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RESUM  EXECUTIU

La llibertat d’expressió artística (LEA) és un pilar fonamental de qualsevol sistema democràtic i un valor 
clau del projecte europeu. Rarament investigada com a concepte jurídic propi, la LEA ha sigut sovint 
vinculada a altres drets o llibertats, o bé tractada com a part d’una anàlisi més àmplia de la llibertat 
d’expressió en general. Això ha resultat en una idea més aviat fragmentada i superficial del que 
representa la llibertat d’expressió artística dins un context mundial i, en especial, europeu.

L’estudi present ofereix un repàs general del marc legislatiu i la jurisprudència mundial i 
europea, tot delineant possibles línies d’acció per a enfortir la protecció jurídica de la LEA 
a nivell europeu.

La primera part de l’estudi presenta un resum crític del marc jurídic internacional de drets humans i dels 
instruments internacionals no vinculants més importants, que abasten des de la primera garantia 
universal dels drets culturals dins la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) de 1948 fins a la 
conceptualització dels instruments internacionals destinats a protegir la LEA.

La segona part se centra concretament en l’estat de protecció de la llibertat d’expressió artística a 
Europa, analitzant també la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i de les jurisdiccions 
nacionals dels Estats Membres de la UE. Tot i que la llibertat d’expressió artística sigui un dret 
fonamental segons l’Article 13 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, no sembla existir tal concepte 
com a competència pròpia de la UE pel que fa a la LEA. A conseqüència d’això, la LEA no constitueix, a dia 
d’avui, l’objecte principal de cap llei vinculant o de dret derivat, per la qual cosa hi ha poca 
jurisprudència al Tribunal de Justícia de la UE.

Degut a la seva naturalesa dinàmica i en evolució constant, l’intent d’establir una definició jurídica 
d’expressió artística ha seguit un enfocament intuïtiu d’una banda i normatiu-definitori de l’altra. Si el 
primer marca l’intent d’establir una definició jurídica de l’expressió artística a nivell mundial, el darrer 
només existeix en algunes jurisdiccions. Sembla més favorable a la llibertat d’expressió artística, tot 
representant una fita important en els litigis relacionats amb la LEA i els seus suposats abusos.

La tercera part de l’estudi presenta una lectura preliminar de les obligacions negatives i positives dels 
Estats Membres de la UE dins el camp de la LEA. Entre les obligacions negatives, les que més sovint es 
troben a la jurisprudència són les limitacions polítiques, la moral religiosa i pública, la reputació i la 
dignitat. Pel que fa a les poques obligacions positives, l’estudi presenta un replantejament immediat del 
nivell de protecció de la llibertat d’expressió artística en relacions horitzontals, així com el problema de la 
censura col·lateral.

En conclusió, l’estudi subratlla la necessitat d’una protecció específica i eficaç de la llibertat artística 
per un marc jurídic comunitari precís. A més, suggereix que, com a part de la Convenció Europea de 
Drets Humans, els Estats Membres de la UE s’han de sotmetre als instruments de dret internacional per 
a protegir la LEA. També proposa establir un diàleg estructurat a nivell de la UE per a aplegar els mons de 
l’art i de l’expertesa jurídica, per tal de crear un manual que contingui normes per una millor protecció 
de la LEA a nivell comunitari, inclosos indicadors generals per a supervisar l’estat de la llibertat 
d’expressió artística a tota la Unió.
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PRÒLEG

Als darrers anys, Culture Action Europe (CAE) ha centrat l’atenció de manera creixent en la llibertat 
d’expressió artística. CAE va donar suport actiu al Grup de Treball ARJ (Arts Rights Justice) de la UE 
entre 2012 i 2017, i el tema ha constituït un dels eixos principals de l’estratègia de CAE per a 2018-2021.

El 2019, CAE va iniciar una aliança estratègica amb Freemuse i va organitzar un grup de treball específic 
amb membres de CAE i altres socis, adreçat a identificar conjuntament els propers passos i estratègies 
per a promoure la llibertat artística a Europa, així com debatre intervencions tàctiques, inclosa la 
participació amb la Comissió Europea (CE), l’actual Pla de Treball del Consell per la Cultura 2019-2022 i el 
taller de la CE previst sobre llibertat artística.
El 21 de gener de 2020, CAE va organitzar, conjuntament amb Freemuse, un debat públic i el llançament 
de l’informe d’aquest darrer organisme sobre l’Estat de la Llibertat Artística a Europa, al Parlament 
Europeu, en un acte que els eurodiputats Domènec Ruiz Devesa i Julie Ward van acollir com a 
amfitrions. Durant el llançament, CAE i Freemuse van presentar recomanacions a les institucions 
europees per a salvaguardar el dret a l’expressió artística i promoure’l a tota la UE.

El febrer de 2020, CAE també va ser present i va contribuir al “Comitè Intergovernamental de la 
Convenció de Protecció i Promoció de la Diversitat d’Expressions Culturals de 2005” a la seu de la 
UNESCO a París.

Una conclusió principal d’aquest procés –i de la tasca duta a terme per diferents organitzacions i 
institucions de la societat civil– és que hi ha una necessitat creixent per a centrar-se en la protecció 
jurídica de la llibertat artística. L’abril de 2020, CAE va publicar el document de posició “Protegir la 
llibertat artística com a valor europeu”, destacant la necessitat de desenvolupar un manual europeu 
sobre el marc jurídic, vàlid per a tots els Estats Membres. El document proposava que aquest manual 
inclogui indicadors generals que permetin a la comunitat artística i al sector cultural de supervisar 
adequadament l’estat de la llibertat artística a tota la UE.

Després d’emprendre un diàleg fructífer amb el grup dels Verds/Aliança Lliure Europea del Parlament 
Europeu, CAE va proposar un estudi preliminar per a una millor posada en comú del marc jurídic 
pertinent.

L’estudi present constitueix un repàs general d’aquest marc i de la jurisprudència. La seva ambició no 
és presentar un mapa complet d’un panorama complicat de normes i interpretacions jurídiques difícils, 
sinó que més aviat aspira a definir possibles línies d’acció futures per tal d’enfortir la protecció jurídica 
de la llibertat artística com a valor europeu.
L’objectiu d’aquest estudi és presentar un breu resum que identifiqui: 

Bibliografia d’interès d’alta qualitat
Instruments i disposicions jurídics segons dret comunitari i dret internacional de drets
humans, així com instruments de legislació tova vàlids a tots els Estats Membres i a la UE
Una lectura preliminar del balanç entre obligacions positives i negatives d’acord amb
l’esmentat marc jurídic
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(Vegeu les referències a la DUDH o al PIDCP a les explicacions de la Carta de Drets Fonamentals, DO C 303, 14.12.2007, p. 17-35.)

Sobre els autors

El resum jurídic ha anat a càrrec del Prof. Marcin Górski, dr. habil. (dret), professor associat al 
Departament de Dret Constitucional Europeu de la Universitat de Łódź (Polònia). També és advocat, 
membre del Comitè de Drets Humans del Col·legi Polonès d’Advocats i director del Departament 
Jurídic de l’Ajuntament de Łódź. El Prof. Górski és autor o coautor d’uns 170 llibres i articles sobre dret 
comunitari, dret internacional, dret constitucional, drets humans i dret comparat. La seva àrea 
d’especialització són drets humans, dret comunitari i dret constitucional comparat. El 2019, va publicar 
el llibre Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe I krajowe (Llibertat 
d’expressió artística. Estàndards internacionals i nacionals, publicat per Wolters Kluwer). 

Del resum jurídic del Prof. Górski, Culture Action Europe, en col·laboració amb Yamam Al-Zubaidi, ha 
extret algunes conclusions, que es presentaran al final de l’estudi.

Culture Action Europe (CAE) és la principal xarxa europea de xarxes, organitzacions, artistes, activistes, 
acadèmics i polítics culturals. CAE és el primer referent d’opinió i debat informat sobre art i política 
cultural a la UE. Com a única xarxa intersectorial, aplega totes les pràctiques en cultura, des d’arts 
escèniques fins a literatura, arts visuals, disseny i iniciatives artístiques transversals, passant per 
centres cívics i grups activistes.

Yamam Al-Zubaidi és un consultor independent i ha sigut membre del Comitè Executiu de Culture 
Action Europe. Va treballar durant 10 anys a l’Oficina del Defensor Suec de la Igualtat i durant diversos 
anys com a Director d’Igualtat i Diversitat del Teatre Nacional Itinerant de Suècia. És autor del primer 
informe suec sobre dades d’igualtat i ha contribuït a diversos informes comparatius internacionals 
sobre dades d’igualtat, inclosa l’“Anàlisi i resum comparatiu de pràctiques de recollida de dades 
d’igualtat a la Unió Europea” encarregada per la Comissió Europea.

UE: MARC LEGAL I JURISPRUDÈNCIA APLICABLES

La llibertat d’expressió artística és rarament investigada com a concepte jurídic propi pel que fa al seu 
contingut normatiu. Hi ha una tendència a barrejar-la amb altres drets o llibertats (per exemple, 
religiosos) o a tractar-la com a part d’una anàlisi més àmplia de la llibertat d’expressió general. A més, 
aquestes anàlisis solen centrar-se en jurisdiccions concretes, com els EUA, Alemanya o la Convenció 
Europea de Drets Humans (CEDH). Això resulta en una imatge més aviat fragmentada i superficial del 
que representa la llibertat d’expressió artística dins un context mundial o europeu (vegeu Annex 1 per 
un resum de la bibliografia d’interès dins aquest àmbit).

Tot i que aquest estudi està dedicat a la protecció de la llibertat d’expressió artística a la UE (que 
inevitablement també inclou l’anàlisi de l’estat de protecció d’aquesta llibertat segons la CEDH i les 
jurisdiccions nacionals dels Estats Membres de la UE), sembla útil prendre en compte alguns 
instruments de drets humans universals, atès que inspiren el mecanisme comunitari de protecció de 
drets humans1.

1.     Dret internacional de drets humans i instruments internacionals no vinculants

1.1.      DUDH, PIDCP, PIDESC i altres instruments vinculants

La Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) proclamada per l’Assemblea General de l’ONU el 10 
de desembre de 1948 a París declara a l’Article 27 (1) que “tothom té dret a participar lliurement a la vida 
cultural de la comunitat, a gaudir de l’art i a participar en l’avenç científic i els seus beneficis”; i a l’Article 
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19 que “tothom té el dret de llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou la llibertat de mantenir 
opinions sense interferència i de cercar, rebre i difondre informació i idees a través de qualsevol mitjà i 
més enllà de les fronteres”. Tractada inicialment com a instrument no vinculant en tant que declaració 
de l’Assemblea General de l’ONU, la DUDH ha evolucionat per ser considerada una codificació de dret 
internacional consuetudinari o un reflex dels principis generals del dret internacional.2 

2  H. Hannum, The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law, Georgia Journal of 
International and Comparative Law 1995/95, vol. 25, p. 287-397. 

Fotografia de Luxstorm (nom artístic) 
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L’Article 27 DUDH va ser “la primera garantia universal dels drets 
culturals”.3 Tanmateix, els drets culturals que protegeix han sigut 
descrits com a “subdesenvolupats”.4 Malgrat això, la interpretació
de l’Article 19 DUDH, que també inclou la llibertat d’expressió 
artística, sembla coincidir amb la de l’Article 19 PIDCP.5

La primera referència explícita a la llibertat d’expressió artística 
en dret internacional de drets humans va ser inclosa a l’Article 19 
(2) PIDCP (Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, 1966), que 
estipula que “tothom té dret a la llibertat d’expressió; aquest dret 
inclou la llibertat de cercar, rebre i difondre informació i idees de 
tot tipus, més enllà de les fronteres, verbalment, per escrit o 
impreses, en forma d’art o per qualsevol mitjà que triï”. La 
formulació d’aquesta disposició va ser motiu de molta polèmica 
durant els treballs preparatoris del PIDCP.6 Malgrat que el 
Comentari General 347 reafirmi la protecció de la llibertat 
d’expressió artística derivada de l’Article 19 PIDCP, la 
jurisprudència del CDH és més aviat limitada: a Ballantyne8 i Shin,9 
el CDH va confirmar (en el darrer cas en certa manera de passada) 
que l’expressió artística és salvaguardada per l’Article 19 (2) 
PIDCP, mentre que a Bakhytzhan Toregozhina,10 el Comitè va 
desestimar la suposada naturalesa artística de l’actuació en 
disputa (una flash mob).

