону (451), затим већи рој покрајинских саора у Гаији и Шпанији у 

1 Blažević, Velimir, Mješovite ženidbe u pravu Кatoličke Crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 
1975, 10.

2 Н. д., 10–11.
3 Н. д., 11.
4 Vukšić, Tomo, „Mješovite ženidbe u katoličanstvu, pravoslavlju i islamu“, 2006, прегеано 25. 

2. 2009. на: http://kr.consilient−health.com/ebook/PRAVOSLAVNI
5 Јевтић, Атанасије (ур.), Свештени канони Цркве, Правосавни огосовски факутет и 

р., Београ и р., 2005, 291.
6 Јевтић, Атанасије, н. д., 295; в. у Миаш, Никоим, Правила Православне цркве с тума

чењима 2, Истина, Епархија аматинска, Београ−Шиеник, 2004, 75 и 90.
7 Н. д., 326.
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VI и VII веку. У 14. канону Хакионског саора уређено је питање мешовитог 
рака, а зарањује се чтецима и појцима а се жене неправосавном женом.8 
Укоико и у таквом раку оии ецу и крстии их ко јеретика, мораи 
су „а их привеу у зајеништво Катоичанске (= Саорне) Цркве.9 Саор у 
Тоеу (589) „упозорава а није опуштено Жиовима имати кршћанке за 
жене“.10

За Источну Цркву значајан је Пето-шести васеенски, Труски саор 
у Цариграу (691). Тај саор се позива на Прву посаницу апостоа Пава 
Коринћанима (7, 14) и у свом 72. канону зарањује правосавном мушкарцу 
рак са женом јеретиком и орнуто. Такав рак се сматра неважећим те се 
незаконита веза мора прекинути. Међутим, укоико јена страна у раку 
приступи „светости истине“, рачна веза се не раскиа.11

Канон 23. Светог Јована Посника такође се позива на Четврти, Труски и 
Картагински саор, с тим а оређује а ако рачници ипак остану у таквом 
раку, „имају се оучити о причешћа“.12

На основу 72. канона Труског саора, као и овом ругих параених ка-
нона, канонско учење Правосавне Цркве о мешовитим раковима састоји 
се у сеећем —мешовити ракови правосавних хришћана са иноверним 
осоама, а посено са незнаошцима, јуејима и јеретицима, Црква строго 
зарањује. Допуштен је мешовити рак само у таквом оику ка из рака 
скопеног ван Правосавне Цркве — аке у нехришћанској ии јеретичкој 
верској зајеници — јеан супруг прими правосавну веру, а руги остане 
при ранијем веровању, и ка отични иноверни супруг жеи а остане у 
раку са супругом ораћеним у правосавну веру. Деца која се рое из так-
вог мешовитог рака морају а уу крштена и васпитавана у хришћанској 
правосавној вери. Ако неправосавни супруг не жеи а остане у раку са 
ораћеним супругом, таа се рак развои и правосавни супруг може со-
оно а ступи у нови рак са правосавном осоом. Правосавној осои 
опуштено је а ступи у рак са неправосавном осоом ако та неправосав-
на осоа оећа а ће примити правосавну веру и то оећање омах испуни. 
Ово је строго канонско учење Правосавне Цркве о овој проематици и 
„као што је то учење важио кроз све вијекове Правосавне Цркве, тако оно 
мора важити и анас и свага“.13

8 Н. д., 111; в. у Поповић, Раомир, Васељенски сабори, одабрани документи, Универзи-
тетски оразовани правосавни огосови, Хианарски фон, Заужина „Никоај Ве-
имировић“, Сриње и р., 1997, 73−74.

9 Јевтић, Атанасије, н. д., 111−112, в. у Mateljan, Ante, „Sakrament ženidbe u pravoslavlju“, Služ
ba Božja, Liturgijsko pastoralna revija br. 1, Split, 2008, прегеано 18. 1. 2009. на: http://www.
scribd.com/doc/47314886/slu%C5%BEba−bo%C5%BEija

10 Blažević, Velimir, н. д., 13.
11 Јевтић, Атанасије, н. д., 180.
12 Миаш, Никоим, н. д., 509; в. у Јевтић, Атанасије, н. д., 66.
13 Миаш, Никоим, н. д., 560.
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Све о краја VII века није правена итна разика између рака хришћана 
са Јеврејима, незнаошцима и неверницима ии пак оног с јеретицима. О 
VIII века у појеиним покрајинама, Цркве на запау почињу а праве раз-
ике међу мешовитим раковима и о 12. века се формира универзано, аи 
оичајно право. О XIII века проемом мешовитих ракова почињу а се 
аве најпре папе, а касније и конгрегације. Апостоска стоица је у почетку 
иа усмерена више на решавање појеиначних, конкретних сучајева ме-
шовитих ракова, а касније су онесена и „начена решења и стварани по-
зитивни закони“.14

За источну Правосавну Цркву значајна је 74. новеа цара Лава Фиософа 
при крају IX века, каа је њоме рак прогашен за тајну Новог завета. Дру-
гим речима, то значи а је само онај рак законит који је Црква агосовиа. 
Таа је истовремено на епископе, оносно црквене суове, прешо и право 
суђења у рачним парницама.15

