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Zadeva BCV-17-102855, 5. februar 2018. 

Višje sodišče kalifornijskega okraja Kern (ZDA) je februarja letos zavrnilo zahtevo za izdajo 

sodne prepovedi zavrnitve peke poročnih tort zoper slaščičarko Cathy Miller (toženka), ki 

lezbičnemu paru ni želela speči poročne torte. 

Kar nenavadno se nam zdi, da bi se nekdo zaradi peke tort znašel na sodišču. Najprej bi morda 

pomislili, da se je tam znašel zaradi koruptivnega poslovanja ali pa zaradi mobinga nad zaposlenimi, 

kar je v Sloveniji dokaj razširjena problematika, a v ZDA se je slaščičarka znašla na sodišču zaradi 

povsem drugih razlogov, povezanih s pravicama do svobode veroizpovedi in izražanja. 

Jedro spora in okoliščine 

Pritožnici Eileen in Mireya Rodriguez-Del Rio sta postali par leta 2015 in se decembra prihodnje leto 

poročili v navzočnosti ožje družine. Za oktober 2017 sta načrtovali obeležitev poročnih zaobljub in 

tradicionalni poročni sprejem za več kot sto gostov. Zaželeli sta si tudi poročne torte. Torte sta 

poskusili pri več slaščičarjih in se nazadnje ustavili v slaščičarni Tastries, v kateri sta si želeli ogledati 

primerke tort. Zaposlena v slaščičarni jima je na ekranu pokazala nekaj vzorcev prazničnih tort in si 

zapisala njune želje. Dogovorile so se za pokušnjo torte. Takrat ju je sprejela Cathy Miller, lastnica 

slaščičarne. Opravičila se jima je in dejala, da jima lahko zagotovi drugega slaščičarja, saj sama ne 

odobrava istospolnih porok in jima zato torte ne more narediti. 

Pritožnici sta nato vložili upravno pritožbo (ang. administrative complaint), ker naj bi toženka z 

zanikanjem celostne in enakopravne storitve zaradi njune spolne usmeritve kršila unruhški zakon. 

Ta je del kalifornijske zakonodaje in prepoveduje diskriminacijo zaradi spola, rase, barve kože, vere 

in drugih osebnih okoliščin, zavezuje pa podjetnike. 

Toženka je oblikovalka in lastnica podjetja Cathy's Creations, Inc., v Bakersfieldu pa vodi manjšo 

slaščičarno Tastries, v kateri izdelujejo posebej oblikovano pecivo, tudi poročne torte. Je aktivna 

kristjanka in se ima za ženo globoke vere. Je tudi ustvarjalna umetnica in sodeluje pri celotnem 

procesu oblikovanja in peke peciva. Svoje storitve in izdelke, ki so že vnaprej pripravljeni, ponuja 

nediskriminatorno, ne bo pa oblikovala in izdelala torte, ki bi izražala takšna načela, ki bi zanjo 

pomenila žalitev njenega verskega prepričanja. Poročnih tort istospolnim parom ne peče, saj po 

njenem prepričanju takšne zveze nasprotujejo svetopisemski zapovedi, da zakon obstaja le med 

moškim in žensko. Iz omenjenih razlogov je pritožnici napotila h konkurenčnemu slaščičarju, za 

katerega je vedela, da nima takšnih prepričanj kot ona, in je vedela, da bosta pri njem torto lahko 

naročili. 

Argumentacija sodišča 



Sodišče je v svoji odločitvi navedlo, da pravico do svobode misli varuje prvi amandma Ustave ZDA, 

ki vključuje tako pravico do svobode govora kot tudi pravico do tega, da se nekdo ne izrazi. Pri 

odločanju je spomnilo na nekaj tovrstnih svojih odločitev: 

- da šolski sistem zaradi spoštovanja državne discipline nobenega otroka ne sme prisiliti k pozdravu 

zastave;  

- da je statut Floride protiustaven, ker je kot pozitivno dolžnost nalagal časopisom, da objavljajo 

odgovore političnih kandidatov, ki so jih kritizirali. Sodišče je odločilo, da je takšna zahteva časopis 

prikrajšala za temeljno pravico, da se odloči, kaj objaviti in česa ne;  

- da država New Hampshire zaradi svobode veroizpovedi ne more prisiliti prebivalcev, da imajo na 

avtomobilskih tablicah napisano državno geslo "Živi svobodno ali umri". 

Sodišče je v nadaljevanju navedlo, da je poročna torta umetniška stvaritev osebe, ki jo je naredila, 

običajno pa je tudi osrednji del poročnega slavja. Pritožnici sta nameravali na slavju oznaniti svojo 

zakonsko zvezo in trajno ljubezen. Država Kalifornija je od sodišča zahtevala, naj toženko prisili, da 

proti svoji volji in veri s svojim umetniškim ustvarjanjem sodeluje pri spodbujanju sporočila, ki ga 

zagovarjajo istospolni partnerji. 