Així mateix, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals (PIDESC) disposa a l’Article 15 (3) que “els Estats Parts del 
present Pacte es comprometen a respectar la llibertat 
imprescindible per a la recerca científica i l’activitat creativa”. El 
terme “imprescindible” no s’ha d’interpretar en el sentit de 
pretendre restringir la llibertat de l’activitat creativa a la llum dels 
treballs preparatoris relatius a la disposició. Alguns estats 
negociadors (sobretot Txecoslovàquia i altres països de 
l’aleshores “bloc comunista”) insistien en complementar la 
disposició amb una referència que digués que l’objectiu de la 
llibertat protegida era el desenvolupament de la democràcia i la 
garantia de pau i cooperació entre les nacions, però aquesta 
proposta va topar amb l’oposició frontal de les democràcies 
occidentals.

3 K. Bennoune, Keynote Speech. From Culture to Cultural Rights, Kuala Lumpur 2019, p. 4.

4 J. Symonides, Cultural rights: a neglected category of human rights, International Social 
Science Journal 50(158) 1998, p. 559.

5 M. O’Flaherty, Freedom of Expression: Article 19 of the International Covenant on Civil 
and Political Rights and the Human Rights Committee’s General Comment No 34, Human 
Rights Law Review 2012, vol. 12, p. 634.

6 Vegeu Draft International Covenants on Human Rights. Annotation prepared by the 
Secretary-General, document 1.07.1955, Assemblea General de les Nacions Unides, 
A/2929, p. 144-150.

7 Comitè de Drets Humans, 102a Sessió, Ginebra, 19-21 d’abril de 2011, Comentari General 
núm. 34 (CCPR/C/GC/34), 12.09.2011, § 11.

8 Decisió del CDH del 31.03.1993, Ballantyne et al. v. Canadà, recursos núms. 359, 385/89, 
vegeu § 11.3 (francès: “le paragraphe 2 de l’article 19 doit être interprété comme 
s’appliquant à toute (...) nouvelle ou information, à toute expression ou affichage à 
caractère commercial, à toute oeuvre d’art, etc.; il ne devrait pas être considéré comme 
s’appliquant uniquement aux moyens d’expression politique, culturelle ou artistique”).

9 Decisió del CDH del 25.04.2000, Shin v. Corea, recurs núm. 926/2000.

10 Decisió del CDH del 21.10.2014, Bakhytzhan Toregozhina v. Kazakhstan, recurs núm. 
2137/2012.

Fotografia de  Burst (nom artístic)
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L’oposició a l’esmena proposada pels estats comunistes va ser 
refermada per la delegació búlgara, que va revelar que la intenció 
que hi havia al darrere era evitar possibles “abusos”, invocant la 
pròspera llibertat artística a la URSS.11 

Segons alguns comentaristes, la llibertat d’activitat creativa 
(Article 15 (3) PIDESC) forma part del dret a participar en la vida 
cultural (Article 15 (1) (a) PIDESC); al mateix temps, el seu àmbit 
substantiu se superposa amb la llibertat d’expressió, protegida 
per l’Article 19 (2) PIDCP.12

Tot i que la naturalesa jurídica del PIDESC és diferent de la del 
PIDCP, si bé l’Article 2 (1) PIDCP imposa als estats l’obligació “de 
respectar i d’assegurar” els drets definits en aquest Pacte, 
l’Article 2 (1) PIDESC, l’anomenada disposició “paraigua”, tan sols 
estipula l’obligació de “prendre mesures (…) per tal d’assolir 
progressivament la plena realització dels drets” reconeguts pel 
PIDESC.13 Tanmateix, cal recordar que els Estats Parts pretenien 
enfortir el mecanisme de protecció dels drets definits al Pacte 
anterior, assegurant al mateix temps la possibilitat d’establir de 
manera diferent el significat i l’àmbit de les obligacions dels 
estats pel que fa als drets concrets indicats a l’Article 2 (1) PIDESC. 
La disposició paraigua de l’Article 2 (1) PIDESC no s’ha 
d’interpretar en el sentit d’excloure qualsevol forma d’aplicació 
judicial del PIDESC (inclòs l’Article 15 (3), i val a dir en aquest sentit 
que el Pacte és, de fet, aplicat judicialment)14 o de les obligacions 
dels Estats Parts, sinó d’afectar la possibilitat de tractar el PIDESC 
com un conjunt de normes d’aplicació directa.

La Convenció de l’Organització de les Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) sobre la Protecció i la 
Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, signada a 
París el 20 d’octubre de 2005, inclou actualment 148 països (per 
acceptació, aprovació i ratificació de l’adhesió) i la Unió Europea 
com a parts15 i afecta el context concret de la llibertat 
d’expressió,
inclosa l’artística. Els principis fonamentals de la Convenció 
inclouen, a l’Article 2 (1), l’obligació de les parts de respectar la 
llibertat d’expressió cultural.

11 B. Saul, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Travaux 
Préparatoires 1948–1966, vol. I, Oxford 2016, p. 2102-2122.

12 B. Saul, D. Kinley, J. Mowbray, The International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. Commentary, Cases, and Materials, Oxford 2014, p. 1192.

13 Pel que fa a la intenció de les parts en relació amb els efectes jurídics de cada Pacte, 
vegeu Assemblea General de les Nacions Unides, Tercer Comitè, 575a Reunió, 5.11.1954, 
A/C.3/SR.575, p. 165-166.

14 Vegeu l’opinió consultiva TIJ del 9.04.2004, Legal Consequences of the Construction 
of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports 2004, p. 136 i següents, o la 
decisió de la Comissió Africana de Drets Humans del 27.10.2001, The Social and Economic 
Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigèria, 155/96, o 
les sentències del Tribunal Constitucional Polonès del 12.06.2006, cas K 38/05, § III.4, i del 
27.01.1999, cas K 1/98, § III.7.

15 Per a informació detallada sobre la Convenció de la UNESCO i un resum del procés de 
negociació, vegeu Y. M. Donders, Cultural rights in the Convention on the Diversity of 
Cultural Expressions: included or ignored [in:] The UNESCO Convention on the Diversity of 
Cultural Expressions: a tale of fragmentation of international law?, 
Cambridge-Anvers-Portland 2012, p. 165-182.

Fotografia de Andrea Piacquadio 9



Malauradament, l’Art. 7 de la Convenció,16 referent a la llibertat d’expressió cultural, no sembla 
constituir una norma d’aplicació directa17 a causa d’una formulació massa imprecisa. Per això, és 
important per a la interpretació de normes nacionals i internacionals sobre la llibertat d’expressió 
artística, però no és formulada de manera que sigui directament aplicable a estats individuals. No 
obstant, l’Article 5 de la Convenció de la UNESCO disposa que “les Parts, d’acord amb la Carta de les 
Nacions Unides, els principis de dret internacional i els instruments de drets humans universalment 
reconeguts, reafirmen el seu dret sobirà de formular i aplicar les seves polítiques culturals i d’adoptar 
mesures per a protegir i promoure la diversitat de les expressions culturals i per a enfortir la cooperació 
internacional per assolir els objectius d’aquesta Convenció”. 

Cal entendre aquesta disposició en el sentit de reafirmar el “dret” de les parts d’“adoptar mesures per a 
protegir i promoure la diversitat de les expressions culturals”, tot i que l’aplicació d’aquest “dret” s’ha 
d’establir “d’acord amb els drets humans reconeguts internacionalment”, un dels quals és la llibertat 
d’expressió artística estipulada als Articles 19 i 27 DUDH, 19 PIDCP i 15 (3) PIDESC. Pel que fa als 
“objectius” de la Convenció de la UNESCO, poden ser interpretats a partir dels seus Articles 1 
(Objectius) i 2 (Principis rectors),18 que remarquen la protecció i la promoció de la diversitat de les 
expressions culturals com l’objectiu fonamental de la Convenció i el respecte dels drets humans com un 
dels seus principis rectors. Finalment, segons l’Article 5(2) de la Convenció de la UNESCO, “quan una 
Part aplica polítiques i pren mesures per a protegir i promoure la diversitat de les expressions culturals 
dins el seu territori, les seves polítiques i mesures han de ser coherents amb les disposicions d’aquesta 
Convenció”.

Es fa difícil de preveure com s’aplicarà judicialment la Convenció de la UNESCO, i la seva idoneïtat com a 
conjunt d’obligacions jurídiques per a protegir la llibertat d’expressió artística, entre d’altres, pot ser 
exageradament optimista.19 Tanmateix, de cap manera es pot deixar de banda com a instrument per a 
enfortir possiblement el mecanisme internacional de protecció de la llibertat d’expressió artística. Ara 
per ara, a la base de dades del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no es pot identificar cap 
referència a la Convenció de la UNESCO. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) tan sols s’hi ha 
referit fins ara una sola vegada, a C-222/07 Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), però 
no ha confirmat l’aplicació directa de la Convenció de la UNESCO.20

16 “Article 7. 1. Les Parts es comprometen a crear al seu territori un entorn que estimuli els individus i els grups socials: (a) a crear, produir, 
difondre, distribuir i tenir accés a les seves pròpies expressions culturals, atenent degudament a les circumstàncies i necessitats especials de 
les dones i de diferents grups socials, incloent-hi persones que pertanyen a minories i pobles indígenes; (b) a tenir accés a expressions 
culturals diverses tant del seu territori com d’altres països del món. 2. Les Parts també es comprometen a reconèixer l’aportació important 
d’artistes, altres persones involucrades al procés creatiu, comunitats culturals i organitzacions que donen suport a la seva tasca, així com al seu 
paper fonamental per nodrir la diversitat de les expressions culturals.”

17 S’entén per aplicació directa dels tractats la capacitat de ser judicialment aplicables (com a tals) en judicis nacionals sense necessitat 
d’incorporació mitjançant l’adopció de lleis nacionals. Per un context més ampli, vegeu: J. H. Jackson, Status of Treaties in Domestic Legal 
Systems: A Policy Analysis, 86 AJIL (1992) 310.

18 Juntament amb el seu context textual, el patró i l’objectiu generals dels tractats són un element imprescindible de la interpretació, d’acord 
amb la norma general d’interpretació dels tractats, segons ho recull l’Article 31 CVDT.

19 Vegeu, per exemple, S. Missling, B. M. Scherer [in:] S. von Schorlemer, T. Stoll [eds.], The UNESCO Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: Explanatory Notes, DOI: 10.1007/978- 3-642-25995-1, 2012, p. 199-222.

20 TJ (UE), C-222/07 Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) v. Administración General del Estado, 5 de març de 2009, 
ECLI:EU:C:2009:124.
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1.2.   Instruments internacionals no vinculants

Entre els documents que no són jurídicament vinculants, però que poden influir en el raonament dels 
tribunals (com el TEDH o el TJUE) en determinar el consens interpretatiu que acompanya les garanties 
internacionals de llibertat d’expressió artística, el cabal de la UNESCO sembla el més important.21

El 1980, la Conferència General de la UNESCO va adoptar una recomanació sobre l’Estatut de 
l’Artista.22 D’acord amb la seva secció III.3, “els Estats Membres, en reconeixement del paper essencial 
de l’art en la vida i el desenvolupament de l’individu i de la societat, tenen el corresponent deure de 
protegir, defensar i ajudar els artistes i la seva llibertat de creació. Per aquest objectiu, han 
d’emprendre tots els passos necessaris per a estimular la creativitat artística i la proliferació de talent, 
adoptant particularment mesures per a assegurar una major llibertat per als artistes, sense la qual no 
poden complir la seva tasca, i per a millorar la seva situació reconeixent el seu dret de gaudir dels fruits 
del seu treball. Els Estats Membres s’han de comprometre per tots els mitjans adequats a assegurar 
una major participació dels artistes en decisions que afecten la qualitat de vida. Els Estats Membres 
han de demostrar i confirmar, per tots els mitjans al seu abast, que les activitats artístiques tenen un 
paper important en l’esforç pel desenvolupament global de les nacions per a construir una societat 
més justa i més humana i per a viure junts en una situació de pau i d’enriquiment espiritual.”

La Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural, adoptada el 2 de novembre de 2001 
per l’Assemblea General de la UNESCO, considera la llibertat d’expressió artística la base de la 
diversitat cultural. L’Article 6 de la Declaració diu que, “tot assegurant el flux lliure d’idees a través de la 
paraula i la imatge, cal prendre cura perquè totes les cultures es puguin expressar i donar a conèixer. 
La llibertat d’expressió, el pluralisme dels mitjans, el multilingüisme, la igualtat d’accés a l’art i al 
coneixement científic i tecnològic, també en forma digital, i la possibilitat perquè totes les cultures 
tinguin accés als mitjans d’expressió i de difusió constitueixen la garantia de la diversitat cultural.”

Un altre document que val la pena esmentar –malgrat que no sigui jurídicament vinculant i ni tan sols 
emani de subjectes de dret internacional– és la Declaració de Friburg sobre els Drets Culturals (La 
Déclaration de Fribourg sur les droits culturels) del 7 de maig de 2007, adoptada com a resultat de la 
conferència d’un seguit de científics eminents, reunits sota el patronatge de la UNESCO, 
l’Organització Internacional de la Francofonia i l’Observatori de Diversitat i Drets Culturals de la 
Universitat de Friburg. Els drets i les llibertats esmentats a la Declaració de Friburg inclouen la  llibertat 
d’expressió artística. L’Article 7 de la Declaració de Friburg disposa que “dins el marc general dels 
drets de llibertat d’expressió, inclosa la llibertat d’expressió artística, així com la llibertat d’opinió i 
d’informació, i dins el respecte per la diversitat cultural, tothom, per si sol o en comunitat amb altres, té 
dret a una informació lliure i plural que contribueixi al ple desenvolupament de la identitat cultural 
pròpia”. La importància d’aquesta Declaració rau en el fet de donar forma al context interpretatiu dels 
instruments jurídicament vinculants, malgrat la seva falta de força jurídicament vinculant.23

21 Els instruments informals (documents de “legislació tova”) tenen una influència força considerable en la jurisprudència del TJUE i del TEDH; 
vegeu K. Dzehtsiarou, What is Law for the European Court of Human Rights, Georgetown, Journal of International Law 2017, vol. 49, p. 
89-134, E. Kassoti, The EU and the Challenge of Informal International Law-Making: The CJEU’s Contribution to the Doctrine of International 
Law-Making, Ginebra, Jean Monnet Working Papers 06/2017, font: https://www.ceje.ch/files/3615/1748/7746/kassoti_6- 2017.pdf.

22 Vegeu http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13138&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

23 Vegeu, per exemple, TEDH (decisió), 21.06.2016, Zeynep Ahunbay i altres v. Turquia, Àustria i Alemanya, recurs núm. 6080/06, nota 13.
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1.3.   La Convenció per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals (CEDH)

El Tribunal Europeu de Drets Humans defineix generalment l’àmbit substantiu de la llibertat d’expressió 
protegit per l’Article 10 CEDH a través de la seva jurisprudència, fent una interpretació àmplia dels 
conceptes d’“opinions, informació i idees” emprats a l’Article 10 (1) CEDH. Com a exemple d’aquesta 
posició, hom pot citar tocar trompes de caça per distreure els llebrers en protesta contra la caça de 
guineus,24 ruixar pintura sobre monuments impopulars25 o cremar retrats de monarques regnants26 
com a “expressió d’opinió” (en els dos darrers casos, en forma de discursos simbòlics). La protecció 
atorgada per l’Article 10 CEDH es fa extensiva al contingut i a la forma de l’expressió.27 La llibertat no 
sols s’aplica a informació o a idees rebudes favorablement, considerades inofensives o objecte 
d’indiferència, sinó també a les que resulten ofensives, xocants o molestes.28

L’Article 10 CEDH no fa una referència explícita a la llibertat d’expressió artística; tanmateix, el TEDH ha 
reconegut la importància de l’expressió artística com a tipus d’expressió específic mereixedor de 
protecció sota aquest article. Per exemple, en el cas Karataş, el Tribunal va remarcar que “l’article 10 
engloba la llibertat d’expressió artística –sobretot dins la llibertat de rebre i comunicar informacions i 
idees– que permet de participar a l’intercanvi públic d’informacions i d’idees culturals, polítiques i 
socials de tot tipus (…) Qui creu, interpreta, difon o exposa una obra d’art contribueix a l’intercanvi 
d’idees i d’opinions imprescindible per a una societat democràtica.”29

24 TEDH, 25.11.1999, Hashman i Harrup v. Regne Unit, recurs núm. 25594/94, § 28.

25 TEDH, 21.10.2014, Murat Vural v. Turquia, recurs núm. 9540/07.

26 TEDH, 13.03.2018, Stern Taulats i Roura Capellera v. Espanya, recurs núm. 51168/15.

27 TEDH, 28.10.2014, Gough v. Regne Unit, recurs núm. 49327/11, § 149; TEDH, 26.04.2016, Novikova i altres v. Rússia, recursos núms. 25501/07, 
57569/11, 80153/12, 5790/13 i 35015/13, § 150.

28 TEDH, 21.01.1999, Fressoz i Roire v. França, recurs núm. 29183/95, § 45.

29   TEDH, Karataş v. Turquia, 8.07.1999, recurs núm. 23168/94, § 49. 
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Tanmateix, el corpus jurisprudencial d’Estrasburg sobre la llibertat d’expressió artística és 
sorprenentment limitat en comparació amb altres qüestions jurídiques, com la llibertat d’opinió política 
o de premsa. No va començar fins el 1988 amb Müller30 i va continuar amb decisions com S. i G.,31 
Otto-Preminger-Institut,32 Wingrove,33 Karataş,34 Alinak,35 Vereinigung Bildender Künstler,36 Nikowitz i 
Verlagsgruppe News GmbH,37 Kar,38 Lindon, Otchakovsky-Laurens i July39 i Akdaş.40 També hi ha 
sentències sobre l’expressió satírica, tractada com a forma d’expressió artística: EON,41 Institut 
Ekonomichnykh Reform TOV,42 Ziembiński (núm. 2),43 Sousa Goucha,44 Alves da Silva,45 Welsh i Silva 
Canha46 i Leroy47 (excepte a Sousa Goucha i Leroy, el Tribunal va constatar en tots els casos violacions 
de l’Article 10 CEDH).

A més del seu volum modest, la jurisprudència del TEDH sobre la llibertat d’expressió artística és més 
aviat superficial, atès que no aporta cap definició concisa d’expressió artística i demostra una clara 
tendència a basar la protecció de l’opinió en disputa en la seva naturalesa política i menys en el seu 
objectiu artístic. Això no és sorprenent, atès que l’Article 10 CEDH va ser pensat per a protegir la 
llibertat del discurs polític com a fonament de la democràcia, i altres elements de l’àmbit substantiu de 
la llibertat d’expressió, com l’expressió artística, comercial, acadèmica o religiosa, semblen tenir menys 
pes davant d’aquest rerefons històric.

30 TEDH, 24.05.1988, Müller et al. v. Suïssa, recurs núm. 10737/84.

31 Decisió de la Comissió Europea de Drets Humans, 2.09.1991, S. i G. v. Regne Unit, recurs núm. 17634/91.

32 TEDH, 20.09.1994, Otto-Preminger-Institut v. Àustria, recurs núm. 13470/87.

33 TEDH, 25.11.1996, Wingrove v. Regne Unit, recurs núm. 17419/90.

34 TEDH (CG), 8.07.1999, Karataş v. Turquia, recurs núm. 23168/94.

35 TEDH, 29.03.2005, Alinak v. Turquia, recurs núm. 40287/98.

36 TEDH, 25.01.2007, Vereinigung Bildender Künstler v. Àustria, recurs núm. 68354/01.

37 TEDH, 22.02.2007, Nikowitz i Verlagsgruppe News GmbH v. Àustria, recurs núm. 5266/03.

38 TEDH, 3.05.2007, Kar i altres v. Turquia, recurs núm. 58756/00.

39 TEDH (CG), 22.10.2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens i July v. França, recursos núms. 21279/02 i 36448/02.

40 TEDH, 16.02.2010, Akdaş v. Turquia, recurs núm. 41056/04.

41 TEDH, 14.03.2013, EON v. França, recurs núm. 26118/10.

42 TEDH, 2.06.2016, Instytut Ekonomichnykh Reform TOV v. Ucraïna, recurs núm. 61561/08.

43 TEDH, 5.07.2016, Ziembiński v. Polònia (núm. 2), recurs núm. 1799/07.

44 TEDH, 22.03.2016, Sousa Goucha v. Portugal, recurs núm. 70434/12.

45 TEDH, 20.10.2009, Alves da Silva v. Portugal, recurs núm. 42665/07.

46 TEDH, 17.09.2013, Welsh i Silva Canha v. Portugal, recurs núm. 16812/11.

47 TEDH, 2.10.2008, Leroy v. França, recurs núm. 36109/03.

13



2.   Marc jurídic comunitari sobre la llibertat d’expressió artística 
(instruments jurídicament vinculants i no vinculants)

2.1.   Competència de la UE en el camp de la llibertat d’expressió 
artística

Pel que fa a la llibertat d’expressió artística, no sembla existir cap 
concepte d’aquest tipus com a competència pròpia de la UE. 
Malgrat que l’enfocament proactiu de la UE dins l’àmbit dels drets 
fonamentals sigui un tema de debat intens,48 sembla fora de dubte 
que, perquè la UE legisli en matèria de llibertat d’expressió artística, 
hi ha d’haver una norma del Tractat que estableixi aquesta 
competència. Atès que la llibertat d’expressió artística és una 
llibertat fonamental segons l’Article 13 CDF, la competència de la UE 
pel que fa a aquesta llibertat en relació amb qualsevol normativa de
protecció de la llibertat d’expressió artística està limitada pel 
principi general d’atribució recollit als Articles 4 i 5 Tractat de la Unió 
Europea (TUE). Per això, la UE només pot legislar, ara per ara, dins 
l’àmbit de la llibertat d’expressió artística si fa ús de la competència 
recollida als Tractats.

2.2.   La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (CDF)

Tal com està recollit a l’Article 6 (1) TUE, tot i que “la Unió reconeix els 
drets, les llibertats i els principis definits a la Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea (…) que tindran el mateix valor 
jurídic que els Tractats”, la Carta “no amplia de cap manera les 
competències de la Unió, tal com estan definides als Tractats”. En 
fer ús de la seva competència definida als Tractats –per exemple, 
per a establir mesures d’harmonització segons l’Article 114 TFUE 
per a fer realitat el mercat únic segons l’Article 26 TFUE– la Unió ha 
de complir l’Article 13 CDF.