Након црквеног раскоа 1054. гоине, Kатоичка Црква је зарану ме-
шовитих ракова прошириа и на шизматике. Међутим, разна окумента и 
папске орее су се оносие само на појеиначне сучајеве. Правих прав-
них норми нема, осим некоико које и се оносие на мешовити рак у 
срењем веку, јер су таа свакако постојаи строги ржавни закони про-
тив јереси.16 Проем мешовитог рака за Римокатоичку Цркву постао је 
озинији појавом протестантизма. Папе и конгрегације Римске курије су 
такве ракове зарањиваи. Црква је, аке, зарањиваа ракове правовер-
них хришћана са јеретицима и шизматицима, оносно ракове катоика с 
крштеним некатоицима, те ракове хришћана са нехришћанима.17

Иначе, канонске орее о раку у Правосавној Цркви саржане су у 
Крмчији коју је на српскосовенски језик превео Свети Сава. Прве само-
стане прописе из рачног права ко Сра наазимо у Жичкој повеи краа 
Стефана Првовенчаног. Душанов законик, зорник правних прописа феу-
ане Срије, онет 1349, а опуњен 1354, својим 9. чаном прогашава ниш-
тавним рак између катоика и правосавних, укоико катоик не пређе 
у Правосаве.18 Законик цара Душана зарањивао је нецрквене ракове, 
оносно ракове ез агосова архијереја.19 „Ако се нађе јеретик који и се 
оженио правосавном, може се, ако пристане, крстити у Правосаве; ако 
и се не и покрстио, а му се узму жена и еца и а им се а ео о куће, а 
он а се протера“.20 Функцију потпуног регуатора рачноправних питања 
14 Blažević, Velimir, н. д., 16.
15 Руварац, Димитрије, „О развоу мешовитих ракова“, Богословски гласник, Сремски Кар-

овци, 1902, 282.
16 Н. д., 20.
17 Исто.
18 Правна енциклопедија, Савремена аминистрација, Београ, 1979, 277.
19 Цисарж, Бранко, Брачно право и црквеносудски поступак СПЦ, Београ, 1973, 34.
20 Vukšić, Tomо, „Mješovite ženidbe u katoličanstvu, pravoslavlju i islamu II“, 2006, прегеано 

25. 2. 2009. на: http://kr.consilient−health.com/ebook/PRAVOSLAVNI, 228−229.
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имаа је Скраћена синтагма Матије Вастара,21 зорник византијског права 
из 1355. гоине.

2. Реформисање канонског права мешовитих бракова

У Законику канонског права (Codex iuris canonici) из 1917. гоине са-
ржана су сва правиа Римокатоичке Цркве о мешовитим раковима, аи 
која су иа на уару критика и противења ругих хришћанских цркава 
и зајеница, поготово протестантских. Реакције на катоичко законоав-
ство наставене су и посе Другог светског рата и проужене на перио 
пре и за време Другог ватиканског саора. За промене ии, чак више, опрез-
ности у приступу мешовитим раковима, ии су не само протестантски 
теоози и погавари већ и неки истакнути катоички теоози и црквени 
веикоостојници: искупи, наискупи и каринаи.22 Као разог навое и 
новонастае, веома раикане промене у социјаном и пороичном животу 
и чињеницу а су мешовити ракови јеан о путева екуменског зижавања. 
Међутим, иако је тема мешовитих ракова иа премет низа искусија от-
аца Другог ватиканског конциа, на крају је констатовано а саор нема ни 
овоно времена, нити овоно познаје ствари а и могао а онесе право 
решење о „јеном тако тешком питању“.23 Коначна оука о правном уређењу 
мешовитих ракова са саора је пренесена на папу. Многи саорски оци, по-
готово они са Истока, тражии су повратак на право источне Цркве из вре-
мена Пија XII, што значи а се призна ваиним рак који је скопен пре 
правосавним уховним сужеником.24

Као изузетак, на овом месту из искусија учесника саора извајамо 76. 
генерану конгрегацију, оржану 27. новемра 1963. и преог Жана Неура, 
коптског титуарног искупа из Тее у Египту, за зајеничко присуствовање 
катоичких и правосавних уховних суженика при скапању мешовите 
жение“.25 А коптски резиенцијани искуп, такође из Тее, Исак Гатас, 
сматрао је а је неопхоно а се измени сакраментана пракса у Цркви, а с 
озиром на скапање ракова у Источној Цркви, а и се треао вратити 

21 Правна енциклопедија, Савремена аминистрација, Београ, 1979, 277.
22 Blažević, Velimir, н. д., 47−48.
23 Н. д., 69.
24 Овом захтеву је Римокатоичка Црква уовоиа, па је екретом о источним катоичким 

Црквама „Orientalium Ecclesiarum“, који је усвојен на Саору 20. новемра 1964, онесена 
ореа: „Ка катоици источног ореа скапају жениу с крштеним некатоицима ис-
точног ореа, ваа преусрести неваае ракове, поринути се за чврстоћу и светост 
рака и за кућни мир; стога овај Свети Саор оређује а канонска форма за такве ра-
кове овезује само с озиром на опуштеност; за вааност остаје назочност посвећена 
суженика — уз поштивање остаога што по праву ваа поштивати“. Ова ореа ва-
жиа је само за Источне Цркве, а што се тиче скапања мешовитих ракова између като-
ика атинског ии запаног ореа и хришћана некатоика источног ореа, заржана 
је отаашња исципина Законика канонског права. В. у „Decretum de ecclesiis orienta-
bilus catholicis“, у: Dokumenti II vatikanskog koncila, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2002, 247.

