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РЕЗЮМЕ 

 
Либерализирането на разводите и почти “спортното” сключване на последователни бракове в 

страната ни са тревожни явления и предизвикателства пред българското общество, в частност и пред 
Българската православна църква, която като че ли се оказа неподготвена в тази ситуация. Затова са 
основателни и практично зададените въпроси за нейното отношение “в действие” към 
бракоразводната проблематика, касаеща и Църквата ни като институция, както и кадровите й 
възможности да се изправи пред тези и други църковноправни предизвикателства. Редом с това са 
полезни и съветите, които биха спомогнали за изпреварването на проблемите, съпътстващи брака и 
семейната институция. 

 
“Кабинетът постави в шах Синода заради църковния брак” е едно от вестникарските 

заглавия, информиращи българският читател за приетия от Министерския съвет проект за 
нов Семеен кодекс (26 март т.г.). Коментарът на журналистите: “Новият семеен кодекс свари 
абсолютно неподготвен Синода на БПЦ. Проектът премахна ограничението църковен брак да 
се сключва само след граждански. Владици веднага коментираха, че това поражда много 
неясноти”.1 И има защо: “в България почти всеки втори брак завършва с развод. През 2006 г. 
са сключени около 32 000 брака, а разводите са 15 000. Либерализирането на разводите, 
което вече започна с отпадането на помирителното заседание (залегнало в проекта за нов 
Семеен кодекс – б.м.), ще се отрази много зле върху децата. Всеки партньор ще може да 
манипулира другия, ако бъде приета промяната развод да се дава само при съгласието на 
един от партньорите”.2 Действително това са тревожни предизвикателства пред българското 
общество3, в частност и пред Българската православна църква. Те обаче поставят пред 

                                                 
1 Автор: в. “Сега”, 27 март 2008 г., бр. 74 (3166). 
2 “Протести срещу узаконяването на свободното съжителство у нас”. – Автор: News.dir.bg  
3 “Тревожни предизвикателства” – с оглед учението на Православната църква за непризнаване на фактическото 
съпружеско съжителство на мъж и жена, което всъщност законодателно се предвижда от проекта за нов Семеен 
кодекс. В същото време, не може да се отрече, първо, че “фактическите съжителства” са очевиден факт, и 
второ, че в известен смисъл проекта за нов Семеен кодекс предвижда по-справедливи правни решения по 
отношение на самите участници в това “фактическо съжителство”. Така например, “за първи път “фактическото 
съжителство” се свързва с определени правни последици. Проектът предвижда изрично едно важно за 
семейното и наследственото право ново положение – презумпция за бащинство за децата от фактическото 
съпружеско съжителство. Уреждането на произхода на децата от фактическото съпружеско съжителство 
означава и уреждане на тяхното наследственоправно положение. Освен изключително деликатните правни 
страни, проблемът има и социални и морални измерения и засяга най-дълбоко интереса на децата и на техните 
родители-партньорите по съжителството. Грижата да се уреди гражданският статус на детето предполага и 
определена социална и правна култура, определени финансови възможности. Изключително демократичните 
процесуални правила за установяване на произхода на детето не снемат въпроса за уреждане положението му 
още от самото раждане. За родените във фактическото съпружеско съжителство деца това важи в още по-
голяма степен. Броят на съжителствата във фертилна възраст на партньорите нараства, нараства и броят на 
родените в тези съжителства деца. А регламентацията на произхода е обща и се отнася до всички случаи на 
извънбрачно раждане. Чрез посочените правила в проекта за нов Семеен кодекс са обхванати основните 
въпроси на определяне произхода на детето. Дадена е по-ефективна защита и то по най-добър начин на 
интереса на децата – да имат установен произход от двамата родители, да имат правно признати майка и баща. 
Бранейки интереса на детето, проектът отчита и деликатното положение на майката – нейната зависимост и 
уязвимост – морална, психологическа, икономическа, финансова и др. Тя няма качеството на съпруга, няма и 
закрилата, която предоставя сключения брак. Разпоредбите дават надлежна закрила на майчинството й, закрила 
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Православната ни църква и основателно практичните въпроси за нейното отношение “в 
действие” към бракоразводната проблематика, касаеща и Църквата ни като институция, 
както и кадровите й възможности да се изправи пред тези и други църковноправни 
предизвикателства. 