Toženka, kot poudarja sodišče, s poročnimi tortami, ki jih ustvarja, sporoča, da je zakon 

zakramentalna vez med možem in ženo, medtem ko na zveze istospolnih parov nima enakih 

pogledov, kar pa ni trivialno, arbitrarno, brez pomena in nezaslišano. Toženka deli versko 

prepričanje pravovernega nauka vseh treh največjih monoteističnih religij, če ne celo dela 

pravovernosti hinduizma in večjih budističnih sekt. Toženkina pravica do verskega izražanja je bila 

potrjena v sodbi Obergefell v. Hodges,1 v kateri je sodišče razsodilo, da se tudi istospolnim porokam 

priznavajo iste pravice. V tej sodbi je sodišče zapisalo: 

"Končno je treba poudariti, 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 ki so 
tako bistvena za njihovo življenje in vero ter za njihovo globoko težnjo po 
nadaljevanju družinske skupnosti, ki so jo zmeraj cenili." 

Po mnenju sodišča dejstvo, da pritožnici čutita, da bosta zaradi toženkine odločitve trpeli ponižanje, 

ne gre v smer zanikanja ustavnega varstva. Sodišče je spomnilo na primer Hurley,2 v katerem je bilo 

ugotovljeno, da interes države za odpravo sramotnega škodovanja ni bil izkazan, če je bila vzrok za 

škodo (kot v tem primeru) odločitev druge osebe, da se ne izrazi. 

Sodišče je končno sprejelo odločitev, da toženkina pravica do svobode govora, ki se kaže v 

umetniškem izražanju s peko tort, prevladuje nad interesom države za preprečevanje diskriminacije, 

saj splošno veljavnega zakona, kot je unruhški, ni mogoče uporabljati za to, da bi nekoga prisilili v 

govor. Ker je sodišče ugotovilo, da bi z drugačno odločitvijo lahko prišlo do kršitve pravice svobode 

govora, se do toženkine zatrjevane kršitve pravice do verske svobode ni opredeljevalo. 

Podoben primer tudi v Koloradu 

Višje sodišče iz Kalifornije ni edino, ki je v ZDA odločalo v primeru poročne torte za istospolni par. 

Podoben primer se je znašel v sodni dvorani Kolorada, ker slaščičar ni želel speči poročne torte za 

dva geja (primer obravnava Vrhovno sodišče ZDA pod oznako Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil 

Rights Commission). V slaščičarni Jacka Phillipsa sta se julija 2012 oglasila Charlie Craig in David 

Mullins ter želela naročiti poročno torto. Slaščičar jima je vljudno odgovoril, da poročnih tort za 

istospolne pare ne dela, ker je to v nasprotju z njegovim verskim prepričanjem, lahko pa naredi 
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običajno torto ali proda katerokoli drugo že vnaprej narejeno pecivo. Par je vložil pritožbo na 

Komisijo za civilne pravice Kolorada, ker sta slaščičarjev negativen odgovor razumela kot 

diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti. Jack Phillips je v odgovoru pojasnil, da ni zavrnil para kot 

ljudi, ampak da je zavrnil sporočilo, ki bi ga takšna torta posredovala. Primer je romal na upravno 

sodišče, ki pa je odločilo diametralno nasprotno od višjega sodišča v Kaliforniji. Zavzelo je stališče, 

da zavrnitev oblikovanja in peke tort za istospolna poročna slavja ni varovana s prvim amandmajem 

v smislu pravice do svobode govora. Komisija za civilne pravice je Jacku Phillipsu naložila, da mora 

pričeti peči tudi torte za istospolne poroke - ali pa ne sme peči in oblikovati nobenih poročnih tort 

več. Slaščičar in njegovi sodelavci so se morali tudi udeležiti neke vrste protidiskriminacijskega 

usposabljanja. Jack Phillips je vložil pritožbo na Vrhovno sodišče ZDA, ki je 26. junija 2017 zadevo 

sprejelo v obravnavo, 5. decembra 2017 pa je tudi izvedlo zaslišanje,3 ki je v ZDA in po svetu sprožilo 

izredno zanimanje javnosti. Odločitev naj bi sodišče sprejelo v prvi polovici tega leta. 

Upravičenost zahteve ali izsiljevanje? 

Med primeroma lahko potegnemo vzporednice, saj sta v obeh primerih na tnalu tako verska svoboda 

kot svoboda ustvarjalnosti. Verska svoboda je mednarodnopravno zajamčena pravica, zapisana v 

številne ustave in zakone posameznih držav. O njej na deklarativni ravni govori 18. člen Splošne 

deklaracije človekovih pravic, ki pravi: 

"Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ta pravica 
vključuje svobodo spreminjati prepričanje ali vero, kakor tudi njuno 
svobodno, javno ali zasebno izražanje, bodisi posamezno ali v skupnosti z 
drugimi, s poučevanjem, z izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z 
bogoslužjem in opravljanjem obredov." 

Zelo podobna je tudi formulacija v 9. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. 