25 Blažević, Velimir, н. д., 62.
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на правно уређење које је ио пре 1949, каа је ио онесено реформисано 
рачно право за сјеињење источне Цркве.26 Француски искуп Дижеа, Бер-
нарин Коин, заговарао је а се као ваиан призна хришћански мешови-
ти рак, па макар и не ио скопен према канонском оику.27 Затражена 
је и промена орее закона из 1949, која је прогашаваа рак неважећим 
укоико је скопена пре правосавним свештеником.28 Бечки наискуп 
Франц Кениг покушао је а оразожи на јеној о генераних конгрегација 
а се израз „мешовита жениа“ теоошки не и могао применити на ракове 
између катоика и правосаваца „пошто се признаје вааност сакрамента у 
Правосавној Цркви, а и сама жениа је сакраменат“.29

На основу преога и нацрта саорских комисија, преога саорских от-
аца, закучака саора, затим на основу окумената које је изаа Апосто-
ска стоица и искусија и резутата гасања Прве искупске синое у Риму 
1967, као и на темеу консутација са епископатом из цеог света, настао је 
нови окумент, апостоско писмо Motu proprio папе Пава VI — Matrimonia 
mixta (Mешовити ракови), који је изан 31. марта 1970. Тим законоавним 
актом извршена је потпуна и коначна реформа канонског права мешовитих 
ракова.30

3. Мatrimonia mixta

Премет и саржај овог окумента су ракови катоика са крштеним 
ии некрштеним некатоицима. Међутим, при том треа знати а Катоич-
ка Црква прави разику међу раковима које скапају катоички рачни 
руг с крштеним некатоиком и раковима по којима се катоик везује са 
нехришћанином. Теоошки и пасторано ова Црква разикује, а у пракси 
ругачије и третира, ракове катоика са нехришћанима и ракове катои-
ка с крштеним некатоицима. Осањајући се на Декрет о екуменизму Uni-
tatis redintegratio (р. 3) Другог ватиканског саора31, у апостоском писму 
Matrimonia mixta се навои а хришћани који, иако нису катоици, верују 
у Христа и исправно су крштени, „повезани су у неко зајеништво с Като-
ичком Црквом, макар несавршено. Стога се ко венчања између крштених 

— које је прави сакрамент — успостава неко зајеништво уховних оара, 
а тога нема у раку скопеном између рачних ругова ге је јеан крштен, 
а руги некрштен“.32

26 Исто.
27 Исто.
28 Н. д., 63.
29 Исто.
30 Н. д., 78.
31 „Unitatis redintegratio (Dekret o ekumenizmu)“, у: Dokumenti II vatikanskog koncila, Kršćan-

ska sadašnjost, Zagreb, 2002, 207−236.
32 Blažević, Velimir, н. д., 82.



 Саорнос 5 (2011) [135–152]|141

Катоичка Црква разичито се постава и према томе а и је реч о ра-
ку катоика са крштеним некатоицима источне Правосавне Цркве ии 
катоика с крштеним некатоицима неке запане хришћанске зајенице, на 
пример ако су у питању протестанти, евангеисти, метоисти, ангиканци 
и руги. Зато се истиче а источни верници који су крштени, иако овојени 
о Катоичке Цркве, у својим Црквама имају праве сакраменте, посено 
свештенство и Евхаристију, по којима су вро тесно повезани с Катоич-
ком Црквом, ок се то, нажаост, не може рећи и за овојену раћу у запа-
ним хришћанским црквама ии зајеницама.33 Без озира на те разике, све 
врсте мешовитих ракова у Законику канонског права и у Matrimonia mixta 
уређују се зајено и истим нормама, а с озиром на разичитости у прак-
си и потешкоће везане за мешовити рак, и канонска исципина у разним 
поручјима шареноика је и нормирана о стране месних Оринарија ии 
Бискупских конференција.

Треа нагасити а норме у Matrimonia mixta нису општеоавезујуће 
за источне катоике који скапају ракове с крштеним некатоицима ии 
нехришћанима, већ само катоике атинског ореа. За њих је и ае на 
снази остао законоавство Пија XII, аи само уз измену коју је, с озиром 
на канонски оик мешовитих ракова, за њих ореио Други ватикански 
саор у Декрету о источним Црквама „Orientalium Ecclesiarum“ р. 18. који 
гаси: „Ка катоици источног ореа скапају жениу с крштеним некато-
ицима источног ореа, ваа преусрести неваае ракове, поринути се 
за чврстоћу и светост рака и за кућни мир; стога овај Свети Саор оређује 
а канонска форма за такве ракове овезује само с озиром на опуште-
ност; за вааност остаје назочност посвећена суженика — уз поштивање 
остаога што по праву ваа поштивати“.34

