
Torta in pravica do svobode verovanja 
Ker ni želel speči poročne torte za istospolni par, se je znašel na sodišču 
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Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je 4. junija v medijsko in družbeno izjemno odmevni zadevi 

večinsko (sedem sodnikov proti dvema) razsodilo v prid peku Jacku Phillipsu (ker peče in oblikuje torte, 

je primerneje uporabljati izraz slaščičar), ki ga je na sodišču preganjal istospolni par, ker mu ni želel 

speči poročne torte (zadeva Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission). Zaradi 

nekaterih pavšalnih in ne povsem konsistentnih interpretacij sodbe v širši javnosti je prav, da jo pobliže 

predstavimo. 

 

Častiti Boga tudi s svojim delom 

 

Jack je predan kristjan. Pravi, da je njegov cilj v življenju predanost Jezusu in krščanskemu nauku v 

vseh življenjskih pogledih. Boga želi častiti tudi s svojim delom. V Koloradu kot odličen slaščičar že 

štiriindvajset let vodi slaščičarno Masterpiece Cakeshop. Vanjo sta julija 2012 stopila Charlie Craig in 

David Mullins, ki sta se nameravala poročiti. Takrat v Koloradu istospolne poroke še niso bile dovoljene. 

Zase sta želela naročiti poročno torto. Jack jima je vljudno odgovoril, da poročnih tort za istospolne pare 

ne dela, ker je to zaradi njegovega pojmovanja zakona v nasprotju z njegovim verskim prepričanjem. 

Kot je povedal kasneje, »bi poročna torta za slovesnost, kjer se slavi nekaj, kar direktno nasprotuje 

učenju iz Svetega pisma, pomenila osebno odobravanje stanu, v kakršnega je par želel stopiti«. Jack je 

dejal, da jima lahko naredi običajno torto ali jima proda katerokoli drugo že vnaprej narejeno pecivo. 

Par tega dejstva ni sprejel in je v skladu z zakonodajo vložil pritožbo na urad za državljanske pravice 

(Colorado Civil Rights Division) z zatrjevanjem, da je bila kršena pravica do enakih storitev v slaščičarni 

zaradi spolne usmerjenosti. 

 

Protidiskriminacijski zakon Kolorada prepoveduje zavrnitev storitev v podjetjih posameznikom ali 

skupinam zaradi verskega prepričanja, spolne usmerjenosti in drugih lastnosti. Na podlagi tega je urad 

za državljanske pravice začel postopek, v katerem je ugotovil, da je Jack izdelavo torte že večkrat 

zavrnil, med drugim tudi zato, ker je menil, da so stranke pred legalizacijo istospolnih porok počele 

nekaj protizakonitega. Urad je v primeru prepoznal upravičen sum kršitve protidiskriminacijskega 

zakona in zadevo predal komisiji za državljanske pravice (Colorado Civil Rights Commission), čeprav 

je isti urad predhodno že vsaj v treh različnih primerih drugih slaščičarjev, ki so izdelavo torte 

istospolnim parom prav tako zavrnili, odločitve le-teh prepoznal kot zakonite.  

 

Člani komisije so na javnem zaslišanju podpirali stališče, da verskih prepričanj ni mogoče legitimno 

prenesti v javno sfero oziroma na komercialno področje. Eden od članov komisije je dejal, da Jack 

»lahko verjame, kar hoče verjeti«, ampak da svojega verskega prepričanja ne more uresničevati, če se 

odloči, da bo v državi vodil podjetje. Drugi član komisije je šel še dlje, ko je izjavil, da je v zgodovini 

zaradi svobode veroizpovedi prihajalo do najrazličnejših vrst diskriminacij (omenil je suženjstvo in 

holokavst) in da je zanj »ena najbolj ogabnih vrst retorike, ki se je ljudje poslužujejo, to, da svojo vero 

uporabljajo tako, da z njo prizadenejo druge«.  

 

Komisija je Jacka spoznala za krivega diskriminatornega dejanja in mu naložila, da se v prihodnje 

takšnih dejanj vzdrži. Zahtevala je tudi dodatne izboljševalne ukrepe, ki so vključevali 

protidiskriminacijsko izobraževanje za vse zaposlene v slaščičarni. 

 

Sovražna naravnanost proti veri 

 

Jack je vložil pritožbo na prizivno sodišče, kjer je izkazoval, da komisija za državljanske pravice ni 

upoštevala dejstva, da je bil pripravljen istospolnim parom prodati druge vrste peciva. Želel je dokazati 

tudi, da je zaradi neenakega obravnavanja komisija sovražno naravnana proti njegovi veri. Odločitve 

drugih slaščičarjev, ki so na podlagi svobode vesti prav tako zavrnili želje istospolnih parov, je namreč 

imela za legitimne. Prizivno sodišče je pritožbo zavrnilo. Jack je s primerom nadaljeval pot na vrhovno 

sodišče Kolorada. Ker to primera ni sprejelo v obravnavo, se je obrnil na vrhovno sodišče ZDA. 

 



V sodbi je ameriško vrhovno sodišče zapisalo, da je v ameriški družbi priznano, »da istospolne osebe in 

pari ne morejo biti obravnavani kot družbeni izvržki ali kot osebe z nižjim dostojanstvom in vrednostjo. 