48 Vegeu E. Muir, Fundamental Rights: An Unsettling EU Competence, Human Rights Review 
2014, vol. 15, p. 25- 37.
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L’Article 13 CDF estableix que “l’art i la recerca científica han de ser 
lliures de limitacions. La llibertat acadèmica ha de ser respectada.” 
L’explicació sobre l’Article 13, que ha de ser “degudament 
considerada” en interpretar la disposició (Article 6(1) TUE),49 és de 
les més concises i diu que “aquest dret es dedueix sobretot del 
dret de llibertat de pensament i d’expressió. S’ha d’exercir 
considerant l’Article 1 i pot estar sotmès a les limitacions permeses 
per l’Article 10 de la CEDH.”50 Demuro destaca que la disposició 
–que era una novetat normativa– fa servir la paraula “art” en plural 
(com és el cas de les versions francesa, anglesa i alemanya de la 
Carta), com si hom volgués utilitzar un concepte que inclogui 
l’afirmació d’algunes arts, i no sols art o el món de l’art superior. Per 
això, sembla clar que els autors de la Carta volien protegir tota 
forma creativa.51 

Atès que l’explicació que acompanya l’Article 13 CDF fa referència 
a la llibertat d’expressió, cal remarcar que la jurisprudència del 
TJUE, tal com destaca Woods, toca un aspecte més aviat petit 
d’aquesta llibertat, degut a l’abast substantiu del dret comunitari, 
tractant majoritàriament la llibertat d’expressió comercial.52 No 
obstant, la inspiració de l’Article 13 CDF no emana només de 
l’Article 10 CEDH; l’explicació defineix l’Article 10 CDF com a font 
d’inspiració primària, però no exclusiva. És per això que la posició 
presentada per D. Sayers, segons la qual l’Article 13 de la Carta 
només reforça un conjunt concret de drets relacionats amb la 
llibertat d’expressió sense pretendre una ampliació del seu àmbit 
més enllà de la jurisprudència del TEDH sobre aquestes 
llibertats,53 sembla equivocada per ser massa restrictiva.

49 Segons K. Lenaerts, tot i no ser jurídicament vinculants, les explicacions constitueixen un 
instrument interpretatiu de valor més gran que els treballs preparatoris (K. Lenaerts, 
Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights, European Constitutional Law 
Review 201, vol. 8, p. 375-403). Segons J.P. Jacqué, les explicacions són més que un simple 
comentari, però menys que una interpretació autèntica (J.P. Jacqué, The Explanations 
Relating to the Charter of Fundamental Rights of the European Union [in:] The EU Charter of
Fundamental Rights. A Commentary, S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward [eds.], Oxford 
2014, p. 1724), mentre que P. Vigni qualifica les explicacions explícitament com a 
interpretació autèntica (P. Vigni, The Right of EU Citizens to Diplomatic and Consular 
Protection: A Step Towards Recognition of EU Citizenship in Third Countries [in:] EU 
Citizenship and Federalism. The Role of Rights, D. Kochenov [ed.], Cambridge 2017, p. 596).
50 Explicacions sobre la Carta de Drets Fonamentals, DO C 303, 14.12.2007, p. 17-35.

51 G. Demuro, Article 13 – Freedom of the Arts and Sciences [in:] W.B.T. Mock, G. Demuro 
[eds.], Human Rights in Europe. Commentary on the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, Durham 2010, p. 86.

52 L. Woods [in:] S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward [eds.], The EU Charter of 
Fundamental Rights. A Commentary, Oxford 2014, p. 320, in § 11.24. Tanmateix, fins i tot 
quan s’enfronta amb qüestions de llibertat d’expressió, el Tribunal tendeix a eludir el 
problema, com ho mostra TJ (UE), 13.05.2014, C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. v. 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González.

53 D. Sayers [in:] S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward [eds.], The EU Charter of 
Fundamental Rights. A Commentary, Oxford 2014, p. 380, § 13.02.
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A més, de les explicacions sobre l’Article 13 CDF es desprèn que la llibertat artística ha de ser exercida 
“considerant l’Article 1” de la Carta. (“La dignitat humana és inviolable. Ha de ser respectada i 
protegida.”) Val a remarcar que les explicacions sobre la Carta a l’Article 13 estipulen que l’exercici 
d’una determinada llibertat o dret s’ha de dur a terme “en consideració de l’Article 1”. Al mateix 
temps, sembla obvi que l’Article 1 ha de ser respectat en cas d’exercir els altres drets i llibertats 
garantits per la CDF, atès que constitueix una mena de disposició “paraigua”.54 Introduir una 
referència al respecte de la dignitat a les explicacions de l’Article 13 de la Carta, mentre s’omet en el 
cas d’altres disposicions, no sembla explicable sense més a nivell jurídic; potser la resposta es troba 
dins un context més polític. També pot ser viable considerar una possible actualització de l’explicació 
pel que fa a l’Article 13 CDF.55

54 Vegeu C. Dupré [in:] S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward [eds.], The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford 2014, p. 
6-7, § 01.05.

55 La frase final del cinquè considerant del Preàmbul de la CDF diu: “En aquest context, la Carta serà interpretada pels tribunals de la Unió i 
dels Estats Membres amb la deguda consideració de les explicacions preparades sota l’autoritat del Presídium de la Convenció que ha 
redactat la Carta i actualitzades sota la responsabilitat del Presídium de la Convenció Europea.” (en francès: “Dans ce contexte, la Charte 
sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous 
l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention 
européenne”); així doncs, no sembla exclosa la possibilitat d’actualitzacions posteriors de la Carta.
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2.3.   Dret comunitari derivat

Les referències a la llibertat artística s’inclouen a vegades en normes de dret comunitari derivat, però 
en la majoria de casos actuen com a excepcions de normes generals introduïdes mitjançant legislació 
derivada.56 Els documents d’“acció positiva” –disposicions destinades a ampliar l’àmbit de la llibertat 
d’expressió artística en lloc de limitar-se a protegir aquesta llibertat d’interferències– són molt poc 
freqüents.57.  

No hi ha una sola norma legal derivada jurídicament vinculant que estableixi la garantia de la llibertat 
d’expressió artística com un dels seus objectius principals, si bé els Articles 114, 50 o 56 TFUE podrien 
servir presumiblement com a base jurídica.

2.4   Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

La jurisprudència de la TJUE pel que fa a la llibertat d’expressió artística és molt limitada.

L’opinió de l’Advocat General (AG) Cruz Villalón al cas Art & Allposters58 va suposar un intent interessant 
per part de l’AG de definir l’expressió artística presentant la perspectiva de la percepció del terme 
“adaptació” emprat a l’Article 12 de la Convenció de Berna sobre la protecció d’obres literàries i 
artístiques. A la seva opinió, “l’‘adaptació’ afecta una ‘obra’ en el sentit que és el resultat d’una creació 
artística. Un cas típic seria una adaptació al cinema d’una obra literària, un procés en què el producte 
artístic d’un gran escriptor esdevé un producte d’art cinematogràfic; en altres paraules, una expressió 
artística que recrea el tema d’aquesta obra en el seu propi llenguatge i el seu univers conceptual i 
expressiu, que difereix d’aquells en què va ser originalment concebuda” (§ 57 de l’opinió). A la seva 
opinió sobre el cas Johan Deckmyn, l’AG Cruz Villalón parla del concepte de “paròdia” dins la definició de 
l’Article 5 § 3 (k) de la Directiva 2001/29/CE, tot explicant que partint d’allò que anomena “un punt de 
vista funcional”, la paròdia és una forma d’expressió artística i una manifestació de la llibertat 
d’expressió. “Pot ser tant una cosa com l’altra, i pot ser ambdues coses a la vegada. La qüestió important 
per l’afer que ens ocupa és que el cas se situa dins el context de llibertat d’expressió davant el tribunal 
remitent, de manera que la imatge en qüestió està pensada per transmetre un missatge polític concret 
amb una efectivitat suposadament més gran.” (§ 70 de l’opinió)59

A Pelham v. Hütter60 (un altre cas relacionat amb la interpretació de la Directiva 2001/29), l’AG M.
Szpunar va centrar part de l’atenció en la interpretació de l’Article 13 CDF dins el context d’una
disputa sobre la protecció dels drets d’autor d’una peça musical (dels qual es considerava

56 Vegeu considerant 70 de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlament Europeu i del Consell del 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets 
relacionats al mercat únic digital i Directives modificatives 96/9/CE i 2001/29/CE (D.O. L 130, 2019), que diu: “Els passos empresos per 
proveïdors de serveis de compartir continguts en línia en cooperació amb els titulars dels drets no han d’anar en detriment de l’aplicació 
d’excepcions o limitacions als drets d’autor, inclosos particularment els que garanteixen la llibertat d’expressió dels usuaris. Els usuaris han de 
poder carregar i facilitar contingut generat per usuaris per a les finalitats concretes de citació, critica, revisió, caricatura, paròdia o pastitx. Això 
és especialment important per a establir un equilibri entre els drets fonamentals definits a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (‘la 
Carta’), particularment la llibertat d’expressió i la llibertat de les arts, i el dret de propietat, inclosa la propietat intel·lectual. Per tant, aquestes 
excepcions i limitacions han de ser obligatòries per a assegurar que els usuaris gaudeixin d’una protecció 13

57 Vegeu l’instrument informal Comunicació de la Comissió: Orientació per a assegurar el respecte de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea en aplicar els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (“Fons EIE”), 2016/C 269/01 (D.O. C 269, 2016), que defineix el compliment 
documentari d’un Estat Membre, amb la llibertat de les arts com un dels criteris de valoració.

58 Opinió de l’AG Cruz Villalón, 11.09.2014, C-419/13 Art & Allposters International BV v. Stichting Pictoright, ECLI:EU:C:2014:2214.

59 Opinió de l’AG Cruz Villalón, 22.05.2014, C-201/13 Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW v. Helena Vandersteen et al. (ECLI:EU:C:2014:458).

60 TJ (UE), C-476/17 Pelham GmbH i altres v. Ralf Hütter i Florian Schneider-Esleben, sentència del 29.07.2019 (ECLI:EU:C:2019:624), opinió de 
l’AG M. Szpunar del 12.12.2018 (ECLI:EU:C:2018:1002).
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titular exclusiu el productor fonogràfic) qüestionada per la tècnica de sampleig utilitzada per un 
determinat artista de hip-hop. Un tribunal alemany va remetre a una sentència preliminar seguint la 
decisió del Tribunal Constitucional Federal d’Alemanya que insistia en la reconsideració del cas, atesa la 
necessitat de ponderar els drets d’autor del productor fonogràfic amb la llibertat d’expressió artística
a la qual tenia dret l’artista del sampleig. L’AG Szpunar va remarcar que, malgrat que aquesta “qüestió 
plantegi el tema de la possible prevalença de la llibertat de les arts sobre el dret exclusiu de reproducció 
del productor fonogràfic” (§ 82), en realitat, “la disputa al procés principal no és senzillament entre un 
artista i un productor fonogràfic, perquè aquestes dues funcions es troben a ambdues bandes. Per tant, 
tots aquests interessos diferents han de ser presos en consideració per a trobar un equilibri entre els 
respectius drets fonamentals.” (§ 85) En definir la naturalesa normativa de la llibertat d’expressió artística, 
l’AG Szpunar sostenia que “la llibertat de les arts, a la qual s’al·ludeix a la primera frase de l’Article 13 de la 
Carta, és una forma de llibertat d’expressió, definida a l’Article 11 de la Carta” (§ 91).

A més, afirma que “el requisit d’obtenir una llicència per aquest ús no limita, en la meva opinió, la llibertat 
de les arts fins un nivell que excedeix les limitacions normals del mercat, sobretot atès que aquestes 
noves obres sovint generen uns ingressos significatius per als seus autors i productors. Pel que fa a 
l’argument que, en alguns casos, obtenir una llicència pot resultar impossible, per exemple, si els titulars 
dels drets s’hi neguen, considero que la llibertat de les arts no pot garantir la possibilitat d’ús lliure de tot 
allò que hom vulgui per a finalitats creatives” (§ 96) i conclou que “el dret exclusiu dels productors 
fonogràfics segons l’Article 2(c) de la Directiva 2001/29 d’autoritzar o prohibir la reproducció parcial del 
seu fonograma en cas de ser usat per a finalitats de sampleig no és contrari a la llibertat de les arts 
consagrada a l’Article 13 de la Carta” (§ 99). Aquest enfocament va ser seguit en essència pels jutges, que 
consideraven que “l’Article 2(c) de la Directiva 2001/29 ha de ser interpretat, considerant la Carta, en el 
sentit que el dret exclusiu del productor fonogràfic de reproduir i distribuir el seu fonograma segons 
aquesta disposició li permet d’evitar que una altra persona prengui una mostra de so, per molt breu que 
sigui, del seu fonograma amb la finalitat d’incloure aquesta mostra en un altre fonograma, excepte si 
aquesta mostra és inclosa al fonograma d’una manera irrecognoscible a l’oïda” (§ 39).

