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LABURPEN EXEKUTIBOA

Adierazpen artistikorako askatasuna (FoAE, Freedom of Artistic Expression), edozein sistema 
demokratikoaren zutoin ez ezik, europar proiektuaren gako-balioetako bat ere bada.  Adierazpen 
artistikorako askatasuna oso gutxitan ikertu izan da lege-kontzeptu autonomo gisa; maiz beste 
eskubide edo askatasun batzuekin nahastu izan da, edo are adierazpen-askatasunaren analisi 
orokorrago baten parte gisa tratatu. Horren ondorioz, argazki zatikatu eta azalekoa eskaini izan da 
adierazpen artistikorako askatasunaren funtsari buruz mundu zabalean eta, bereziki, Europan. 

Azterlan honek munduko eta Europako legegintza- eta jurisprudentzia-esparruaren errepaso 
orokorra egiten du, eta bestelako jarduera-ildoak nabarmentzen ditu. Horren guztiaren helburua da 
adierazpen artistikorako askatasunaren lege-babesa sendotzea Europan. 

Azterketaren lehendabiziko zatiak modu kritikoan azaltzen du giza eskubideen alorreko nazioarteko 
lege-esparru garrantzitsuena, baita nazioarteko baliabide ez-lotesleak ere. 1948ko Giza Eskubideen 
Aldarrikapen Unibertsalak babesturiko kultura-eskubideen lehendabiziko berme unibertsaletik hasi, 
eta adierazpen artistikorako askatasuna babestea xede duten nazioarteko tresnen 
kontzeptualizaziora bitarteko guztia biltzen du. 

Bigarren zatian, berariaz jorratzen da zer-nolako babes-maila ageri duen adierazpen artistikorako 
askatasunaren babesak Europan, eta, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentzia ez ezik, 
Europar Batasuneko estatu kideen jurisdikzio nazionaletakoak ere aztertzen ditu. Nahiz eta Europar 
Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. artikuluak oinarrizko askatasunen barruan biltzen 
duen adierazpen artistikorako askatasuna, badirudi Batasuneko eskumenen artean ez dela ageri 
halako kontzepturik, adierazpen artistikorako askatasunari dagokionez. Hori horrela, orain-oraingoz 
adierazpen artistikorako askatasuna ez da ezein egintza juridiko lotesleren edo zuzenbide deribaturen 
xede nagusi, eta, hori hala izanik, apenas dagoen Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 
jurisprudentziarik.

Aintzat harturik etengabe aldatzen ari den kontzeptu dinamikoa dela, adierazpen artistikoaren 
legezko definizio bat emateko ahaleginek ikuspegi intuitiboa baliatu dute, batetik, eta araugintzako eta 
definitzeko ikusmoldea, bestetik. Lehendabiziko ikuspegi hori da nagusi adierazpen artistikoaren 
legezko definizio global bat sortzeko eginahalean, eta bigarrena, ostera, jurisdikzio bakan batzuetan 
baino ez da ageri.  Badirudi adierazpen artistikorako askatasunaren aldekoagoa dela, eta mugarri 
garrantzitsua dela kontzeptu horrekin loturiko auzietan eta haren ustezko abusuetan. 
Azterlanaren hirugarren zatiak aurretiazko irakurketa bat egiten du Europar Batasuneko estatu kideek 
adierazpen artistikorako askatasunaren esparruan dituzten obligazio negatiboen eta positiboen 
gainean. Jurisprudentzian gehien ageri diren obligazio negatiboak dira, esate baterako, mugapen 
politikoak, moral erlijiosoa eta publikoa, eta izen ona eta duintasuna. Obligazio positibo apurrei 
dagokienez, azterlanak iradokitzen du premiazkoa dela adierazpen artistikorako askatasuna 
babesteko arauak birplanteatzea harreman horizontaletan, bai eta albo-zentsuraren auzia ere.