И ае су остае ве норме у којима су нагашене ве врсте сметњи ме-
шовитог рака — сметња мешовите вере (mixta religio) и сметња разике 
кута (disparitas cultus). Ка је реч о разиичитој вери рачника, ове је ис-
такнута екуменска црта норме, јер у новом тексту закона не стоји „а сметња 
постоји за ракове између катоичке странке и странке која припаа некој 
јеретичкој ии схизматичкој секти“35, како навои 1060. канон, него се каже 
а сметња постоји између осое катоичке и „некатоичке“, јер је „нови из-
раз мање увреив за правосавне вернике и ругу овојену раћу источних 
несјеињених Црква“.36 Даке, сметња и ае постоји између ве крштене 
осое о којих је јена припаник Римокатоичке Цркве, а руга је крштена 
аи не припаа катоичкој вери и Цркви.

Промена из екуменских разога извршена је и у сучају ка је као сметња 
разика у куту, оносно рак између осое крштене у Римокатоичкој 
33 Н. д., 82−83.
34 Dokumenti II vatikanskog koncila, Orientalium ecclesiarum, (Dekret o istočnim katoličkim 

Crkvama), 2002, 247.
35 Blažević, Velimir, н. д., 85.
36 Н. д., 86.
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Цркви и некрштеног ица. Израз „осоа крштена у Катоичкој Цркви ии 
к њој ораћена из јереси ии схизме“ замењен је ажим изразом „осоа 
крштена у Катоичкој Цркви ии у њу примена“.37 Престанак сметње мешо-
вите вере и разике у куту могућ је укоико „крштена некатоичка странка 
приступи у Катоичку Цркву и прихвати катоичку веру, ии ако се некр-
штена странка покрсти у Катоичкој Цркви.38

4. Мере за заштиту катоичке вере у мешовитим браковима

С озиром на то а су мешовити ракови преставаи опасност за веру 
катоичког рачног руга и за катоичко крштење и васпитање еце из ме-
шовитог рака, ии је то у најмању руку погоовао верском иниферентиз-
му, Црква је — а и откониа ии умањиа такву опасност — примењиваа 
инструмент кауције ии јемства39. Међутим, Matrimonia mixta у оносу на 
Законик канонског права оноси измене, пре свега у изразима. Тако се појам 
кауције ии јемства уопште више не употреава, а уместо њих су изрази 

„изјава“ и „оећање“. (Изјава, на пример, катоичке стране а је спремна а 
откони сваку опасност за сопствену веру ии оећање а ће све што могу 
учинити а и се еца у таквом раку крстиа и васпитаваа у Катоичкој 
Цркви.) Изјава и оећање морају ити у писменој форми. Раније је већи ак-
ценат ио ставен на некатоичког рачног руга о кога се тражио а 
гарантује а по катоичку страну неће ити никакве опасности а отпа-
не о своје вере. Некатоички рачни руг више није оавезан ни а пру-
жи гаранцију, па чак ни а оећа а неће катоичког партнера ометати у 
опсуживању и исповеању вере и а неће спречавати а се еца крсте и 
васпитавају у вери катоичког рачног руга. Даке, могао је, аи је морао 
ити упознат са оећањем које је ао катоички рачни руг и а се о томе 
писмено изјави. Међутим, изјаве оа рачна руга нису нужни усов ез 
којег не и иа ваана испенза40. Изјаве и оећања катоичке и некатоич-
ке стране треао и а уу искрене, „аи испенза и иа ваана макар 
и не постојаа никаква сигурност а ће се испунити оно што се катоичка 
странка оавезаа“.41

37 Исто.
38 Н. д., 87−88.
39 Јемство је правни термин и оноси се на треће ице (јемац) које је оавезно а испуни 

оавезу ако је ужник не испуни. Више о томе в. у Правна енциклопедија, ИШКРО „Сав-
ремена аминистрација“, Београ, 1979, 501−503.

40 О атинске речи dispensatio, што означава могућност а се откони некаква правна за-
рана. У рачном праву то је могућност откањања рачне сметње ии рачне заране. 
Dispensatio се може ати за рачну сметњу крвног сроства у четвртом степену поочне 
иније, сроства по тазини и маоетства о 16 о 18 гоина. В. у Правна енциклопедија, 
ИШКРО „Савремена аминистрација“, Београ, 1979, 222–223.

41 Blažević, Velimir, н. д., 97−98.
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5. Јуриички (канонски) обик скапања мешовитих бракова

За Катоичку Цркву као општа норма и ае остаје а мешовите рако-
ве, а и ии ваани, треа скапати у канонском оику, оносно а уу 
скопени пре жупником ии овашћеним свештеником, оносно ђаконом, 
и пре ар војицом свеока. И ае је остао на снази Декрет конгрегације 
за источне Цркве Crescens matrimoniorum (О 22. феруара 1967), којим се 
признаје вааност рака — макар у начеу и не ио опуштен — који като-
ици, ио источног ии запаног ореа, скопе са хришћанима некатои-
цима источних Цркава, а у присуству пароха ии овашћеног свештеника 
отичне овојене хришћанске Цркве.42 Овакав став Катоичке Цркве про-
изази из њеног мишења а „источне хришћанске Цркве, макар ие и 
овојене, имају много тога зајеничког с Катоичком Црквом, у првом реу 
ваане сакраменте, ок се то не и мого рећи и за некатоичке хришћанске 
цркве и зајенице Запаа.43 Ипак, а и ваани мешовити рак, скопен 
пре правосавним свештеником, ио опуштен у очима Римокатоичке 
Цркве, неопхоно је тражити испензу о канонског оика. Она је потрена 
и у неопуштеном сучају Римокатоичке Цркве а се ракови катоика и 
ругих хришћана скапају пре верским сужеником иноверне хришћанске 
Цркве.44 При том, у оа сучаја скапање рака мора ити јавно, а никако 
тајно.