La suposició bàsica de l’opinió de l’AG i de la sentència del Tribunal era que la llibertat de les arts (Article 13 
CDF) és senzillament una forma de llibertat d’expressió (Article 11 CDF) que només es distingeix pel tipus 
d’expressió. Seguint estrictament la formulació de l’Article 10 CEDH, el Tribunal va amalgamar dues 
llibertats distingides per la Carta, sense analitzar els motius pels quals han sigut formulades 
separadament pels autors de la Carta ni les definicions distintives de llibertat de les arts.

3.   Intents de definició i elements contaminants
 Hi ha dues tendències a la jurisprudència dels òrgans judicials internacionals o nacionals sobre la llibertat 
d’expressió artística pel que fa a la identificació del contingut normatiu d’aquesta llibertat. Poden 
denominar-se enfocament normatiu-definitori, quan els tribunals cerquen de definir què és l’expressió 
artística com a categoria normativa protegida jurídicament, o bé enfocament intuïtiu, quan els tribunals 
s’abstenen de formular una definició generalment aplicable d’art o d’expressió artística, per decidir cas 
per cas si una determinada forma d’expressió mereix ser protegida com a obra d’art.

3.1.   Enfocament predominantment intuïtiu

Al món acadèmic jurídic i a la jurisprudència mundials, l’enfocament intuïtiu predomina dins els intents de 
crear una definició jurídica d’expressió artística. Quan els documents jurídics, els juristes o els organismes 
judicials es refereixen a l’expressió artística, normalment s’abstenen de proposar-ne definicions i se 
centren en les limitacions permissibles d’aquesta llibertat, declarant una “falta d’ambició [en] definir què 
és art”.61 Això es pot explicar amb dos tipus de raonament: primer, la dificultat de definir expressió 
artística, degut a la seva naturalesa dinàmica i en constant evolució; i segon, les reflexions judicials sobre la 
llibertat d’expressió artística, que no són causades per la pròpia llibertat, sinó pels seus suposats abusos 
que comprometen altres interessos jurídicament importants.

Tal com ja s’ha apuntat, aplicar aquest enfocament intuïtiu desemboca a una formulació de comentaris 

61 Vegeu la declaració de Farida Shaheed, Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed. The right to freedom of 
artistic expression and creativity, A/HRC/23/34, Ginebra, 14.03.2013, https://digitallibrary.un.org/record/755488?ln=en (vegeu § I.4).
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artísticasovint casuals i mancats de plausibilitat sobre el propi contingut de la llibertat d’expressió 
artística,com la qüestió de què és art i què no En última instància, una decisió intuïtiva sobre la llibertat 
d’expressió sovint compromet l’eficàcia de les seves salvaguardes normatives.

En algunes jurisdiccions trobem un altre enfocament, que podríem anomenar “normatiu-definitori”. 
Aquest enfocament sembla més favorable a la llibertat d’expressió artística, atès que es basa en la idea 
que existeix una llibertat d’un cert contingut normatiu que mereix protecció i que hi ha limitacions 
inherents que resulten de la definició de llibertat artística. Per consegüent, en lloc d’enfrontar uns 
interessos desconeguts i amb prou feines entenedors (i que, per tant, amb prou feines poden ser 
protegits i fins i tot potser resulten sospitosos) d’un artista a uns altres drets o llibertats “durs”, ben 
definits i concrets, amb un resultat força previsible, es poden comparar dos valors jurídicament 
significatius valorats de manera igual. La introducció de la definició d’expressió artística suposa un punt 
d’inflexió als tribunals pel que fa a aquesta llibertat i els seus suposats abusos.

Si bé el TEDH fins ara no ha intentat definir què significa jurídicament el concepte d’expressió artística, 
prendrem com a punt de partida un dels vots particulars dels jutges del TEDH per a presentar 
l’enfocament normatiu-definitori dins la jurisprudència mundial. La primera sentència d’Estrasburg que 
es va centrar en la llibertat d’expressió artística va ser Müller v. Suïssa.62 Al seu vot particular, el jutge de 
Meyer va sostenir que “la manifestació exterior de la personalitat humana pot adoptar formes diverses 
que no poden ajustar-se totes a les categories esmentades abans” (a saber, informació o idees, la 
llibertat de rebre o difondre les quals és propugnada per l’Article 10 § 1 CEDH). En altres paraules, 
l’expressió artística constitueix una expressió de la “dimensió personal” d’un individu.63

Segons el jutge de Meyer, l’expressió artística és portadora (substantiva o executiva) de la personalitat 
humana. Aquest element de la definició judicial d’expressió artística reflecteix tant un “element diví” 
amb prou feines explicable, però que fa art a partir d’obres humanes, com un lligam inseparable entre 
l’art i la humanitat. Segons sabem, només els humans són capaços de crear art com una “visió 
transcendent que reflecteix la diversitat de (…) la humanitat”.64

A partir del comentari de de Meyer, podem passar a una altra fita judicial en la definició de l’expressió 
artística: el cas Mephisto del Tribunal Constitucional Alemany,65 que sosté que “l’essència de l’activitat 
artística és el disseny creatiu lliure, en què les impressions i experiències de l’artista són dutes a una visió 
immediata”,66 i que l’objectiu de l’expressió artística és “transmetre la individualitat de l’artista”.67

En determinar si una realització o un objecte en disputa és una forma d’expressió artística, és essencial 
contextualitzar-ho dins les tendències o convencions artístiques; això també és important a l’hora 
d’avaluar jurídicament suposats abusos, per la qual cosa cal situar l’obra en disputa dins el context d’un 
determinat estil artístic.68

62 TEDH, 24.05.1988, Müller et al. v. Suïssa, recurs núm. 10737/84.

63 Vegeu també: sentència del Tribunal Constitucional de Colòmbia, 27.03.1996, T-104/96 Castro Daza, que diu: “La libertad de expresión 
artística comporta dos aspectos claramente diferenciables: el derecho de las personas a crear o proyectar artísticamente su pensamiento, y el 
derecho a difundir y dar a conocer sus obras al público. El primero de ellos, dado su alcance netamente íntimo, no admite restricción alguna, 
aparte de las limitaciones naturales que la técnica escogida le imponga al artista, y las fronteras de su propia capacidad para convertir en 
realidad material lo que previamente existe sólo en su imaginación.”

64 Corte Suprema di Cassazione d’Itàlia, 1.10.2009, 10495/2009: “L’opera artistica se ne differenzia per l’essenziale connotato della creazione, 
ossia di quella particolare capacità dell’artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli 
stessi, tesa all’affermazione di ideali edi valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone.”

65 Bundesverfassungsgericht d’Alemanya, 24.02.1971, Mephisto, 1 BvR 435/68.

66 Ídem: “Das Wesentliche der künstlerischen Tätigung ist die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des 
Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formensprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden.”

67 Ídem: „Beim künstlerischen Schaffen wirken Intuition, Phantasie und Kunstverstand zusammen; es ist primär nicht Mitteilung, sondern 
Ausdruck und zwar unmittelbarster Ausdruck der individuellen Persönlichkeit des Künstlers.”

68 Tribunal d’Apel·lació de Versalles (França), 18.02.2016, cas 15/02687 Aurélien Pascal X: “ce régime de liberté renforcé doit tenir compte du 
style de création artistique en cause, le rap pouvant être ressenti par certains comme étant un mode d'expression par nature brutal, 
provocateur, vulgaire voire violent puisqu'il se veut le reflet d'une génération désabusée et révoltée”.
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Els intents definitoris presentats abans suposen que l’expressió artística no ha de constituir una opinió 
o la difusió d’informació o d’idees. Tal com apunta correctament el jutge de Meyer, “no hi ha cap mena 
de necessitat d’intentar veure que era un mitjà de transmetre informació o idees: pot serho, però hi ha 
dubtes si ha de ser-ho necessàriament. Si bé el dret de llibertat d’expressió ‘ha d’incloure’ o ‘inclou’ la 
llibertat de ‘cercar’, ‘rebre’ i ‘difondre’ ‘informació’ i ‘idees’, també pot incloure altres coses. La 
manifestació externa de la personalitat humana pot adoptar formes molt diverses que no poden 
ajustar-se totes a les categories esmentades abans.”69

Cal afegir que l’expressió artística pot ser rarament entesa des d’un significat únic i indiscutible. Tal 
com la llei, amb la seva freqüent ambigüitat i susceptibilitat de ser interpretada, l’art és 
predominantment obert a diferents interpretacions, sovint contradictòries. Qualsevol objecte pot 
esdevenir art, en funció de les circumstàncies; ho il·lustra perfectament la Font de Marcel Duchamp 
(un urinari amb la signatura de l’artista). Una obra d’art es troba sempre sotmesa als processos 
intel·lectuals que es produeixen a “l’ull de l’espectador” i que sovint poden ser indeterminats en la
intenció de l’artista.70

69 Vot particular del jutge de Meyer a: TEDH, 24.05.1988, Müller et al. v. Suïssa, recurs núm. 10737/84, in § I.
 
70 Vegeu R. Barthes, The Death of the Autor, “Aspen” 1967/5-6.
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3.2.   El problema dels elements contaminants

En aplicar la definició d’expressió artística (com a categoria normativa diferenciada), poden sorgir 
problemes particulars de valoració judicial si una determinada obra conté tant qualificacions artístiques 
com elements polítics o comercials. En el cas d’aquestes “declaracions mixtes”, sembla recomanable 
seguir el raonament del Tribunal Suprem dels EUA presentat a Virginia State Board71 o del BvG alemany a 
Benetton72 per atorgar el màxim nivell possible de protecció, o sia, que s’apliqui als elements més 
protegits jurídicament presents en una determinada obra. Tanmateix, cal remarcar que el TEDH sembla 
aplicar un enfocament diferent, basat en trobar l’element més característic (ja sigui comercial, religiós o 
artístic) d’una determinada expressió i, per tant, en aplicar el nivell de protecció adequat a aquest 
element.73

4. Obligacions negatives i positives dels Estats Membres de la UE en matèria de llibertat
d’expressió artística

Les obligacions relatives a la protecció de la llibertat d’expressió artística poden classificar-se 
tradicionalment en negatives o positives. Les primeres fan referència al deure d’un estat d’abstenirse 
d’interferir en els drets o les llibertats fonamentals, mentre que les darreres impliquen una discriminació 
positiva per a assegurar l’exercici efectiu de drets o llibertats.74 El concepte d’obligacions positives i 
negatives també s’aplica a la llibertat d’expressió,75 malgrat que de l’Article 10 CEDH també emanin 
obligacions positives de manera molt limitada.76

4.1.   Obligacions negatives

Les obligacions negatives sorgeixen de disposicions limitatives, com l’Article 10 § 2 CDEH o l’Article 52 § 1 
CDF, i no estan predefinides, atès que fan referència als diferents tipus de limitacions normalment 
introduïdes per les autoritats estatals.

La llibertat d’expressió artística és majoritàriament qüestionada a partir d’interessos oposats 
jurídicament protegits, com la llibertat de culte, la dignitat i la reputació d’altri o el manteniment de 
l’ordre públic. En el darrer cas, una limitació sovint no superaria una anàlisi estricta del TDEH, excepte si 
l’expressió en qüestió és qualificada com a incitació a l’odi. Les autoritats estatals i els tribunals 
internacionals que exerceixen el seu deure de supervisió han de ponderar aquests interessos oposats.

A continuació es resumeixen breument les limitacions més habituals de la llibertat d’expressió artística 
que apareixen a la jurisprudència.