Amaitzeko, azterketak azpimarratzen du beharrezkoa dela Europar Batasuneko lege-esparru bat 
adierazpen artistikorako askatasuna egokiro eta modu eraginkorrean babesteko. Horretaz gainera, 
iradokitzen du Batasuneko estatu kideek, Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren sinatzaile diren 
aldetik, nazioarteko zuzenbideari jarraitu beharko lioketela adierazpen artistikorako askatasuna 
babesterakoan. Halaber, planteatzen du elkarrizketa egituratu bat ipini daitekeela martxan Europar 
Batasunean, arteen mundua eta legegintzako jakintza elkartzeko, eta, bien artean, adierazpen 
artistikorako askatasuna hobeto babesteko gidalerroak bilduko dituen eskuliburu bat sortzeko 
Europar Batasunean. Gidaliburu horrek barnean hartu beharko lituzke, orobat, Batasuneko adierazpen 
artistikorako askatasuna monitorizatzeko adierazle orokorrak. 
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Argazkilariaren izen artistikoa: Seoungsuk Ham 



AITZINSOLASA

Azken urteotan, Culture Action Europe (CAE) elkarteak arreta handia ipini dio adierazpen artistikorako 
askatasunari. CAEk modu aktiboan babestu du Europar Batasuneko Arts Rights Justice lantaldea (ARJ) 
2012-2017 bosturtekoan, eta gai horixe izan da CAEren estrategiarako hari nagusia 2018-2021 aldirako. 
2019an, CAEk lankidetza estrategiko bati ekin zion Freemuse elkartearekin, eta lantalde espezifiko bat 
antolatu zuen CAEko kideekin eta beste kide batzuekin. Helburu gisa finkatu zuten definitzea zein 
izango diren Europan adierazpen artistikoa sustatzeko hurrengo urratsak eta estrategiak, bai eta 
esku-hartze taktikoak eztabaidatzea ere, hala nola Europako Batzordearen atxikimendua, egungo 
Kulturarako Kontseiluaren 2019-2020 aldirako Lan Plana eta adierazpen artistikoko EEko lan-tailerrak. 

2020ko urtarrilaren 21ean, CAEk eta Freemusek eztabaida-saio publiko bat antolatu zuten elkarrekin, 
eta azken horrek txosten bat kaleratu zuen Europako Parlamentuan eginiko ekitaldi batean: Askatasun 
Artistikoaren Egoera Europan. Domènec Ruiz Devesa eta Julie Ward eurodiputatuak izan ziren ekitaldi 
haren babesle. Ekitaldi hartan, CAEk eta Freemusek hainbat gomendio aurkeztu zizkieten Europako 
erakundeei, adierazpen artistikorako askatasuna babesteko eta eskubide hori EB osoan barrena 
sustatzeko.

2020ko otsailean, UNESCOren Parisko egoitzan izan zen CAE, eta ekarpenak egin zituen Kultura 
adierazpenen aniztasuna babesteko eta sustatzeko 2005eko Konbentzioaren Gobernuarteko 
Batzordean.

Prozesu haren eta gizarte zibileko beste hainbat erakunde eta elkartek eginiko lanaren ondorio 
nagusietako bat zera da, heldu beharra dagoela adierazpen artistikorako askatasunaren legezko 
babesari. 2020ko apirilean, CAEk Protecting artistic freedom as a European value izeneko agiria 
argitaratu zuen (Adierazpen artistikoa Europako balio gisa babesten), zeinean nabarmentzen baitzuen 
beharrezkoa dela lege-esparruaren gaineko gidaliburu bat sortzea Europa osorako, estatu kide 
guztiek baliatzeko modukoa. Agiri hark proposatzen zuen gidaliburu horrek adierazle orokorrak bildu 
beharko lituzkeela, komunitate artistikoak eta kultura-sektoreak adierazpen artistikoaren egoera 
modu esanguratsuan monitorizatu ahal izan dezaten Europar Batasunean.

Berdeak/Europako Aliantza Askea taldearekin elkarrizketa oparo bat izan ostean Europako 
Parlamentuan, CAEk aldez aurreko azterketa bat proposatu zuen lege-esparru garrantzitsu hori 
hobeto ulertu ahal izateko.  
Azterlan honen bidez, esparru eta jurisprudentzia horren errepaso orokorra egingo da. Helburua ez da 
lege-arau eta -interpretazio korapilatsuen panorama konplexuaren gaineko mapa bat aurkeztea, 
edonork erabiltzeko modukoa. Aitzitik, azterlan honek bestelako jarduera-ildoak trazatu nahi ditu, 
adierazpen artistikorako askatasunaren lege-babesa Europako balio gisa indartuz.
 