Према рачним правиима Српске Правосавне Цркве, мешовити рак, 
оносно рак између правосавног ица и ица руге вероисповести, може 
се скопити само ако ице руге вероисповести потпише писмену изјаву 
пре наежним правосавним парохом, у присуству војице свеока, „а 
неће свога уућег рачног руга правосавне вере овраћати о правосав-
ног исповеања вере, ни покушавати а га ма којим начином навее а пређе 
у ругу веру; а неће сметати правосавном ицу у вршењу његових вер-
ских ужности и чувању правосавних црквених ореа и оичаја“.45 Лице 
руге вероисповести ужно је а се писмено изјасни пре наежним паро-
хом и војицом свеока а ће ецу из тога рака крштавати и васпитавати у 
правосавној вери. Затим а изјави, ез свеока, а ће стано, на еп начин 
настојати а уућег супруга привои правосавној вери.46 Брачна правиа 
Српске Правосавне Цркве изричито навое а правосавно ице не може 

42 Н. д., 100.
43 Исто.
44 Исто.
45 „Чин Свете тајне рака“, у: Брачна правила Српске православне цркве, Светигора, Цетиње, 

2007, 120. В. у Перић, Димшо, „Законоавство Српске правосавне цркве о стварања 
Југосавије о новијег времена“, у: Брачна правила Српске православне цркве, Српска 
правосавна епархија канаска, Торонто, 1995, 240; Брачна правила Српске православне 
цркве, Београ, 1938, 85−86, Брачна правила СПЦ, Београ, 1973, 49.

46 „Чин Свете тајне рака“, у: Брачна правила Српске православне цркве, Светигора, Цетиње, 
2007, 120.
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скопити рак са оним ицем чији је рак ио развеен зог његовог отпа-
ништва о правосавне вере.47

Деца из мешовитог рака који је скопен у Правосавној Цркви могу 
а се крсте само у правосавној вери, па и она ако је такав рак скопен 
о верских преставника руге вероисповести, ако је јеан о роитеа 
правосавац. Ако је мешовити рак скопио преставник неправосавне 
вероипосвести, а руго ице неће а пређе у правосавну веру, такав мешо-
вити рак се, на захтев правосавног рачног ица, поништава зог рачне 
сметње. Укоико таква осоа накнано пређе у правосаве и споразумно 
са рачним ругом оучи а успостави рачну везу, оавиће се међу њима 
поновно скапање рака по прописима који важе у Правосавној Цркви.48 
Ако јено рачно ице из мешовитог рака припаа правосавној вери, на-
ежни за решавање питања о вааности, поништењу ии развоу тога рака 
искучиво су правосавни црквени суови, по својим прописима.49

Брачна правиа СПЦ навое а укоико јено ице, које је у нехриш-
ћанском раку, прими Правосаве, рак се не развои. Међутим, укоико 
нехришћански рачни руг не жеи ае а живи у зајеници са покрште-
ним ии га омета у оавању његових хришћанских верских ужности, 
може се овакав рак раскинути и покрштеном ицу озвоити ступање у 
нови рак.50

7. Литургијски обик скапања мешовитих бракова

Катоичка Црква познаје три итургијска оика скапања ракова, који 
се наазе у новом Оренику, који је постао оавезан у Римокатоичкој 
Цркви 1. јуа 1969. То су: венчање у оквиру мисе, изван мисе и трећи, као 
посеан, за мешовите ракове између катоика и нехришћана. Matrimonia 
mixta оређује а, укоико се венчање оава у катоичкој цркви и пре ка-
тоичким сужеником, ез мисе је оре венчања превиђен „за жение 
између катоичке и крштене некатоичке странке“.51 Месни Оринариј може, 
у посеним сучајевима, а оори венчање између катоичке и крштене не-
катоичке странке и „по светом мисом“, с тим а је некатоичкој осои која 
се венчава зарањена евхаристијска причест. Изван мисе је увек, и по посе-
ном ореу, венчање између катоичке и некрштене осое.52

У Правосавној Цркви, рак са ицем руге вероисповести мора а ско-
пи правосавни свештеник у правосавном храму и по правосавном о-
реу и то тек пошто се савесно увери а ице руге вероисповести пружа 
овоно гаранције а ће испунити своје оавезе. Пошто сачини о томе 
47 Н. д., 121.
48 Н. д., 122−124.
49 Н. д., 123.
50 Н. д., 126.
51 Blažević, Velimir, н. д., 104.
52 Исто.
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извештај, рак се скапа само „ако наежни архијереј за то а разрешење и 
агосов“.53 Јасно је а мешовити рак не може ити скопен на Литургији 
зог немогућности причешћивања неправосавног рачног руга.