71 Tribunal Suprem dels EUA, 24.05.1976, Virginia State Board v. Virginia Consumer Council.

72 Tribunal Constitucional Federal d’Alemanya, 12.2000, Benetton, 1 BvR 1762/95 i 1 BvR 1787/95.

73 Vegeu, per exemple, TEDH [CG], 12.07.2012, Mouvement raëlien suisse v. Suïssa, recurs núm. 16354/06.

74 Vegeu, per exemple, TEDH, 22.06.2004, Broniowski v. Polònia, recurs núm. 31443/96.

75 Vegeu, per exemple, TEDH [CG], 12.09.2011, Palomo Sánchez i altres v. Espanya, recursos núms. 28955/06, 28957/06, 28959/06 i 28964/06, 
en què el Tribunal va considerar que “també és el cas de la llibertat d’expressió, l’exercici genuí i efectiu de la qual no depèn merament del deure 
de l’Estat de no interferir, sinó que pot exigir mesures positives de protecció, fins i tot dins l’àmbit de les relacions entre individus. En alguns 
casos, l’Estat té una obligació positiva de protegir el dret de llibertat d’expressió, fins i tot contra la interferència de persones
particulars.” (§ 59)

76 Un exemple en circumstàncies més aviat extremes n’és el cas Özgür Gündem (TEDH, 16.03.2000, Özgür Gündem v. Turquia, recurs núm. 
23144/93, vegeu especialment §§ 42-46), en què el diari Özgür Gündem va ser forçat a deixar de publicar-se degut a la campanya d’atacs 
(d’individus particulars amb el suport aparent de l’estat) contra periodistes i altres persones vinculades amb el diari i degut als passos legals 
empresos contra el diari i els seus treballadors. El TEDH va destacar que “les autoritats eren conscients que Özgür Gündem i les persones 
vinculades havien patit una sèrie d’actes violents i que els demandants temien que eren un objectiu deliberat per a evitar la publicació i la difusió 
del diari. Tanmateix, la immensa majoria de sol·licituds i demandes de protecció presentades pel diari o els seus treballadors no van tenir 
resposta”, tot sostenint que “en aquestes circumstàncies, el Govern no ha complert la seva obligació positiva de protegir Özgür Gündem en 
l’exercici de la seva llibertat d’expressió”. A Appleby (TEDH, 6.05.2003, Appleby i altres v. Regne Unit, recurs núm. 44306/98, § 48), el Tribunal no 
va constatar cap violació de l’Article 10 CEDH quan les autoritats nacionals van donar prioritat als drets de propietat dels propietaris de correu 
privat sobre la llibertat d’expressió que els manifestants pretenien exercir (intentant organitzar piquets dins un centre comercial), en afirmar 
que els demandants podien “exercir la seva llibertat d’expressió de manera significativa per altres vies”.
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LIMITACIONS POLÍTIQUES
La llibertat d’expressió artística pot topar amb limitacions polítiques, com ho demostren Karataş,77 

Alinak78 o Kar.79 En general, el TDEH tendeix a aplicar una valoració estricta en casos relacionats amb 
restriccions de la llibertat d’expressió artística políticament motivades, i per a un estat és extremament 
difícil justificar aquest tipus d’ingerència. El que sorprèn és que, quan s’enfronta a restriccions 
imposades sobre la llibertat d’expressió artística motivades per consideracions polítiques, el Tribunal 
tendeix a qualificar l’expressió artística com a discurs polític, que mereix una examinació de màxima 
meticulositat, i a qualificar l’art com a forma d’expressió que té un “impacte limitat” per definició. És el cas 
de l’esmentada sentència de Karataş, en què sosté que “el demandant és un individu particular que ha 
expressat la seva opinió a través de la poesia –que per definició s’adreça a un públic molt reduït– en lloc 
dels mitjans de comunicació de masses, cosa que limita considerablement el seu possible impacte en la 
‘seguretat nacional’, l’‘ordre [públic]’ i la ‘integritat territorial’. Per tant, encara que alguns dels passatges 
dels poemes presentin un to molt agressiu i facin una crida a l’ús de la violència, el Tribunal considera que 
el fet que siguin de caire artístic i tinguin un impacte limitat no els converteix en una crida a la revolta, sinó 
més aviat en una expressió de patiment profund a la vista d’una situació política difícil.”80 Aquest 
enfocament va ser pertinentment criticat pels jutges Wildhaber, Pastor Ridruejo, Costa i Baka al seu vot 
particular comú, en què sostenien que “la majoria del Tribunal afirma que la poesia és una forma 
d’expressió artística que ‘tan sols s’adreça a una minoria de lectors’ i té ‘un impacte limitat’ (paràgrafs 49 
i 52 de la sentència).

Discrepem d’aquesta valoració. Ens sembla que el Tribunal ha considerat més important la forma poètica 
que la substància, és a dir, el to i el contingut. Considerem que el Tribunal hauria de guardar-se d’adoptar 
una posició de torre d’ivori. Només cal pensar en les paraules de la ‘Marsellesa’ com a exemple de crida 
poètica a les armes.”

77 TEDH, Karataş v. Turquia, 8.07.1999, recurs núm. 23168/94.

78 TEDH, 29.03.2005, Alinak v. Turquia, recurs núm. 40287/98

79 TEDH, 3.05.2007, Kar i altres v. Turquia, recurs núm. 58756/00.

80 TEDH, Karataş v. Turquia, op. cit., § 52.
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Limitacions religioses i de moral pública
Durant molt temps, l’art es va relacionar amb la màgia81 i servia per a expressar una experiència 
transcendental. A l’era moderna, les obres d’art eren sovint considerades provocadores, ja fos per 
experimentar amb trops religiosos o per criticar directament el dogma religiós, tot enfurint els creients, 
o si més no pertorbant-los. Les expressions tant artístiques com religioses es caracteritzen per no ser 
racionals: beuen de la sensibilitat humana i no del raonament lògic. Conscients d’aquesta evolució 
històrica, podem comparar la relació entre religió i art amb la d’un progenitor envers un fill rebel, en què 
la llei actua com a mediador en un conflicte familiar.

L’enfocament del TDEH envers aquesta interrelació entre religió i art no és coherent. D’una banda, al cas 
Otto-Preminger-Institut, el Tribunal va sostenir que les autoritats nacionals “han considerat 
degudament la llibertat d’expressió artística” i que “no consideren que el mèrit [d’una obra] (…) o 
l’aportació al debat públic dins la societat austríaca pesin més que els elements que l’han feta en 
essència ofensiva per al públic general dins la seva jurisdicció”, afegint que, “després de visualitzar el 
film, els tribunals han remarcat la presentació provocadora de Déu Pare, la Verge Maria i Jesucrist”. El 
Tribunal va concloure que no podia “deixar de banda el fet que la religió catòlica és la de la immensa 
majoria dels tirolesos. En censurar el film, les autoritats austríaques van actuar per a assegurar la pau 
religiosa en aquella regió i evitar que algunes persones se sentissin atacades de manera injustificada i 
ofensiva per les seves creences religioses.”82

La mateixa lògica sembla aplicar-se a Wingrove, en què el Tribunal va considerar que “no és forassenyat 
que les autoritats nacionals, tenint en compte l’evolució del sector del vídeo al Regne Unit (…), 
consideressin que el film [en qüestió] pogués arribar a un públic que podria ofendre”,83 o també a S. i G., 
en què la Comissió va acceptar la justificació de moral pública adduïda per les autoritats britàniques, 
escandalitzades per l’exposició d’una escultura feta d’un cap humà artificial i fetus humans reals 
momificats.84

Per altra banda, a Sekmadienis, el Tribunal va considerar que els creients confrontats amb un discurs que 
combina elements d’expressió comercial i artística “han de tolerar i acceptar la negació per altride les 
seves creences religioses i fins i tot la propagació per altri de doctrines hostils a la seva fe”.85

81 M. Ujma, Sztuki wizualne, Warszawa–Bielsko-Biała 2011, p. 10.

82 TEDH, 20.09.1994, Otto-Preminger-Institut v. Àustria, recurs núm. 13470/87, § 56.

83 TEDH, 25.11.1996, Wingrove v. Regne Unit, recurs núm. 17419/90, § 63.

84 Decisió de la Comissió Europea de Drets Humans, 2.09.1991, S. i G. v. Regne Unit, recurs núm. 17634/91

85 TEDH, 30.01.2018, Sekmadienis Ltd. v. Lituània, recurs núm. 69317/14, § 81.
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Limitacions per reputació i dignitat

A Vereinigung Bildender Künstler, el TEDH va constatar una violació de l’Article 10 CEDH, sostenint 
que les autoritats nacionals no havien trobat un equilibri entre la protecció de la reputació d’un 
expolític, Sr. Meischberger, i la llibertat d’expressió artística (en aquest cas satírica) de la societat 
demandant en presentar un collage durant una exposició d’art que mostrava el polític com ejaculava
sobre la Mare Teresa i sobre el qual ejaculava el líder del seu partit, Sr. Haider. El Tribunal va destacar 
que “difícilment es pot entendre que la pintura presenti detalls de la vida privada del Sr. 
Meischberger, sinó que està relacionada amb la posició pública del Sr. Meischberger com a polític 
del FPÖ (Partit Liberal d’Àustria)”.86 El Tribunal va seguir un enfocament similarment protector de la
llibertat d’expressió artística a Sousa Goucha, en què el demandant afirmava que la seva dignitat i 
integritat personal havien sigut violades per les autoritats nacionals en rebutjar les seves demandes 
contra un programa de televisió que s’hi havia referit –en to satíric– com “la millor presentadora 
portuguesa de televisió” (el demandant era gai). El TEDH va considerar que “els tribunals nacionals
han determinat de manera convincent la necessitat d’anteposar la protecció de la llibertat 
d’expressió del demandat al dret de protecció de la reputació del demandant”. Destaca 
especialment que “han pres en consideració la falta d’intenció del demandat d’atacar la reputació 
del demandant i han valorat com un espectador raonable del programa de comèdia en qüestió 
hauria percebut l’acudit impugnat, en lloc de limitar-se a considerar allò que el demandant ha sentit 
o pensat en relació amb l’acudit. Per tant, una limitació de la llibertat d’expressió en consideració de 
la reputació del demandant hauria resultat desproporcionada segons l’Article 10 de la 
Convenció.”87

Hom pot concloure que, en funció de les circumstàncies i del context general del cas, el TEDH és 
normalment força favorable a protegir la llibertat d’expressió artística quan és equilibrada amb les 
limitacions per reputació i dignitat.

86 TEDH, 25.01.2007, Vereinigung Bildender Künstler v. Àustria, recurs núm. 68354/01, § 34.

87 TEDH, 22.03.2016, Sousa Goucha v. Portugal, recurs núm. 70434/12, § 55.

Fotografia de diana.grytsku (nom artístic)

24



Altres limitacions

Altres motius adduïts per a justificar restriccions de la llibertat d’expressió artística poden incloure 
consideracions de llibertat d’establiment o dret de propietat,88 evitar o combatre la incitació a l’odi o
a la violència,89 incloses expressions antisemites de suposat valor artístic,90 o evitar o combatre la 
crueltat aplicada durant la producció d’art.91 S’ha consolidat la jurisprudència del TEDH segons la qual 
“un discurs incompatible amb els valor propugnats i garantits per la Convenció no està protegit per 
l’Article 10 en virtut de l’Article 17 de la Convenció (…) L’aspecte decisiu en valorar si les declaracions, 
verbals o no verbals, no gaudeixen de la protecció de l’Article 10 en virtut de l’Article 17
és si les declaracions infringeixen els valors subjacents de la Convenció, per exemple, atiant l’odi o la
violència, i si en fer la declaració, l’autor intenta basar-se en la Convenció per a dur a terme una 
activitat o actes destinats a violar els drets i les llibertats que s’hi recullen.”92

4.2.   Obligacions positives

Les obligacions positives que emanen de l’ Article 10 CEDH en relació amb la llibertat d’expressió 
artística es limiten actualment a imposar a l’estat un deure d’aplicar la discriminació positiva quan un 
individu seria altrament privat d’exercir la llibertat d’expressió de manera significativa. El mateix 
enfocament hauria de ser adoptat en el cas de l’Article 13 CDF.93

D’acord amb l’evolució actual de la interpretació de la CEDH (i paral·lelament de la de la CDF), no es 
poden descartar ni confirmar unes obligacions positives més àmplies dels estats en relació amb la 
llibertat d’expressió artística. La qüestió és d’importància clau. Exceptuant problemes més aviat 
exòtics als quals es puguin enfrontar artistes i persones actives dins aquest àmbit a causa de 
limitacions relacionades amb l’exercici de l’autoritat estatal a alguns estats d’Europa de l’est, els 
principals reptes per a la llibertat d’expressió artística semblen el resultat d’accions d’individus 
particulars, com els propietaris de mitjans de comunicació (inclosos especialment operadors de 
mitjans electrònics) o els propietaris d’espais d’exposicions d’art. Aquesta consideració insta a 
repensar immediatament el nivell de protecció de la llibertat d’expressió artística en relacions 
horitzontals (i, per tant, el concepte d’obligacions positives dels estats en el mateix sentit).