Azterlan honen xedea da errepaso labur bat egitea eta hainbat auzi identifikatzea: 

    Goi-mailako kalitateko literatura nagusia; 
Europar Batasuneko zuzenbideko eta nazioarteko giza eskubideen alorreko lege-tresnak eta 
xedapenak zehaztea, bai eta estatu kide guztietarako eta EB osorako garrantzitsuak diren bestelako 
soft law tresnak ere; 
Obligazio positibo eta negatiboen arteko orekaren gaineko aldez aurreko irakurketa bat, aipaturiko 
lege-esparruaren pean.
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1 Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalari edo Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunari egindako erreferentziak ikusteko: 
Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights, OJ C 303, 2007/12/14, 17-35 or.

Egileen gainean

Laburpen juridikoa Marcin Górski irakasleak egina da, zeina Łódźeko Unibertsitateko (Polonia) 
Europako Zuzenbide Konstituzionaleko Saileko irakasle elkartua baita. Horretaz gainera, abokatua, 
Poloniako Abokatuen Elkarteko Giza Eskubideen Batzordeko kidea eta Łódź hiriko Departamentu 
Juridikoko arduraduna ere bada. Górski 170 liburu edo artikuluren egile edo egilekide da, eta, beste 
hainbat gairen artean, Batasuneko zuzenbidea, nazioarteko zuzenbidea, konstituzio-zuzenbidea, giza 
eskubideak eta zuzenbide konparatua jorratzen ditu. Giza eskubideak, Batasuneko zuzenbidea eta 
konstituzio-zuzenbide konparatua dira haren espezializazio-adarra. 2019an, Swoboda wypowiedzi 
artystycznej. Standardy międzynarodowe I krajowe liburua kaleratu zuen (Adierazpen Artistikoaren 
Askatasuna. Nazioarteko eta Tokiko Arauak, Wolters Kluwer etxeak argitaraturik).  

Górski irakaslearen ikuspegi juridikoa abiapuntu harturik, Culture Action Europe sareak, Yamam 
Al-Zubaidirekin batera, azterketa honen amaieran bilduriko hainbat ondorio taxutu zituen. 

Culture Action Europe (CAE)  sare kulturalak, erakundeak, artistak, aktibistak, akademikoak eta 
arduradun politikoak batzen dituen Europako sare handiena da. CAE da, hain justu, Europar Batasuneko 
arteen eta kultura-politikaren gaineko iritzi eta eztabaida informatua izateko lehendabiziko eskala. 
Sektore arteko sare bakar gisa, kultura-praktika guztiak batzen ditu, hala nola arte eszenikoak eta 
literatura, arte bisualak, diseinua eta zeharkako ekimen artistikoak, baita zentro komunitarioak eta 
aktibisten taldeak ere.

Yamam Al-Zubaidi aholkulari independentea da, eta, aurretik, Culture Action Europe sareko Batzorde 
Exekutiboko kide izana da. Suediako Berdintasuneko defendatzaile aritu zen hamar urtez, bai eta 
Berdintasuneko eta Aniztasuneko zuzendari ere hainbat urtetan, Suediako Riksteatern Antzoki 
Nazionalean. Berak egina da berdintasuneko datuen gaineko Suediako lehendabiziko txostena, eta gai 
horren inguruko nazioarteko hainbat konparazio-txosten egin ditu; horien artean, Berdintasun-datuak 
biltzeko jardunbideen analisia eta berrikuspen konparatiboa Europar Batasunean, Europako 
Batzordeak eskaturik. 

EUROPAR BATASUNA: ESPARRU JURIDIKO ETA 
JURISPRUDENTZIA NAGUSIA 

Adierazpen artistikorako askatasuna apenas ikertzen da kontzeptu juridiko independente gisa, eduki 
normatiboari dagokionez. Beste eskubide edo askatasun batzuekin nahastu izan da (esate baterako, 
erlijio-askatasunarekin), edo adierazpen askatasunaren analisi zabalagoen parte gisa tratatu. Horretaz 
gainera, analisi horiek jurisdikzio jakin batzuk izaten dituzte ardatz, hala nola AEBkoa, Alemaniakoa edo 
Giza Eskubideen Europako Konbentzioarena. Horren ondorioz, irudi zatikatua eta azalekoa dugu 
adierazpen artistikorako askatasunari buruz, dela maila globalean, dela Europako testuinguruan (alor 
horretako literatura garrantzitsuena kontsultatzeko, ikus 1. eranskina). 

