
ВЪРХОВНИЯТ СЪД НА САЩ: ПРАВОТО НА РАВЕНСТВО В БРАКА Е 

КОНСТИТУЦИОННО ЗАЩИТЕНО 

 

 С историческо решение на Върховния съд на САЩ, което бе взето с 5 на 4 гласа 

на 26 юни 2015 г. с решаващия глас на съдия Антъни Кенеди, еднополовите бракове 

бяха обявени за законни във всички американски щати. Решението прогласява, че 

опитите на консервативните щати да ги забранят са противоконституционни. 

 

 Петима от деветимата съдии се обединиха около мнението, че правото на 

равенство в брака е установено с член 1 на четиринайстата поправка в Конституцията 

на САЩ, който прогласява равенството пред закона - "Всички лица, родени или 

натурализирани в Съединените щати и подчинени на техните закони, са граждани на 

Съединените щати и на щата, в който живеят. Никой щат няма право да приема и 

налага закони, ограничаващи привилегиите или имунитета на гражданите на 

Съединените щати; никой щат няма право да лишава личността от живот, свобода 

или имущество без съответния съдебен процес, нито пък да отказва на което и да 

било лице под негова юрисдикция съответната закрила на закона" 

 Делото, по което се произнесе съда - Обергефел срещу Ходжис - е на името на 

мъж от Охайо, който съди щата, за да бъде вписано името му в акта за смърт на съпруга 

му.  Към този момент еднополовите бракове бяха узаконени в 37 щата. С това решение 

те стават законни във всички 50 щата. 

 Четиримата съдии-либерали в решаващия състав и съдия Антъни Кенеди, 

назначен от републиканския президент Роналд Рейгън през 1988 г., отхвърлиха 

аргументите на защитниците на дискриминацията в брака, които излагаха становището 

си в заседание през април продължило необичайните два часа и половина. Основният 

им аргумент бе, че бракът съществува главно с цел възпроизводство в рамките на 

стабилни семейни отношения и следователно може да бъде смислен единствено за 

двойки, съставени от мъж и жена. Според съдия Кенеди „Няма по-дълбоко единство 

от брачното, тъй като бракът е олицетворение на най-високите идеали на любов, 

вярност, преданост, саможертва и семейството. При сключването на брачен съюз 

двама души се превръщат в нещо по-голямо, отколкото когато и да са били. Както 

някои от жалбоподателите демонстрираха, бракът въплъщава любов, която може да 

устои дори след смъртта. Би било погрешно да се каже, че тези мъже и жени не 

уважават идеята за брака. Тяхното становище е, че я уважават до такава степен, 

че се стремят да я реализират и за себе си. Те се надяват да не бъдат осъдени да 

живеят в самота, изключени от един от най-цивилизационните институти. Те 

желаят равнопоставеност в достойнството пред закона. Конституцията им 

предоставя това право.“ В своето особено мнение съдия Робъртс споделя „Ако сте 

сред многото американци – без значение от сексуалната ориентация - които 

подкрепят еднополовите бракове, непременно отпразнувайте днешното решение. 

Празнувайте постигането на желаната цел. Празнувайте възможността да 

изразите по нов начин отдаденост към партньор. Празнувайте достъпа до нови 

блага. Не празнувайте обаче Конституцията. Тя няма нищо общо.“  

 

В решението се посочва, че конституцията защитава свободата на всички, които 

попадат в обхвата й и тази свобода включва определени специфични права, които 

позволяват на хората, в рамките на закона, да определят и да могат да изразяват своята 

идентичност. Затова в решението се приема, че ищците по делото търсят да постигнат 

свобода, скючвайки брак с някой от същия пол, като бракът им бъде зачетен като 

законен при същите условия, както бракът на лица от противоположен пол. 



В решението изрично се подчертава, че Върховният съд на САЩ често е 

упражнявал юрисдикцията си по отношение на същината на брака по предходни дела и 

че решението е в обхвата на компетенциите съгласно Конституцията. 

 Веднага след постановяване на решението президентът Обама направи 

изказване, че решението е историческо и е победа за американците. "Днес можем да 

кажем съвсем ясно, че ние направихме нашия съюз малко по-съвършен", каза 

президентът Обама в реч след решението, като посочи, че все още има доста работа в 

тази насока. В социалните мрежи той добавя, че това е голяма стъпка по пътя към 

равенството и сега хомосексуалните двойки могат да сключат брак така, както мъж и 

жена сключват брак. 

 Последния път, когато съдът се произнесе по въпроса за еднополовите бракове, 

беше през 2012 г., когато бе оспорена забраната за еднополови бракове в 

Конституцията на щата Калифорния, както и текст от Закона за защита на брака. 

Съдиите тогава отсъдиха против конституционната забрана, но не се произнесоха по 

въпроса дали правото на брак е конституционно право. Въпреки това решението 

предизвика вълна от съдебни решения в цялата страна, които отменят забраната за 

еднополови бракове в щатските конституции. За сравнение – през 2008 г. еднополовите 

бракове бяха законни само в два щата в САЩ. 

 Въпреки че хомосексуалните са постигнали огромен напредък в осигуряването 

на брачното равенство, в много други области на правото все още не се наблюдава 

напредък. В различните щати се наблюдава дискриминация на работното място, в 

училище или в други обществени институции. "Повечето щати нямат защитна 

политика срещу дискриминацията на хомосексуални лица" - посочва Дейвид Стейси, 

директор на кампанията за правата на човека. В тази връзка той добавя, че независимо, 

че еднополовите двойки имат право да сключат брак, то те биват дискриминирани по 

много други начини. Затова демократите в Конгреса вече работят по приемане на 

всеобхватно законодателство за приемане на мерки срещу дискриминацията в областта 

на заетостта, образованието, жилищното настаняване, участието като съдебен заседател 

и др., които се очаква да бъдат въведени през следващия месец. 

  

 САЩ сравнително късно признава еднополовите бракове в  сравнение с други 

държави. Миналия месец гласоподавателите в Ирландия подкрепиха еднополовите 

бракове след проведен референдум, който бележи драматична социална промяна с 

оглед на факта, че Ирландия е традиционно римокатолическа страна. Гей бракове също 

са признати в Канада, Южна Африка, Бразилия, Великобритания, Франция и Испания. 

В много части на Африка и Азия не се приемат еднополовите бракове - там 

хомосексуалността като цяло е табу и е незаконна. 
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