*** 
Практическото отношение на Православната църква към последващите бракове (втори, 

трети, четвърти и т.н.) се гради в продължение на векове. То е повлияно от изключително 
динамични и понякога напрегнати събития в живота на Църквата, които са определили и 
отношението й към многобрачието, и по-специално регламентирането на встъпването на 
православните християни в последващи бракове. В следващите редове вниманието ми ще е 
насочено към тази тема, но в случая не бих се “натоварил” с исторически преразказ на 
развитието на проблематиката – това вече направих в своето изследване “Брак, развод и 
последващ брак в Православната църква (Канонично изследване). С., 2006”. Тук ще очертая 
само няколко щрихи от актуален характер, засягащи коментираната тема. 

*** 
За Православната църква встъпването на християните във втори брак е допустимо 

дотолкова, доколкото да се съхрани идеалната норма на вечния съюз в името на Христос, в 
съгласие със законите на Царството Божие. Именно в това се отразява този положителен 
идеал, който е засвидетелстван в каноните на Църквата, заложен е в чина на Литургията, и не 
се предявява към адресатите (самите нейни членове) като абстрактно юридическо понятие. 
Това не е случайно. Светите отци, взети поотделно, изказват различни частни мнения – от 
остро порицателни и неодобряващи встъпването във втори брак, до критични оценки, но все 
пак допускайки го като снизхождение на Църквата към човешката немощ. Вторият брак, 
казано най-общо, се допуска от Православната църква, но по-скоро като средство против 
блудта – “лек против блудта”, както се изразява св. Василий Велики (87-о пр.).4 

С оглед отношението на Църквата към встъпващите в трети брак очевидно не може да 
се търси каквото и да било богословско обоснование. Каноническата традиция по този 
въпрос, както и регламентирането му носи чисто дисциплинарен характер и както и при 
втория брак се определя от неписаното правило на “икономия” в Църквата, което съвсем не 
трябва да се разбира като широко отворена врата за безчислени компромиси.5 Така то е било 
разбирано и прилагано и от св. отци. Такова е и отношението въобще на Църквата до втората 
половина на ІХ и началото на Х век, когато изключително динамични и напрегнати събития 
определят отношението й към многобрачието и по-специално каноническото санкциониране 
на встъпващите в трети и четвърти брак православни християни.  

                                                                                                                                                                  
на нейното дете още от раждането му, от каквато то се нуждае, също толкова колкото и детето, родено в брака. 
Избягва се рискът, който един спор относно извършване на припознаване или предявяване на иск за 
установяване на бащинство носи за нея и за самото съществуване на фактическото съпружеско съжителство. 
Избягва се и рискът от бездействието на родителите – партньори по съжителството, детето да остане с 
неустановено бащинство поради преклудиране на правните възможности за установяването му... 
“Узаконяването” на фактическата връзка между партньорите и превръщането й в брачна чрез сключването на 
граждански брак не означава признаване на съпруга на майката за баща на детето, т.е. установяване 
автоматически на бащинството на роденото преди брака дете. Щом произходът на детето е установен, решава 
се ex lege и проблемът за наследяването по закон на детето от фактическото съпружеско съжителство. То е 
наследник на партньора на майката, негов баща. Има дял в наследството равен на дела на другите му деца, има 
право на запазена част и разполага с всички правни възможности, предоставени на един наследник по закон от 
първи наследствен ред, съгласно Закона за наследството”. – срв. Цанкова, Ц. Произходът на децата от 
фактическото съпружеско съжителство. – Собственост и право, кн. 9, 2006., с. 34-40. 
4 Правила на Св. Православна църква (събрал и превел: И. Стефанов). С., 1936, с. 437. 
5 Мейендорф, И. Брак в Православии. Клин, 2000, с. 29; срв. Николчев, Д. Брак, развод... (цит. съч. в текста), с. 
224. 