Azterketa hau berez Europar Batasunean adierazpen artistikorako askatasuna babesteari eskainia 
bada ere (eta horrek, nahi eta nahi ez, azterrarazten du zer-nola babesten ote duten askatasun hori 
Giza Eskubideen Europako Konbentzioak eta Batasuneko estatu kideetako jurisdikzio nazionalek), 
baliagarria dirudi kontuan hartzea giza eskubideen alorreko hainbat baliabide unibertsal, haiek baitira 
giza eskubideak babesteko Europar Batasuneko mekanismoaren inspirazio-iturri1. 

1. 1  Giza eskubideen alorreko nazioarteko zuzenbidea eta nazioarteko tresna ez-lotesleak

Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna (EZPNI); Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Ituna (EESKNI) 
eta beste hainbat tresna lotesle
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19. artikuluak, berriz, hauxe dio: «Gizabanako guztiek dute iritzi-eta adierazpen-askatasuna. Eskubide 
horrek barne hartzen du erlijioa eta sinesmena aldatzeko askatasuna eta bakoitzaren iritziengatik inork 
ez gogaitzeko eskubidea, ikerketak egitekoa eta informazioa eta iritziak mugarik gabe eta nolanahiko 
adierazpidez jaso eta zabaltzekoa». Hasiera batean, Nazio Batuen Erakundeko Batzar Nagusiaren 
tresna ez-lotesle gisa tratatu zen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala; egun, ordea, nazioarteko 
zuzenbide ohiturazko edo nazioarteko zuzenbidearen printzipio orokorren isla gisa hartzen da1.

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

Argazkilariaren izen artistikoa: Luxstorm
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artikuluak, zeinak adierazpen artistikorako askatasuna ere biltzen 
baitu, badirudi gordetzen duela koherentzia Eskubide Zibil eta 
Politikoen Nazioarteko Itunaren 19. artikuluarekin1. 

Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren (1966) 19. 
artikuluaren 2. paragrafoan bildu zen lehendabizikoz adierazpen 
artistikorako askatasuna giza eskubideen alorreko nazioarteko 
zuzenbidean: «Pertsona guztiek dute adierazpen-askatasunerako 
eskubidea; eskubide horretara biltzen da era guztietako 
informazioak eta ideiak bildu, jaso eta zabaltzeko askatasuna, 
mugak kontuan hartu gabe, ahoz, idatziz edo inprimatuta, modu 
artistikoan edo eurek aukeratutako beste edozein prozedura 
baliatuta». Xedapen horren idazketak makina bat ika-mika eragin 
zuen Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna prestatzeko 
lanetan (travaux préparatoires)2. Nahiz eta 34. ohar orokorrak3 
berresten duen adierazpen artistikorako askatasuna Eskubide Zibil 
eta Politikoen Nazioarteko Ituneko 19. artikulutik eratorria dela, 
Giza Eskubideen Batzordearen jurisprudentzia nahiko mugatua da: 
Ballantyne4 eta Shin5 kasuetan, Giza Eskubideen Batzordeak 
baieztatu zuen (azken kasu horretan, axaletik izan bazen ere), 
Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 19. artikuluko 2. 
paragrafoak babesten duela adierazpen artistikoa; Bakhytzhan 
Toregozhina kasuan6, ostera, batzordeak ez zuen kontuan hartu 
aztergai zuen jardunaren ustezko artistikotasuna (flash-mob bat). 

Halaber, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko 
Itunak 15. artikuluaren 3. paragrafoan jasotzen duenez, «itun hau 
sinatzen duten estatuek konpromisoa hartzen dute errespetatuko 
dutela ikerketa zientifikorako eta sorkuntza-jarduerarako 
ezinbesteko askatasuna». «Ezinbesteko» terminoa ez da hartu 
behar sorkuntza-jarduna murrizteko ahalegin gisa, xedapenarekin 
loturiko prestaketa-lanei erreparaturik. Negoziazioetan esku hartu 
zuten hainbat estatuk (batez ere Txekoslovakiak eta garai hartako 
«Ekialdeko blokeko» beste herrialde batzuek) behin eta berriz 
eskatu zuten osatu zedila xedapena babesturiko askatasunaren 
xedeari eginiko erreferentzia batekin –demokraziaren garapena 
eta nazioen arteko bakea eta lankidetza bermatzea–, baina 
Mendebaldeko demokraziek gogor egin zioten aurka proposamen 
horri. Bulgariako ordezkaritzak estatu komunistek proposaturiko 
zuzenketaren kontra egin zuen; hala, bistaratu zen.