També cal anotar que “els límits entre les obligacions positives i negatives de l’estat segons el Conveni 
no tendeixen a una definició exacta, sinó que els principis aplicables són similars. Si el cas s’analitza 
com un deure positiu de l’estat o com una ingerència d’una autoritat pública que ha de ser justificada, 
els criteris a aplicar no difereixen substancialment. En ambdós contexts, cal parar esment a mantenir 
l’equilibri just entre els interessos oposats en joc”,94 una afirmació que també es pot fer extensible a la 
llibertat d’expressió (artística).95

88 Vegeu casos francesos de la campanya antitabac (Cour de cassation, 21.02.1995, 92-13.688) o Demeure du Chaos (Cour de cassation, 
15.12.2009, 09-80.709), així com una sentència neerlandesa sobre una disputa entre una empresa que va encarregar una realització 
comercial per a nens i els artistes (sentència del tribunal de Groningen, 17.10.2007, 325896 CV EXPL 07-5278, 
ECLI:NL:RBGRO:2007:BB7405).

89 Vegeu sentència del Tribunal d’Apel·lació de Versalles (França), 18.02.2016, 15/02687, Aurélien Pascal X (Orelsan).

90 Decisió del TEDH, 20.10.2015, M’Bala M.Bala v. França, recurs núm. 25239/13.

91 Vegeu R.M. Share, Killing for Art: The Council of Europe and the Need for a Ban on the Slaughter of Animals for Artistic Expression, The 
George Washington International Law Review, 2010/2, p. 4-7-441.

92 Decisió del TEDH, 17.04.2018, Roj TV A/S v. Dinamarca, recurs núm. 24683/14, § 31.

93 El motiu és que l’Article 52 (3) CDF, que diu que “sempre que la Carta contingui drets que corresponguin a drets garantits pel Conveni per 
a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, el significat i l’abast d’aquests drets serà el mateix que els recollits a l’esmentat 
Conveni. Aquesta disposició no ha d’impedir que el dret comunitari pugui oferir una protecció més àmplia.” Tot i que la Unió pot oferir una 
protecció més àmplia de la llibertat d’expressió artística, ha de ser tanmateix amatent a ponderar aquest dret amb altres drets i llibertats
protegits per la Carta que corresponen als drets i llibertats garantits paral·lelament pel Conveni.

94 TEDH [CG], 30.06.2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Suïssa (núm. 2), recurs núm. 32772/02, § 82.

95 TEDH [CG], 12.07.2012, Mouvement raëlien suisse v. Suïssa, recurs núm. 16354/06, § 50.
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Tal com s’explica abans, la llibertat d’expressió (inclosa l’expressió artística) té una dimensió 
predominantment negativa. Des de la perspectiva de l’opinió pública, “prohibeix que un govern 
impedeixi a una persona de rebre informació que altres vulguin o estiguin disposats a facilitar-li”,96 

mentre que, des de la perspectiva de l’emissor de l’expressió, comporta (en principi) la prohibició de 
censura directa o indirecta per les autoritats estatals.97

4.3   Obligacions positives i el problema de la censura col·lateral (privada)

Tal com ja s’ha discutit, les obligacions positives emanades de l’Article 10 CEDH en relació amb la llibertat 
d’expressió artística es limiten a imposar a un estat el deure d’aplicar la discriminació positiva quan un 
individu seria altrament privat d’exercir la llibertat d’expressió de manera significativa.

Tanmateix, la qüestió que mereix l’atenció, i que probablement serà tractada més àmpliament en el futur, 
és la de les obligacions positives dels estats de protegir la llibertat d’expressió artística contra la censura 
privada. Hi ha almenys dos motius que afavoreixen aquest pronòstic: primer, la creixent importància dels 
mitjans digitals origina la creació d’“estats electrònics privats” controlats per empreses privades que 
apliquen normes pròpies, sovint incertes i de moment no sotmeses (si més no, a un nivell notable) a 
valoració judicial; i segon, la pandèmia de Covid-19, que està causant crisis econòmiques, la primera 
víctima de les quals és l’art: els estats han deixat de subvencionar en bona part l’activitat artística, 
oblidant la frase de Sir Winston Churchill que “l’art és essencial per a tota vida nacional complerta. L’estat 
es deu a ell mateix per a mantenir-lo i fomentar-lo.” Els artistes s’han  vist fortament exposats a 
operacions de mercat lliure. Si bé el mercat lliure és certament una benedicció (confirmada sense 
reserves pels europeus de l’est, que n’han viscut la manca), el valor artístic no és precisament la seva 
preocupació principal.

El problema de la censura (o regulació del discurs) col·lateral o privada ha sigut objecte de debat a la 
bibliografia jurídica,98 però fins ara no ha entrat en àmplies consideracions judicials al si del TEDH ni del 
TJUE. Considerant la tensió creixent entre les forces del mercat d’una banda i la llibertat d’expressió 
artística exercida cada vegada més a mitjans digitals privats de l’altra, el problema de la censura col·lateral 
hauria de ser degudament considerada per la legislació comunitària.

96 TEDH, 26.03.1987, Leander v. Suècia, recurs núm. 9248/81, § 74.

97 TEDH [CG], 10.05.2001, Xipre v. Grècia, recurs núm. 25781/94, §§ 248-254.
 
98 En lloc de múltiples fonts, vegeu J. Balkin, Old School/New School Speech Regulation, Harvard Law Review, 2014, vol. 127, p. 2296-2342.

Fotografia de Quang Nguyen Vinh

26



CONCLUSIONS I MIRADA AL FUTUR
Conclusions generals 

La llibertat artística és un pilar fonamental de qualsevol sistema democràtic, i les limitacions que s’hi 
imposen fan perillar la protecció dels drets humans. A nivell comunitari, és d’importància cabdal dreçar 
un sistema de protecció actualitzat, significatiu i eficaç per a un dels valors clau del projecte europeu, la 
qual cosa fa necessària més acció legislativa per a crear salvaguardes explícites per a la llibertat artística 
segons dret comunitari.

A més, perquè qualsevol acció legal sigui significativa, proporcionada i eficaç, s’ha de basar en les 
realitats factuals de la comunitat artística. Així doncs, cal un diàleg estructurat que aplegui els mons de 
l’art i de l’expertesa jurídica per a poder debatre nivells de LEA internacionals i nacionals dins la UE, 
juntament amb els elements clau de la protecció de la LEA. Aquest procés podria resultar en un manual 
que contingui directrius per a una millor protecció de la llibertat d’expressió artística a nivell comunitari, 
incloent-hi indicadors generals per a supervisar l’estat de la LEA a tota la UE.

Dret comunitari i llibertat artística

No sembla existir cap concepte que representi una competència pròpia de la UE pel que fa a la llibertat 
d’expressió artística. La competència comunitària en aquest sentit està limitada pel principi general 
d’atribució recollit als Articles 4 i 5 Tractat de la Unió Europea (TUE). Per tant, la UE, ara per ara, només pot 
legislar dins el camp de l’expressió artística si fa ús de la competència prevista als Tractats. Tot i això, la 
llibertat d’expressió artística és una llibertat fonamental segons l’Article 13 CDF. Tanmateix, d’acord 
amb l’explicació de l’Article 13 CDF, aquesta llibertat ha de ser exercida “considerant l’Article 1” de la 
Carta (“la dignitat humana és inviolable”). Aquesta referència no està recollida per cap altra disposició de 
la Carta. Això no sembla limitar-se a una explicació jurídica; laresposta potser es troba dins un context 
més polític. Amb tot, una actualització de l’explicació en relació amb l’Article 13 CDF és possible.

No existeix una sola llei jurídicament vinculant de dret derivat que prevegi la garantia de la llibertat 
d’expressió artística com un dels seus objectius, si bé els Articles 114, 50 o 56 TFUE podrien servir com a 
base jurídica.

 Les obligacions dels estats membres segons dret internacional

Tots els estats membres tenen obligacions segons els instruments de dret internacional adoptats per 
l’ONU, com la DUDH, el PIDCP, el PIDESC o els instruments jurídics de la UNESCO. Tots els estats membres 
són parts de la CEDH.

Els instruments internacionals de drets humans adoptats per l’ONU inclouen un seguit de principis. Els 
òrgans dels tractats de l’ONU supervisen tots els estats que són part del respectiu conveni i emeten 
observacions finals. L’aplicació de qualsevol recomanació de les observacions finals sol estar sotmesa a 
la voluntat de l’estat membre de cooperar amb el respectiu òrgan.

Tanmateix, aquests instruments i tots els materials creats pels òrgans dels tractats de l’ONU, com 
comentaris generals, directrius i observacions finals, constitueixen una font d’inspiració per al TJUE i el 
TEDH.

La Convenció Europea de Drets Humans

L’Article 10 CEDH no fa una referència explícita a la llibertat d’expressió artística; tanmateix, el TEDH ha 
reconegut la importància de l’expressió artística com un tipus concret d’expressió que mereix 
protecció dins aquest article.

Només es poden dur casos al TEDH un cop s’hagin exhaurit tots els recursos a nivell nacional. Per tant, el 
corpus jurisprudencial del TEDH només reflecteix part de les implicacions actuals d’aquestes 
limitacions de la llibertat artística que poden produir-se als estats membres.
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Jurisprudència sobre la llibertat artística

El corpus jurisprudencial del TJUE sobre la llibertat d’expressió artística és molt limitat. La major part 
de la jurisprudència significativa per als estats membres prové del TEDH.

La jurisprudència del TEDH sobre la llibertat d’expressió artística és més aviat superficial, atès que no
aporta cap definició concisa d’expressió artística i mostra una clara tendència a basar la protecció del 
discurs objecte de litigi més aviat en la seva naturalesa política que no pas en la seva intenció i 
substància artística. Això no és sorprenent, atès que l’Article 10 CEDH estava pensat per a protegir el
discurs polític lliure com a fonament de la democràcia. En conseqüència, altres elements de l’àmbit 
substantiu de la llibertat d’expressió, com el discurs artístic, comercial, acadèmic o religiós, semblen 
menys importants davant d’aquest rerefons històric.

En aquest sentit, val a esmentar que la jurisprudència d’alguns tribunals nacionals (especialment el 
Tribunal Constitucional Federal alemany) permet de desenvolupar una definició d’expressió artística 
com a valor protegit. Tanmateix, la majoria de tribunals (inclòs el TEDH) tendeix a jutjar en matèria de 
llibertat d’expressió artística i els seus suposats abusos de manera intuïtiva i cas per cas. Això causa 
inseguretat jurídica. Els artistes i les persones que treballen en la difusió de creacions artístiques no 
tenen certesa si una determinada obra serà realment valorada primerament com a art. 