 

“От 921 година всеки четвърти брак се обявява за невалиден. Всеки, влязъл в такава 
връзка, трябва да се изключи от християнската общност6 дотогава, докато не се раздели със 
съпругата си”. Така звучи споразумението (изготвено от папа Йоан Х) за възстановяването 
на мирът между Константинопол и Рим, нарушен по повод четвъртия брак на император Лъв 
VІ, споразумение, което всъщност потвърждава решението за забрана на четвъртия брак, 
взето от широк църковен събор, провел се в Константинопол през 920 г. Това решение остава 
общозадължително за Православната църква, вкл. то е актуално и днес.7 

*** 
И все пак, при цялата категоричност на канона, какво трябва да е днес отношението на 

Православната църква към встъпващите в последващ брак? Дали неговата строгост би 
постигнала успех и би намерила подкрепа всред масата от християни? Каква би била 
реакцията на тези християни, които днес определяме с твърде многопосочното и не съвсем 
разбираемо понятие “неактивни християни”? Каква би била позицията на обществото (като 
цяло) към строгото отношение на Църквата към встъпващите във втори брак, както и в трети, 
и в четвърти? И още нещо също важно: търпимо ли ще е отношението на Църквата към тези 
бракове, в които съществуват неизличими конфликтни ситуации, в които няма хармония и 
разбирателство, в които съвместното съжителство на практика се е разпаднало и разделеното 
по обективни причини вече тяло вече се е “разложило”: няма любов, не се вижда изход, 
който отново да събере мъжа и жената в едно цяло? Имаме ли морално и правно основание 
да пренебрегнем състоянието и интересите на децата, които биха се родили или са родени от 
тези брачни съюзи, при положение, че за разлика от “сделката” при брака и неговото 
сключване, в същият възниква и трети интерес – интересът на децата, с който и Църквата, и 
обществото, и държавата не могат да не се съобразят, не могат с лека ръка да пренебрегнат? 
Очевидно, с оглед на моралните норми, отговорът, макар и деликатен, клони по-скоро в 
отрицателна посока, защото в разрез с добрите нрави ще е да задължаваме добросъвестния 
съпруг-християнин да търпи недобросъвестния си съпруг, който с действията си застрашава 
здравето и живота на съпруга и на поколението, пренебрегва уважението като начин на 
съвместно съжителство, не полага общи усилия в полза на семейството. Още по-показателни 
са случаите на вродени или придобити психически заболявания на един от съпрузите, в това 
число нека да прибавим напр. и алкохолизмът. С други думи, църковните правила, 
регулиращи брачните взаимоотношения, следва да утвърждават стабилността в брака и 
семейството при тяхното прилагане, да обезпечават равенството на съпрузите и нравствените 
взаимоотношения в брака, трябва да култивират чувства на отговорност у брачните 
партньори, и не би трябвало да постават безусловно всички случаи от частен характер под 
един общ знаменател. Не е случайно, че именно в контекста на обширната тема за 
църковната икономия, светите отци са извели основен принцип за прилагане на църковните 
правила в областта на душепопечението: налаганата епитимия е длъжна да е съизмерима с 
душевното състояние на каещия се (102 пр. на Трулския събор).8 С други думи, независимо 
от градацията и различната тежест при налагане на епитимия за встъпващите във втори, 
трети и забранения четвърти брак, Църквата трябва внимателно да си служи със строгостта 
на “акривия” при приложение на своите дисциплинарни правила. Защото: каноните на 
Православната църква не са мъртва, а жива материя; защото творческия подход – при 
взимане на съответните канонически решения – е неизбежен; защото траницата на 
икономията в Църквата се определя не само от “теоретичната част” на Църковното право, но 
и от “живите обстоятелства”, които съпътстват живота на всеки християнин.9 