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

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, 12. liburukia, 634. or.

6 Ikus Draft International Covenants on Human Rights. Annotation prepared by the 
Secretary-General,  1955/07/1eko agiria, Nazio Batuen Batzar Nagusia, A/2929, 144-150 or. 

7 Giza Eskubideen Batzordea, 102. saioa, Geneva, 2011ko apirilak 19-21, 34. ohar orokorra 
(CCPR/C/GC/34), 2011/09/12, § 11.

8 Giza Eskubideen Batzordearen Erabakia, 1993/03/31koa, Ballantyne et al.. vs Kanada, 359, 
385/89 auzi zenbakia, § 11.3 (jatorrizkoa frantsesez: «Ulertu behar da 19. artikuluko 2. 
paragrafoa aplikatzekoa dela albiste edo informazio orotan, adierazpide edo iragarki 
komertzial orotan, artelan orotan eta abarretan; ez litzateke ulertu behar adierazpen 
politiko, kultural edo artistikoei bakarrik aplikatzeko gisa»). 
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asmoa zela «abusu» posibleak saihestea, eta SESBeko askatasun 
artistikoaren loraldiari erreferentzia egin zitzaion1. 

Hainbaten arabera, sormen-jardunaren askatasuna (Eskubide 
Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Ituna, 15. 
artikuluaren 3. paragrafoa) kultura-bizitzan esku hartzeko 
eskubidearen parte da (itun bereko 15. artikuluaren 1. zenbakiko a 
letra), eta, aldi berean, haren xede nagusia gainjarririk ageri da 
itun horretako 19. artikuluaren 2. zenbakian babesturiko 
adierazpen artistikorako askatasunarekin2. 

Nahiz eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko 
Itunaren tasun juridikoa ez den Eskubide Zibil eta Politikoen 
Nazioarteko Itunaren berdina, azken horren 2. artikuluko 1. 
zenbakiak behartu egiten ditu estatuak itun horretan 
aurreikusitako eskubideak «errespetatzera eta bermatzera». 
Lehendabizikoaren 2. artikuluaren 1. zenbakiak («xedapen 
orokor» gisa hartu ohi da) hauxe aurreikusten du bakar-bakarrik: 
«Estatu alderdi bakoitzak konpromisoa hartzen du neurri 
egokiak ezartzeko (...) itun honetako eskubideak eragingarriak 
izan daitezen (...)», Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen 
Nazioarteko Itunari erreferentzia eginez3. Nolanahi ere, 
gogoratu behar da estatu alderdiek aurreko itunean ezarritako 
eskubideak babesteko mekanismoa indartu nahi zutela, eta, aldi 
berean, estatuen obligazioen esanahia eta irismena bestela 
interpretatzeko aukera bermatu nahi zutela, Eskubide 
Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren 2. 
artikuluaren 1. paragrafoan aipaturiko eskubide espezifikoei 
zegokienez. Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen 
Nazioarteko Itunaren 2. artikuluaren 1. paragrafoko xedapen 
orokorra ez litzateke interpretatu behar itun horren ezein 
aplikazio judizialen galarazpen gisa (15. artikuluaren 3. paragrafoa 
ere barnean harturik, eta, horri dagokionez, ohartarazi behar da 
ituna judizialki aplikatzen dela, gainera)4, ezta alderdi estatuen 
obligazioen salbuespen gisa ere; aitzitik, modu negatiboan 
eragiten dio EESKNIa arau autoexekutagarrien sorta gisa 
tratatzeko aukerari. 

Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundearen 
(UNESCO) Kultura Adierazpenen Aniztasuna Babesteko eta 
Sustatzeko Konbentzioak, zeina Parisen sinatu baitzen 2005eko 
urriaren 20an, egun 148 herrialde biltzen ditu (onarpen, onespen, 
eta atxikitzearen berrespen bidez), bai eta Europar Batasuna ere 
alderdi gisa1, eta adierazpen askatasunaren testuinguru 
espezifikoari buruz mintzo da, artistikoa ere barnean harturik. 
Konbentzioaren oinarrizko printzipioen barruan bilduta dago, 2. 
artikuluaren 1. zenbakian, alderdiak beharturik daudela 
kultura-adierazpenaren askatasuna

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  Alderdiek itun bakoitzaren ondorio juridikoen gainean dituzten asmoen gainean, ikus 
Nazio Batuen Batzar Nagusia, Hirugarren Batzordea, 575. bilera, 1954/11/5, A/C.3/SR.575, 
165-166 or. 
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Errespetatzera. Zoritxarrez, Konbentzioaren 7. artikuluak1, kultura-adierazpenaren askatasunari 
buruzkoa, ez dirudi araudi autoexekutagarririk2 osatzen duenik, idazketa lauso samarra ageri baitu. 
Hori horrela, garrantzitsua da adierazpen artistikorako askatasunari buruzko arau nazionalak eta 
internazionalak interpretatzeko, baina haren idazketa ez da estatuek zuzenean aplikatzeko modukoa. 
Nolanahi ere den, UNESCOren Konbentzioaren 5. artikuluak hauxe xedatzen du: «Alderdiek, Nazio 
Batuen Gutunarekin, nazioarteko zuzenbideko printzipioekin eta unibertsalki aitortuta dauden giza 
eskubideen agiriekin bat, berretsi egiten dute eskubide osoa dutela beren kultura-arloko politikak 
formulatzeko eta aplikatzeko, kultura-adierazpenen aniztasuna zainduko eta sustatuko duten neurriak 
hartzeko, bai eta nazioarteko lankidetza indartzeko ere, hartara, Konbentzio honetan jasotako 
helburuak lortze aldera» Alderdiek «kultura-adierazpenen aniztasuna babestera eta sustatzera 
bideratutako neurriak hartzeko eskubidea» berreste gisa ulertu behar da xedapen hori, nahiz eta 
«eskubide» horren aplikazioa «nazioarteko zuzenbidean aitorturiko giza eskubideekin bat» ezarri 
behar den, eta horietako bat da, hain justu, adierazpen artistikorako askatasuna, zeina jasota baitago 
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 19. eta 27. artikuluetan, Eskubide Zibil eta Politikoen 
Nazioarteko Itunaren 19. artikuluan eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren 
15. artikuluaren 3. zenbakian. UNESCOren Konbentzioaren «xedeei» dagokienez, 1. eta 2. artikuluetan 
ondoriozta daiteke (Helburuak eta Printzipio gidariak, hurrenez hurren)3 kultura-adierazpenen 
aniztasuna babestea eta sustatzea azpimarratzen dutela konbentzioaren oinarrizko helburu gisa, baita 
giza eskubideekiko errespetua ere, printzipio gidarien artean. Azkenik, UNESCOren 5. artikuluaren 2. 
zenbakiak dioenari jarraikiz, «Alderdi batek bere lurraldeko kultura-adierazpenen aniztasuna 
babesteko eta indartzeko politikak ezartzen eta neurriak hartzen dituenean, politika eta neurri horiek 
koherenteak izan beharko dute Konbentzio honetan jasotako xedapenekin». 

Zaila da aurreikustea nola aplikatuko den judizialki UNESCOren Konbentzioa, eta beharbada sutsuegia 
da adierazpen artistikorako inter alia askatasuna babesteko legezko obligazio-sortatzat jotzea4. Hala 
eta guztiz ere, ezin liteke gutxietsi zer-nolako balioa duen adierazpen artistikorako.

askatasuna babesteko nazioarteko mekanismoa potentzialki sendotzeko tresna gisa. Orain-oraingoz, 
Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren datu-basean ez da ageri UNESCOren Konbentzioaren 
erreferentzia bat bera ere. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak behin bakarrik aipatu du oraingoz 
UNESCOren Konbentzioa –C-222/07 Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)– baina ez 
du baieztatu UNESCOren Konbentzioaren autoexekutagarritasuna 1