8. Екуменско сављење скапања мешовитих бракова

Апостоско писмо Matrimonia mixta, као и инструкција Matrimonii sacr-
mentum, зарањују такозвано симутано итургијско саве, оносно ис-
товремено венчање у катоичком и некатоичком ореу. Такође, рачници 
не могу након венчања а оу и ко некатоичког свештеносужитеа и пре 
њим поново изразе своју воу, о чему говори и 1063. канон Законика РКЦ. 
Оно чега саа нема у апостоском писму, а превиђено је „инструкцијом“, 
јесте могућност некатоичког суженика а након ореа маенцима че-
стита и упути им поуку, што не значи а му је то и зарањено.54

Бискупска конференција Немачке, на пример, опушта а венчању у Като-
ичкој Цркви могу а присуствују и некатоички сужитеи и а „катоички 
ушерижник“ може у оговору са рачним паром и некатоичким суже-
ником а присуствује скапању рака у ореу некатоичке вероисповести.55

Врена помена на овом месту је и 1636. ореа Катекизма Римокатоичке 
Цркве у којој се изричито навои а „у многим крајевима, захваујући еку-
менском ијаогу, заинтересоване хришћанске зајенице могу а организују 
зајеничку паству за мешовите ракове“.56 Њен заатак ио и а отичним 
паровима помажу како и у таквом посеном стању моги а живе „у свету 
вере“ и саваају „напетости између оавеза што их супружници имају јено 
према ругоме и према својим црквеним зајеницама.“57 Такође је неопхо-
но а зајеничка паства постиче „развој онога што им је у вери зајеничко 
и поштовање онога у чему се разикују“.58 Разичита вероисповест супруж-
ника није несаваива препрека за рак, навои се у 1634. ореи Кате-
кизма, укоико им успе а повежу што је свако о њих примио у сопственој 
зајеници и јено о ругога науче на који начин свако о њих живи своју 
верност Христу.59 Ипак, тешкоће мешовитих ракова не треа омаоважити, 
а оне произазе из чињенице а поеа међу хришћанима још није прева-
ана. Супрузи се изажу опасности а рама хришћанске несоге ојекне 
и унутар њиховог ома. Разичитост вере може те тешкоће само повећати. 
Верска размимоиажења, ругачије поимање рака и ругачије реигијско 

53 „Чин Свете тајне рака“, у: Брачна правила Српске православне цркве, Светигора, Цетиње, 
2007, 121−122.

54 Blažević, Velimir, н. д., 105.
55 Н. д., 105−106.
56 Кatekizam katoličke crkve, HBK, Glas Koncila, Zagreb, 1994, 421.
57 Исто.
58 Исто.
59 Исто.
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мишење и осећај могу а уу извор рачних напетости, поготово у погеу 
васпитања еце. Таа се може јавити и верска равноушност.60

9. Уписивање мешовитих бракова у матичне књиге венчаних

Законик канонског права Римокатоичке Цркве оавезује жупника, ии 
његовог заменика, а након скопеног рака у књигу венчаних упише име-
на рачних ругова, свеока, место, као и ан скапања рака. Поаци се 
уносе и у књигу крштених. Matrimonia mixta навои и посену ореу за 
мешовите ракове. Њена посеност је у томе што за уписивање мешовитих 
ракова у књигу венчаних и крштених треа а се осигура сарања с нека-
тоичким суженицима.61 То значи а поаци о вааном мешовитом раку, 
зависно о тога у којој је цркви скопен, морају а се упишу у књиге верског 
суженика катоичке, оносно некатоичке стране, те а ое стране о томе 
морају а уу оавештене. Уписивање у жупске књиге мешовитих ракова 
који нису скопени у канонском оику искупске конференције треа а 
орее на ујеначен начин за своје поручје.62

Matrimonia mixta је онеа норму којом су изузети о изопштења они који 
су мешовити рак скопии пре некатоичким свештеником, као и они 
који ецу крсте ко некатоичког верског суженика ии их васпитавају у 
некатоичкој вери, што је, иначе, превиђао Законик канонског права. Поре 
тога, Апостоско писмо решава и ранију нејасноћу која се оносиа на оаве-
зу а се о Свете стоице тражи озвоа за признавање важећих мешовитих 
ракова који нису ваани зог постојања неке препреке ии неостатка у ка-
нонском оику. Саа је то омогућено „јеноставним оснажењем“, поштујући 
при том прописе Законика канонског права и Апостоског писма. Неваи-
ан мешовити рак саа може а прогаси важећим месни Оринариј.63

У Правосавној Цркви, српској на пример, омах по извршеном венчању 
наежни парох је оавезан а упише оавено венчање у матицу венчаних. 
Укоико венчање није оавио наежни парох, него свештеник овашћен 
о наежног пароха за тај чин, ужан је а извести пароха о оавеном 
венчању најуже за осам ана, раи уписа у матице и анаграф отичне 
парохије.64

10. Пастирска брига за мешовите бракове

У оносу на ранију ореу у Законику канонског права, који је наа-
гао Оринаријима и ругим „ушерижницима“ а назиру а и рачни 