                                                 
6 В см. да се изключи от църковно общение. 
7 Николчев, Д. Брак, развод... (цит. съч. в текста), с. 229-232. 
8 Срв. Правилата на Св. Православна църква с тълкуванията им. Т. ІІ, С., 1913, с. 407-413. 
9 Псарев, А. Церкви нужны канонисты (доклад, изнесен на V Международная богословская конференция 
Русской Православной Церкви “Православное учение о церковных таиствах”, Москва, 13-16 ноября 2007). – In: 



 

Що се отнася до проблема с реалното нормативно регулиране на фактическото 
съжителство в нашата страна, то Църквата следва по-внимателно, обмислено и премерено да 
се отнася към тези форми на съжителство, и без да ги поощрява и одобрява да избягва 
еднозначните осъждания на стоящите в тях лица.10 

*** 
Всички тези въпроси подсказват и друг проблем – по-конкретно засягащ БПЦ. Той е 

свързан с кадровия ресурс от специалисти по Църковно право, в частност в системата на 
съдебната църковна власт. От правилата на Православната църква е устанавено, че 
компетентен да прекратява църковния брак е само църковният съд. В неговата 
компетентност е и той да допуска встъпването във втори и последващи бракове. Никой друг 
църковен, а още по-малко обществен или държавен орган не е овластен да унищожава брака 
и да дава разрешителен режим за встъпването в друг брак. В този контекст трябва с 
критичност да се каже, че на практика църковната съдебна система в БПЦ не функционира, в 
частност – по дела, свързани с брачния и семеен институт. Самоопълномощяването и 
самоовластяването от отделни архиереи създава обаче реални възможности не само за 
опорочаването на каноническите предписания, но и до непредвидими последици за тези 
християни, потърсили тяхното съдействие и авторитетно епископско решение. Сложността и 
отговорността на проблема се състои в това, че прекратяването на църковния брак, както и 
допустимостта за встъпването в следващ брак изисква голяма компетентност и експертност 
по Църковно брачно право, и то качества, придобити от голяма група хора, които работят в 
екип. Необходимо е лицата, овластени със съдебна църковна власт, не само да познават 
тънкостите на Църковното право, но и да отделят време и да положат усилия за детайлно 
проучване на исковете на страните, на техните основания, за да могат справедливо да 
отсъдят в своето съдебно решение. От това следва, че БПЦ трябва да работи и по отношение 
на създаването на кадри специалисти, нужни за функционирането на църковната съдебната 
система. Строго личният характер на брачните правоотношения обуславя и юридическа 
недопустимост за допускане на некомпетентност при взимане на съдебни църковни решения. 
Последните могат да са справедливи единствено при покриване на условията за 
добросъвестност и компетентност от страна на лицата, упълномощени да правораздават в 
областта на църковната дисциплина и ред. 

С оглед на сегашното състояние на съдебната църковна система, както и обществените 
състояния и нагласи, свързани със семейно-брачният институт, струва ми се, че подходът на 
БПЦ към брачните проблеми би бил по-успешен, ако тя не залага преимуществено на 
строгостта на църковните правила, а да обърне по-голямо внимание на “профилактиката” на 
предбрачните и брачни отношения. Преди всичко това се отнася до вниманието, което трябва 
да се отдаде на младото поколение. То заслужава това, след като в продължение на период от 
няколко десетилетия беше изпаднало в ролята на изоставено дете от Православната църква 
(за това, разбира се, има обяснения). Колкото по-активна ще е БПЦ по отношение на 
младите, толкова по-силно, съзнателно и позитивно те ще изграждат нравствените си 
качества в християнски дух и ще са готови да приемат културата на православният брак. 