Slovenska Ustava pravico do veroizpovedi jamči v 41. členu. Prvi odstavek pravi: "Izpovedovanje vere 

in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno." Vera kot vrednota, ki krasi 

človeka,4 ima dve razsežnosti, zasebno in javno. Nekateri si želijo, da bi se človek s svojim verskim 

prepričanjem ukvarjal zgolj zasebno, stran od javnosti. Javno naj se do svoje vere ne bi opredeljevali 

oziroma je ne izpovedovali, še posebej to velja za javne funkcionarje. Takšno zmotno prepričanje 

je mogoče le v totalitarnih sistemih, v katerih pred človekovo svobodo, pluralnostjo in liberalnostjo 

stoji absolutistična težnja države po obvladovanju vsega, kar se v javnosti dogaja. Pod svobodo 

veroizpovedi sicer spadajo prepričanja, ki se dotikajo določene etike in morale. Gre za 

svetovnonazorske opredelitve o človeku in svetu, ki pa niso nujno teistična, ampak tudi ateistična in 

neteistična prepričanja. Na osnovi teh ima človek tudi številne druge pravice, kot so na primer 

svoboda izražanja, pravica do osebnega dostojanstva in pravica do ugovora vesti.5 

Splošno priznano je tudi dejstvo, da lahko vsakdo svobodno in neprisiljeno razvija svoje sposobnosti 

in talente. Rezultat teh so velikokrat umetniške stvaritve kiparjev, slikarjev in drugih umetnikov, v 

kategorijo stvaritev pa je mogoče uvrstiti številna dela tako imenovane intelektualne lastnine. 

Povsem naravno je, da tudi iz verskih (ali kakšnih drugih) vzgibov prihaja do umetniških stvaritev. 

Pomislimo samo na filme z versko vsebino, poslikave in mozaike številnih umetnikov, od Michelangela 

do Rupnika, kakor tudi na knjige in ulite podobe. V tem prispevku obravnavana primera kažeta na 

to, da so pravi mojstri umetniških stvaritev tudi slaščičarji. 

Slaščičarjema in umetnikoma Cathy Miller in Jacku Phillipsu bi vsekakor morala biti priznana pravica 

do svobode umetniškega ustvarjanja. Umetnik ustvarja po svojih željah in navdihu. Tudi kadar dela 

po naročilu, mu je treba pustiti neko umetniško svobodo, čeprav je seveda povsem mogoče in 

nesporno, da se z naročnikom dogovori, da bo ustvaril izdelek v skladu z njegovimi zahtevami in 

usmeritvami. Umetnik je pred sklenitvijo naročniškega razmerja še vedno tisti, ki se odloči, ali bo 
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neko naročilo sprejel ali ne. Z zavezo, da bo naredil točno tak izdelek, kot si ga je zamislil naročnik, 

sprejme tudi dejstvo, da bo na ta način okrnjena njegova umetniška svoboda. Pride do pravnega 

razmerja med naročnikom in izvajalcem. Prvi se obveže k plačilu, drugi pa k izdelavi. Bistveno pri 

vsem tem je, da je posel sklenjen svobodno, brez prisile, saj je sicer lahko ničen. Omenjena 

slaščičarja sta (bila) pri svojem delu avtonomna in suverena. S strankami sta se dogovarjala o 

njihovih željah in naročilih, kar je običajna praksa, naročila pa sta lahko sprejmela ali ne, ne da bi 

za to navajala razloge. Nekaj drugega je seveda, kadar pride nekdo na upravno enoto z zahtevo za 

izdajo potnega lista ali osebne izkaznice. Če priloži potrebno dokumentacijo in plača naročilo, 

uradnik za okencem njegove zahteve ali želje ne more zavrniti in njegova vera v postopku odločanja 

ne igra nobene vloge. Drugače je v lekarnah in bolnišnicah, kjer se lahko pojavi vprašanje splava. 

Takrat je mogoče uporabiti institut ugovora vesti, ki pa je z verskim prepričanjem še kako povezan, 

a o tem kdaj drugič. 

Sklep 

Kaj pomeni zahteva strank, ki od slaščičarja zahtevajo, da jim naredi točno določeno poročno torto, 

čeprav proti njegovi vesti? Ali stranke s svojo zahtevo ne posegajo v slaščičarjevo pravico do svobode 

izražanja in umetniškega ustvarjanja ter v pravico do svobodne odločitve? Kako že pravijo: moje 

pravice se končajo pri pravicah drugega in torej niso neomejene. Par je imel na voljo več slaščičarn. 

Žal se je odločil ravno za tisto, ki z njima ni delila enakih življenjskih nazorov. Če je par kljub vsemu 

trmasto vztrajal ravno pri tej, se pojavi vprašanje, kako visoka je bila njuna stopnja tolerance in 

pluralnosti. 

mag. Sebastijan Valentan 
mag. kanonsko-pravnih znanosti, 

sodnik cerkvenega sodišča v Mariboru 
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