60 Исто.
61 Blažević, Velimir, н. д., 107.
62 Исто.
63 Н. д., 113−114.
64 „Чин Свете тајне рака“, у: Брачна правила Српске православне цркве, Светигора, Цетиње, 

2007, 94.
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ругови испуњавају ате гаранције, саа је рига цркве, захваујући Апо-
стоском писму, оатно појачана и акценат је ставен на то што треа а 
чине „ушерижници а катоички рачни руг уе увек свестан своје ка-
тоичке вере и а вјерно свеочи, то а у тој вери и за ту веру огаја и своју 
ецу.65 Брига цркве се огеа и у томе а се прати живот у мешовитим рако-
вима и а помогну супружницима а остваре што чвршће рачно јеинство 
и што потпунију пороичну зајеницу. Треа оратити пажњу и на јену, а 
кажемо, екуменску ореу, која сугерише међусоне контакте и сарању 
верских преставника и сужитеа како и зајеничком акцијом помагаи 
јеинству, чврстоћи, пороичној срећи и срећи мешовитих ракова.66

Иако је папа у Matrimonia mixta препустио а Бискупске конференције 
оносе сопствене, и за своје поручје и посене оконости прикане и о-
говарајуће норме за нека питања мешовитих ракова, Света стоица жеи 
а уе оавештена „о тим партикуарним нормама које уу оношене у 
појеиним покрајинама“.67 Зато су Бискупске конференције ужне а оаве-
сте Апостоску Стоицу о ономе што су, према својој наежности, оре-
ие у вези са мешовитим раковима. Укоико искрсне неки проем ии 
сумња у примену норме Апостоског писма, превиђено је такође ораћање 
Светој стоици, а све а и се спречиа самовона неутемеена тумачења и 
изеги незаконити поступци.68

Након скапања рака у Правосавној Цркви, пастирска рига пароха 
свои се на то а вои нарочиту ригу о верском и мораном ваању рач-
них ругова из мешовитог рака, испуњавању атих оавеза и а у супрот-
ном преузме аекватне мере а и спречио кршење атих оећања, а по 
потреи и а против кривог ица покрене поступак за црквену кривицу.69

Закључак

И Катоичка и Правосавна Црква, у начеу, овраћају своје вернике 
о скапања мешовитих ракова, а свако законоавство има своје разо-
ге за то. Ипак, можемо приметити а рачна правиа Српске Правосавне 
Цркве озвоавају скапање мешовитих ракова само између воје крште-
них ица, а никако између крштеног правосавног ица и некрштеног, ок 
између правосавне и катоичке стране озвоавају само по оређеним 
усовима. Правосавна Црква не опушта сваки мешовити рак, већ настоји 
„а се скапањем мешовитог рака загарантује правосавном рачном ру-
гу сооа вероисповеања. У сучају ако те соое нема, ии ако и ме-
шовити рак ио скопен пре преставником руге вероисповести, а 

65 Blažević, Velimir, н. д., 115.
66 Н. д., 116.
67 Исто.
68 Н. д., 117.
69 „Чин Свете тајне рака“, у: Брачна правила Српске православне цркве, Светигора, Цетиње, 

2007, 122.
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неправосавно рачно ице неће а пређе у правосавну веру, такав се рак 
може поништити, ио на захтев правосавног рачног ица, ио његова 
заступника по закону, ио по суженој ужности“.70 Таква оука право-
савне црквене васти мероавна је само за црквеноправно поручје и за 
правосавно ице.71

Да и СПЦ познаје и признаје институцију мешовитог рака? Оговор 
је позитиван, имајући у виу орее о мешовитом раку рачних правиа 
(115–125. параграфа), маа је евиентно а су у тој оасти неопхоне извесне 
измене и опуне. Скапање мешовитих ракова, по оређеним усовима, 
пракса је која траје вековима. Ојавени поаци казују а се мешовити ра-
кови скапају и анас, маа их је трипут мање него, на пример, у гоинама 
пре посењих аканских ратова. О 1945. о 1991. гоине у свим репуи-
кама ивше Југосавије скопено је око 800.000 мешовитих ракова. Посе 
рата и наго раикаизованих етничких ставова, у Срији је 1993. скопено 
474, а 2002. гоине 396 мешовитих ракова. У Хрватској поаци из 2005. го-
ине говоре а је тамо скопено 557 мешовитих ракова.72

Правио је а је за скапање мешовитих ракова припаника хришћанских 
вера по окрием СПЦ потрено понети аминистративну моу којом 
се катоик оавезује а неће ометати супружника у исповеању вере и 
васпитавању еце у правосавном уху. И прииком венчања у Катоичкој 
Цркви оа рачника морају а потпишу а ће ецу огајати у катоичком 
уху. У Правосавној Цркви такву оавезу прииком венчања потписује 
само мушкарац, ок жена може а заржи своју веру и а се ае понаша у 
скау с њом.