Mirada al futur

La Unió Europea ha destacat contínuament la importància de la llibertat artística. L’evolució actual 
suggereix que cal actuar per a defensar un dret fonamental que també constitueix el nucli dels valors
europeus.99

Per altra banda, el resum jurídic d’aquest estudi indica que la protecció jurídica de la llibertat artística
a la UE i als seus Estats Membres emana sobretot del dret internacional de drets humans o del TEDH. 
De fet, és lícit afirmar que sembla haver-hi una certa discrepància entre les aspiracions de la UE i la 
protecció atorgada pel dret comunitari en relació amb la llibertat artística. La reacció immediata a 
aquesta interpretació és que cal més acció legislativa per a habilitar una protecció explícita de la 
llibertat artística dins el dret comunitari.

Tanmateix, el resum jurídic també suggereix que aquesta acció jurídica apunta a una mesura 
d’harmonització i només és possible si la UE fa ús de la seva competència (prevista als Tractats). No cal 
dir que implica uns processos legislatius llargs i complicats. No obstant, la complexitat d’aquests 
processos no ha de menystenir el valor d’una protecció jurídica més explícita de la llibertat artística en 
dret comunitari com a tal. Una protecció més elegant que faci justícia al valor de la llibertat artística i 
l’alliberi d’“elements contaminants” és sens dubte una idea seductora.

Aquest enfocament no sols exigeix un raonament jurídic elegant i progressista, sinó també una 
comprensió detallada de l’activitat artística com a pràctica i procés, que també inclogui la participació 
de la comunitat artística.

Tal com ha remarcat CAE, juntament amb algunes altres xarxes expertes,100 el sistema 
socioeconòmic actual dins el qual es mouen els artistes constitueix un enorme obstacle a la lliure 
expressió dins el sector artístic. Atrapats entre diferents “solucions per a sobreviure”, els artistes no 
tenen temps per a expressar lliurement què volen i possiblement podrien fer. Per consegüent, 
qualsevol acció jurídica s’ha de basar en les realitats factuals de la comunitat artística perquè sigui 
significativa, proporcionada i eficaç.

99 Vegeu l’informe de Freemuse The New European Agenda on Freedom of Artistic Expression i el document de posició de CAE Protecting 
artistic freedom as a European value
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A més, involucrar la comunitat artística en el procés aporta un valor afegit. Permetrà una millor 
comprensió de les tradicions constitucionals dels estats membres i com la llibertat d’expressió artística hi 
és protegida i tractada. Això és fonamental per a qualsevol acció política o jurídica futura a nivell 
comunitari, sobretot perquè només es presenten pocs casos de presumptes limitacions a la llibertat 
d’expressió artística davant els òrgans dels tractats de l’ONU o del TEDH. 

Això ens retorna a la proposta prèvia d’iniciar un diàleg estructurat que aplegui els mons de l’art, 
l’expertesa jurídica i els centres de decisió per una millor comprensió de com dissenyar una protecció 
contemporània i significativa de la llibertat artística. És possible mitjançant un procés de supervisió basat 
en un manual millorat amb indicadors. Aquest enfocament també permetria de dur a terme la recerca 
més específica necessària, tal com ho indica l’estudi.

En altres paraules, un procés d’aprenentatge a través d’aquest manual europeu i l’acció jurídica no són 
alternatives que s’excloguin mútuament. De fet, es tracta d’elements complementaris que permetrien a 
la UE de dissenyar una protecció actualitzada, significativa i eficaç d’un dels valors clau del projecte 
europeu. 100

100 (Vegeu European Expert Network on Culture and Audiovisual (2020). The status and working conditions of artists and cultural and creative 
professionals.)

Fotografia de Brett Sayles
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ANNEX: BIBLIOGRAFIA D’INTERÈS

Sembla més aviat sorprenent que l’àmbit acadèmic jurídic mundial no hagi desenvolupat un corpus 
extens de treball analític sobre la llibertat d’expressió artística. Els treballs acadèmics dedicats a 
diferents aspectes de la llibertat de les arts o l’expressió artística solen abstenir-se de definir aquests 
termes, utilitzant-los en canvi de manera intuïtiva. En citarem dos exemples. Quan Amy Adler critica 
fortament els intents de l’esquerra d’abolir la llibertat d’expressió (artística) sota el pretext de combatre 
l’abús contra les dones en la pornografia, comença destacant la impossibilitat de “definir de manera 
coherent termes com ‘pornografia’, ‘art’ o ‘incitació a l’odi’”, afegint que creu “que aquestes paraules 
desafien la definició”, que és una tesi subjacent del seu article.101 Quan Paul Kearns presenta 
l’enfocament evolutiu dels poders judicials anglòfons davant els reptes que les obres “indecents” o 
“blasfemes” suposen per a la llibertat artística, explica que la seva percepció d’art que proposa és 
“àmplia” i “inclou, entre altres, l’art visual, l’escriptura creativa i el cinema”.102

Tanmateix, és precisament la definició que fa previsible les disposicions jurídiques, la qual cosa és 
condició per a la protecció efectiva de qualsevol dret o llibertat.

Hi ha llibres monogràfics que analitzen la història dels litigis sobre llibertat de les arts des d’un punt de 
vista jurídic (per exemple, D. McClean [ed.], The Trials of Art, Londres 2007; M. Heins, Sex, Sin and 
Blasphemy: A Guide to America’s Censorship Wars, Nova York 1993; P. Kearns, Freedom of artistic 
expression. Essays on Culture and Legal Censure, Oxford 2013; U. Hoppe, Die Kunstfreiheit als 
EUGrundrecht, Frankfurt 2011) o que contextualitzen en general la llibertat d’expressió artística des 
d’una perspectiva més analítica (com S.C. Dubin, Arresting Images: Impolitic Art and Uncivil Actions, 
Oxon 1992; W. Schneider, D. Gad [eds.], Good Governance for Cultural Policy. An African-European 
Research about Arts and Development, Frankfurt 2014). La llibertat artística és a vegades debatuda com 
un element de la llibertat creativa (vegeu I. Pignard, La liberté de création, Niça 2013; A. Tricoire, Petit 
traité de la liberté de création, París 2011), de la llibertat d’expressió (J. Skrzydło, Wolność słowa w 
orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
Toruń 2013; I. C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Varsòvia 2010; K. András, T. Bernát, Sajtószabadság és médiajog a 21. 
század elején 4, Budapest 2017) o dels drets culturals (G. Famiglietti, Diritti culturali e diritto della cultura. 
La voce «cultura» dal campo delle tutele a quello della tutela, Torí 2010). Aquests treballs solen 
centrar-se en l’experiència d’una determinada jurisdicció (per exemple, nordamericana: vegeu R. P. 
Bezanson, Art and Freedom of Speech, Chicago 2009; francesa: I. Pignard, La liberté de création, Niça 
2013; TEDH: D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka [eds.], Swoboda wypowiedzi w działalności 
artystycznej, Varsòvia 2014; altres estats anglòfons: P. Kearns, Freedom of artistic expression. Essays on 
Culture and Legal Censure, Oxford 2013; japonesa: R. Hutchinson [ed.], Negotiating Censorship in 
Modern Japan, Nova York 2013). A més, hi ha llibres que presenten la interrelació entre la llibertat 
d’expressió artística i altres valors protegits jurídicament (per exemple, J. Temperman, A. Koltay [eds.], 
Blasphemy and Freedom of Expression. Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the 
Charlie Hebdo Massacre, Cambridge 2017; M.M. Bieczyński, Prawne granice wolności twórczości 
artystycznej w zakresie sztuk audiowizualnych, Varsòvia 2011). Finalment, també hi ha treballs útils per a 
l’anàlisi jurídica del concepte d’expressió artística, que tanmateix adopten una perspectiva no jurídica de 
la definició d’art (per exemple, A. Danto, What Art Is, New Haven 2014; S. Davies, Definitions of Art, Ithaca 
1991; A. Julius, Transgressions: The Offences of Art, Chicago 2002). Resulta curiós que només el món 
acadèmic jurídic se centri en el concepte de llibertat d’expressió artística des d’una perspectiva 
universal (vegeu M. Górski, Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe I krajowe, 
Varsòvia 2019).

101 A. Adler, What’s Left? Hate Speech, Pornography, and the Problem of Artistic Expression, “California Law Review”, 1996, vol. 84, núm. 6, p. 
1499-1572, p. 1506.

102 P. Kearns, Freedom of Artistic Expression. Essays on Culture and Legal Censure, Oxford 2013, p. 1.
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La llibertat d’expressió artística també ha sigut debatuda en nombrosos articles o capítols de llibres. 
També en aquest cas, es concentra en jurisdiccions concretes (per exemple, nord-americana: J.M. Balkin, 
Cultural Democracy and the First Amendment, Northwestern University Law Review 2016/110; S.H. 
Nahmod, Artistic Expression and Aesthetic Theory: The Beautiful, the Sublime and the First Amendment, 
“Wisconsin Law Review” 1987; M.W. Walker, Artistic Freedom v. Censorship: The Aftermath of the NEA's 
New Funding Restrictions, “Washington University Law Review” 1993/3; francesa: M. Kraïem Dridi, La 
liberté de création culturelle, “Annuaire International de Justice Constitutionnelle” 2013/XXIX, Ais de 
Provença 2014; P. Mouron, La liberté de création au sens de la loi du 7 juillet 2016, “Revue des Droits et 
Libertés Fondamentaux” 2017/30; canadenca: K. Roach, D. Schneiderman, Freedom of Expression in 
Canada [w:] Canadian Charter of Rights and Freedoms, red. E. Mendes, S. Beaulac, Markham 2013; 
britànica: D. Watkins, Freedom of Artistic Expression and the Human Rights Act 1998, “Art Antiquity and 
Law” 2005/2; alemanya: R. Maroz, The Freedom of Artistic Expression in the Jurisprudence of the United 
States Supreme Court and the Federal Constitutional Court of Germany: a comparative analysis, 
“Cardozo Arts & Entertainment Law Journal” 2017/2; russa: D. Kuznetsov, Freedom Collide: Freedom of 
Expression and Freedom of Religion in Russia in comparative perspective, “Russian Law Journal” 2014/2; 
hongaresa: Z. Cseporán, A művészet szabadságának mozgástere az Alaptörvény keretei között, 
“Scriptura” 2014/1; K. András, A művészet szabadsága: a nem létező alapjog, “Pázmány Law Working 
Papers” 2016/4; TEDH: E. Polymenopoulou, Does One Swallow Make a Spring? Artistic and Literary 
Freedom at the European Court of Human Rights, “Human Rights Law Review” 2016/3; 
comparativa/multijurisdiccional: P. Kearns, A Hidden Minority: A Comparative Analysis of the Rights of 
Artists in England, France and the USA, “Art Antiquity and Law” 2013/3) o bé en aspectes particulars de la 
llibertat d’expressió artística (per exemple, E. Łętowska, K. Pawłowski, What is Allowed in the Opera: Law 
as the Borderline of Artistic Experiment [in:] Law and Opera, F. Annunziata, G. F. Colombo [eds.], Cham 
2018).

Finalment, hi ha comentaris sobre els principals instruments jurídics internacionals que protegeixen, 
entre altres, la llibertat d’expressió artística (CDFUE: S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward [eds.], The EU 
Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford 2014, W.B.T. Mock, G. Demuro [eds.], Human 
Rights in Europe. Commentary on the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Durham 
2010; CEDH: W. Schabas, The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford 2015; 
PIDCP: S. Joseph, J. Schultz, M. Castan eds.], The International Covenant on Civil and Political Rights. 
Cases, Materials, and Commentary, Oxford 2004; PIDESC: B. Saul, D. Kinley, J. Mowbray, The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Commentary, Cases, and Materials, Oxford 2014) o 
sobre la seva redacció (per exemple, B. Saul, The International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. Travaux Préparatoires 1948–1966, vol. I, Oxford 2016; B. Saul, The International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights. Travaux Préparatoires 1948-1966, vol. II, Oxford 2016).
 

 

31



Fotografia de Yogendra Singh

Estudi encarregat per l’eurodiputada

DIANA RIBA I GINER