Zaradi tega jih zakoni in ustava lahko in v nekaterih primerih morajo varovati pri uresničevanju 

državljanskih pravic. Prav tako pa so tudi verska in filozofska nasprotovanja istospolnim porokam 

varovana stališča in v nekaterih primerih varovane oblike izražanja.« Vrhovno sodišče je nato spomnilo 

na eno svojih predhodnih odločitev (Obergefell v. Hodges) iz leta 2015, v kateri je zavzelo stališče, »da 

lahko religije in ti, ki se ravnajo po njihovem nauku, še naprej s kar največjim in iskrenim prepričanjem 

zagovarjajo, da istospolnih porok po Božjih načelih ni mogoče dopustiti. Prvi amandma verskim 

organizacijam in posameznikom zagotavlja potrebno varstvo, kadar želijo posredovati načela, ki se jih 

držijo in so tako bistvena za njihovo življenje in vero ter za njihovo globoko težnjo po nadaljevanju 

družinske skupnosti, ki so jo zmeraj cenili.« 

 

Vrhovno sodišče je izpostavilo, da je mogoče razumeti primere, ko duhovščina iz verskih in moralnih 

razlogov nasprotuje istospolnim porokam in zato od nje ni mogoče zahtevati, da bi poročila istospolni 

par. Takšna zavrnitev je z vidika ustavnega reda ZDA razumljena kot uresničevanje verske svobode, 

istospolni pa takšno ravnanje morejo razumeti in sprejeti, ne da bi bilo zato njihovo dostojanstvo resno 

okrnjeno. Sodišče je nadaljevalo, da morajo biti takšne izjeme omejene, saj bi v nasprotnem primeru 

mnogi, ki ponujajo poročne storitve in dobrine, lahko zavrnili istospolne pare in jih na ta način 

stigmatizirali. 

 

Naziranje sodišča je bilo najbolj obširno v tistem delu, kjer je pokazalo na glavni motiv za svojo končno 

odločitev. Ta se skriva v predhodni obravnavi Jackovega primera na komisiji za državljanske pravice, 

ki je vsebovala elemente jasne in nedopustne sovražnosti zoper njegovo iskreno versko prepričanje. Z 

obravnavo Jackovega primera je komisija kršila dolžnost države, da zakonov in predpisov ne sme 

osnovati na podlagi sovražnosti do religije. Komisija, kot še nadaljuje sodišče, med obravnavo ni ravnala 

strpno in tudi ne spoštljivo do Jackovih verskih prepričanj. Sodišče je še enkrat poudarilo, da državna 

oblast ne more odločati in niti namigovati na to, ali je verska osnova Jackovega ugovora vesti legitimna 

ali ne, in je moralo zato skleniti, da Jackova zavrnitev na podlagi njegovega verskega prepričanja ni bila 

nepristransko obravnavana. Iz teh razlogov je vrhovno sodišče ZDA odločitev protidiskriminacijske 

komisije in prizivnega sodišča razveljavilo. 

 

Za pristno strpnost 

 

Potrebno je dodati, da je v postopku na vrhovnem sodišču ZDA s pismom, ki ga je priložila, kot amicus 

curiae (»prijatelj sodišča«) sodelovala tudi Konferenca katoliških škofov ZDA. Tak način sodelovanja 

ni neobičajen. Tudi pri nas je poznan. V nedavnem odklonilnem ločenem mnenju k sklepu ustavnega 

sodišča (št. Up-745/18, Up-716/18 z dne 17. 5. 2018) glede zavrnitve list kandidatov na parlamentarnih 

volitvah amicus curiae npr. omenja ddr. Klemen Jaklič. Konferenca je ob objavi sodbe zapisala, da 

odločitev sodišča potrjuje, da verniki zaradi svojih globokih verskih prepričanj ne bi smeli trpeti 

diskriminacije, ampak da bi jih morali državni uradniki spoštovati. V pluralni družbi, kot je ameriška, 

pristna strpnost omogoča ljudem z različnimi stališči, da svobodno živijo v skladu s svojimi prepričanji, 

četudi ta pri državnih uradnikih niso priljubljena.  

 

V nekaterih komentarjih je bilo zaslediti, da je bila odločitev ameriškega vrhovnega sodišča tesna, to pa 

zato (in v tem je bistvo odločitve), ker se je večina sodnikov osredinila na ravnanje komisije za 

državljanske pravice, niso pa odločali o kršitvi Jackovih pravic do svobode izražanja in verovanja. Kot 

opozarja profesor prava s Princeton University, Robert P. George, bi bilo to odločitev vrhovnega sodišča 

ZDA v prihodnje mogoče uporabiti kot nasprotovanje verski svobodi, saj jo bodo lahko državni 

uslužbenci interpretirali kot dopuščanje diskriminacije proti kristjanom in drugim vernikom, če le ne 

bodo svoje protiverske nastrojenosti pokazali v javnih nastopih. 

 

V ZDA čaka na odločitev sodišč še več podobnih primerov (glej npr. S. Valentan, Zaradi poročne torte 

na sodišče – lezbijki zahtevali, da jima kristjanka speče torto. Pravna praksa, 2018/20–21, str. 36–38). 

Med njimi so cvetličarji, fotografi in drugi, ki opravljajo storitve, povezane s poročnimi slavji. Šele ko 

bo na najvišji sodni ravni vsebinsko odločeno o pravici do svobode veroizpovedi v povezavi z 

opravljanjem storitev na trgu, bomo videli, koliko so v ameriški družbi zares vredne človekove pravice. 

 

mag. Sebastijan Valentan 