За това следва: 
 – нравствената, етичната и църковно-правната страна от учението на Православната 

църква да намерят по-широко място в единната система за педагогическа подготовка в 
общообразователната система в нашата страна; 

 – да се положат повече усилия (посредством откриване на неделни и вечерни църковни 
и прицъровни училища, курсове, лекции и беседи) за повишаване на педагогическата 
                                                                                                                                                                  
http://www.bogoslov.ru/text/271588.html 
10 Бондич, А. Православное учение о церковных таинствах. (доклад, изнесен на V Международная богословская 
конференция Русской Православной Церкви “Православное учение о церковных таиствах”, Москва, 13-16 
ноября 2007). – In: http://www.bogoslov.ru/text/271588.html 



 

                                                

култура на родителите по отношение проблемите на брачното възпитание, в това число и 
въпросите, свързани със сключването и унищожимостта на църковния брак, за развода и 
встъпването в последващ брак, за техните канонични последици; 

– да се въведе дисциплината Църковно брачно право (клон на Църковното право) като 
задължителен предмет в средните и висшите богословски учебни заведения; 

– да се открият докторски и магистърски програми по Църковно право във висшите 
богословски учебни заведения, както и да се организират специализации и квалификации по 
Църковно брачно право; 

– да се създаде централизиран орган към Св. Синод по църковноправни въпроси, 
ръководещ и координиращ дейността на подведомствените органи в отделните епархии, 
отговарящи по тези въпроси; 

– реално да функционират църковните съдилища: епархийския съд като първа 
инстанция, и Св. Синод (в пълен състав) – като първа и последна нстанция. 

– да се очераят някои предложения de lege ferenda, постигнати по пътя на 
правнонормативната интерпретация, анализ и съдебна практика по делата за прекратяване на 
брака, за встъпването в последващ брак и пр., извлечени не само от историческия опит, но и 
от съвременото състояние на другите поместни православни църкви.  

Освен това е необходимо да се учреди действащ каноничен институт по брачно и 
семейно църковно право в Устава на БПЦ. Продължаващото правоприлагане по аналогия е 
опасно, в много случаи дори противозаконно, с оглед действащото гражданско 
законодателство. Оправданието, че брачният институт, от юридическа гледна точка, е изцяло 
в “ръцете” на държавата, произнасяно често от някои наши архиереи, не звучи сериозно и 
убедително. Несъстоятелността му се състои в това, че църковният брак има преди всичко 
духовни, мистични измерения, по които именно Църквата трябва и е длъжна да има 
отношение; другите – материалните (разделянето на апартамента на дялове, отсъждането от 
страна на гражданския съд по бракоразводни дела на автомобила, телевизора и пр.), са или в 
сферата на личното договаряне на съпрузите, или са от компетенцията на гражданския съд. В 
тези случаи Църквата няма правомощия.11  

*** 
Всички тези действия биха спомогнали за изпреварването на проблемите, които биха се 

появили в брака, в много случаи вероятно биха предотвратили развода и евентуалното 
втъпване в последващи брачни съюзи. В голяма степен те биха спомогнали за развитието на 
брачните отношения, биха направили щастливи съпрузите и децата в семейството. И нещо 
също важно: здравото християнско семейство би утвърдило още повече автортета на 
Православната ни църква, би стабилизирало гражданското общество, би подкрепило косвено 
държавата и нейните институции в стремежа към все по-справедливо и благоденстващо 
състояние на нейните граждани, които са граждани и на Европейския съюз. С други думи, 
ако перефразираме пророк Йезекиил (33:11), БПЦ трябва не да иска смъртта на 
прегрешилите в брака, а да отвърне грешникът от пътя му, и той да бъде жив. 

 
11 По-подробно по този въпрос вж. у Николчев, Д. За устава на Българската православна църква: необходимата 
реформа. – Християнство и култура, кн. 6, 2003, с. 80. Същият. Предстоящият дебат: Уставът на Българската 
православна църква (Нужна ли е нова редакция и каноничен прочит на действащото ни поместно писано 
църковно право). – В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. І: Текстовете на 
историята, история на текстовете (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-
годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003). С., УИ, 2005, 
с. 263 сл. 