Правосавна општина у Загреу, на пример, не изаје крштенице мушкар-
цима који жее а се венчају у катоичкој ии ругој цркви како и се сачу-
вао верски иентитет и таква је пракса иа оувек. Крштеница се изаваа 
само женама које су се венчавае у ругој цркви. Укоико и се на скапање 
рака оучии маа и маожења разичитих вера у Загреу, Правосав-
на Црква маожењи не изаје крштеницу за венчање у Катоичкој Цркви. 
У Бањаучкој искупији у Репуици Српској, на пример, озвоено је като-
ику а се венча у Катоичкој Цркви са осоом руге вероисповести, аи с 
тим а мора а изјави а неће оставити своју веру и а ће ецу васпитавати у 
катоичкој вери, са чим се упознаје и некатоичка страна, која није оавезна 
а потпише никакву изјаву. Укоико катоик жеи а се венча у Правосавној 
Цркви, Катоичка Црква то признаје, јер је у питању исти сакрамент. Такође, 
за мешовити рак катоичке и правосавне стране у Катоичкој Цркви по-
трена је искупова озвоа, аи нико не мора а оступи о своје вере уко-
ико катоичка страна изјави а не постоји опасност а изгуи своју веру73.
70 Цисарж, Бранко, н. д., 186.
71 Исто.
72 „Мешовити рак на нишану“, 2006, прегеано 20. 1. 2009. на http://golosinasplace.blogspot.

com/2009/02/mesoviti−brak−na−nisanu.html.
73 Исто.
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Катоичко црквено законоавство не постава никакве препреке које 
и имае апсоутну зарану. Катоик може а ожени кога хоће и катокиња 
се може уати за кога жеи, а црквено законоавство јеино пази а не и 
ио повређен прирони и ожански закон, те регуише како и све ио у 
скау са катоичким мораом. Катоичка страна, прихватајући чињеницу 
а иноверна страна није катоик, као и њено право а то не уе, за разику 
о Правосава, о ње не тражи чак никакву форману изјаву. Јер цркве-
ни закони оавезују само оне који су крштени у Катоичкој Цркви ии су 
у њу примени. Аи о катоика зато тражи а остане веран, а учини све 
што је у његовој моћи како и ецу крстио и огојио у катоичкој вери, а 
поштује веру свог рачног руга, те а некатоичка страна уе о свему оа-
вештена.74 Уз то, „веика је раост за хришћанског супружника и за Цркву 
ако „посвећивање“ овее о сооног ораћења ругог супружника на 
хришћанску веру“. Искрена рачна уав, понизно и стрпиво живење у 
пороици и устрајна моитва могу супружника који је неверујући а при-
преме за примање ораћења.75

Мешовити рак у Римокатоичкој и Правосавној Цркви је изузетно е-
икатна тема. Евиентно је а римокатоици аеко отвореније приступају 
решавању овог питања, имајући, пре свега, у виу низ значајних окумена-
та и стуија које се аве овом проематиком. Међутим, незаоиазно је 
питање коико је и а и је уопште могуће у мешовитом раку очувати чи-
стоту правосавне вере. Такође је немогуће превиети ко ће о роитеа 
у мешовитом раку имати оминанту уогу у васпитавању еце. То ће сва-
како зависити о ројних фактора, како пороичних и сроничких, тако и 
социјаних. Највећа опасност за мешовити рак је, ипак, отуђеност о вере 
и цркве, оносно свођење вере само на оичај и траицију. Брак ез Христа 
је као ађа ез кормиара. У таквим оконостима имамо, у најоем сучају, 

„екуменски рак“ са веиком опасношћу а еца из њега (узимајући у озир 
чак и а су крштена) уместо Христове вере имају синкретистички, у овоној 
мери неразвијени реигиозни приступ животу, крунисан моернистичким, 
грађанским иеоогијама, које често овое о езоријентације и есмиса. 
Остају и таква еца истински хришћанска и јесу и пороице у којима су 
они огајани и васпитавани истински хришћанске пороице мога и а уе 
нова тема за истраживачки ра о мешовитом раку.

74 Vukšić, Tomо, „Mješovite ženidbe u katoličanstvu, pravoslavlju i islamu II“, 2006, прегеано 
25. 2. 2009. на: http://kr.consilient−health.com/ebook/PRAVOSLAVNI, 241−242.

75 Кatekizam katoličke crkve, HBK, Glas Koncila, Zagreb, 1994, 421.
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Mixed marriage in Roman Catholic and Orthodox church

Every man has the right to get married with a partner of the opposite sex with 
whom he or she is bound by his or her free will by the feeling of mutual at-

traction, identical goals in life, the need to complement each other and the desire 
for procreation. The churches, both Roman Catholic and Orthodox, wish their 
members to find perfect inner peace and harmony, perfect sense of togetherness 
through the sacrament of Holy Matrimony. That is why it is totally understand-
able that it is desirable the marriages are made by partners of the same creed and 
that a negative stance is taken towards mixed marriages. However, on the one 
hand to both churches mixed marriages have always been particularly problem-
atic, аnd on the other hand a reality with its dogmatic, moral, parochial, legal, 
social and psychological aspect. In this paper I will examine the most impor-
tant aspects of this issue, starting with a review of the history of church’s canon 
regulating mixed marriages from the first five centuries to the latest regulations.

Key words: marriage, synods, canons, Holy fathers, Orthodox church, western 
Christian communities, ecumenism, liturgy.
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