16 «7. artikulua. 1. Alderdiek ahalegina egingo dute beren lurraldean ingurune zehatz bat sortzeko, pertsonak eta taldeak zenbait jarduera 
egitera bultzatze aldera; hain zuzen, jarduera hauek: a) Beren kultura-adierazpenak sortu, ekoitzi, zabaldu eta banatzea, eta haietara iristeko 
modua izatea; behar bezalako arreta eskainiko zaie emakumeek eta gizarteko hainbat taldek –gutxiengoetakoak eta herri autoktonoetakoak 
diren pertsonak barne– dituzten egoera eta beharrizan bereziei.
b) Alderdi bakoitzaren lurraldean eta munduko gainerako herrialdeetan sortzen diren kultura-adierazpenak eskura izatea. 2. Era berean, 
alderdiek ahalegina egingo dute aintzat har dadin artistek, sorkuntza-prozesuan parte hartzen duten pertsona guztiek, 
kultura-komunitateek eta artistei lanean sostengua ematen dieten erakundeek egiten duten ekarpen garrantzitsua; ahalegina egingo dute, 
orobat, aintzat har dadin haiek egiten duten lan funtsezko hori, alegia, kultura-adierazpenen aniztasuna aberastea».

17 Tratatuen autoexekuziotzat hartzen da judizialki exekutagarri izatea barneko prozeduretan, haiek ezartzeko barne-egintzak onartu 
beharrik izan gabe. Informazio gehiago eskuratzeko: J. H. Jackson, Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A  Policy Analysis, 86 AJIL 
(1992) 310. 

18 Tratatuen eskema orokorra eta xedea, egungo testuinguruarekin batera, nahitaezko interpretazio-elementua da, Tratatuen Zuzenbideari 
buruzko Vienako Konbentzioaren 31. artikuluan kodetutako arau orokorraren arabera. 

19 Ikus, esaterako, S. Missling, B. M. Scherer [in:] S. von Schorlemer, T. Stoll [ed.], 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, 199-222 or. 

20 CJ (EU), C-222/07 Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) vs Administración General del Estado, 2009ko martxoak 5, 
ECLI:EU:C:2009:124. 
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1.2  Nazioarteko tresna ez-lotesleak

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren eta halakoen 
arrazoibideetan eragina izan dezaketen dokumentu ez-lotesleei dagokienez, badirudi UNESCOren 
ondarea dela garrantzitsuena adierazpen artistikorako askatasunaren nazioarteko bermeekin batera 
doan interpretazio-adostasuna ezartzerakoan. 21

1980an, UNESCOren Konferentzia Nagusiak gomendio bat onetsi zuen Artistaren Estatutuari 
dagokionez2. Ildo horretan, hauxe jasotzen du III.3 sekzioan: «Estatu kideek aitortzen dute arteak 
funtsezko egitekoa duela gizakiaren eta gizartearen bizitzan eta garapenean, eta, hori hala izanik, 
babestu, defendatu eta lagundu egin behar dituzte artistak, baita haien sorkuntza-askatasuna ere. 
Horretarako, beharrezko neurriak hartu beharko lituzkete sorkuntza artistikoa eta talentua loratzea 
estimulatzeko, bereziki artistei askatasun handiagoa bermatuko dieten neurriak hartuz, haiek gabe 
ezingo bailukete gauzatu beren egitekoa, eta, horretaz gainera, artiston estatusa hobetzeko, beren 
lanaren fruituez gozatzeko eskubidea aitortuz. Estatu kideek ahalegin guztiak egin beharko lituzkete, 
artistek gehiago parte hartu dezaten bizi-kalitatearekin loturiko erabakietan. Eskura dituzten baliabide 
guztiekin, estatu kideek erakutsi eta baietsi beharko lukete jardun artistikoak egiteko garrantzitsua 
duela nazioen garapen-ahalegin orokorrean, gizarte bidezkoagoa eta gizatiarragoa sortzeko eta bake 
eta aberastasun espiritualeko egoeran elkarrekin bizitzeko». 

UNESCOren Batzar Nagusiak 2001eko azaroaren 2an onetsitako Kultura Aniztasunari buruzko 
Adierazpen Unibertsalak kultura-aniztasunaren oinarritzat hartzen du adierazpen artistikorako 
askatasuna. Ildo horretan, hauxe dio 6. artikuluak: «Ideien zirkulazio askea bermatuta dago, zirkulazio 
hori hitzaren nahiz irudiaren bitartez gerta daitekeela. Hori bermatzearekin batera, zaindu behar da 
kultura guztiek adierazpenak egin eta euren burua ezagutarazi ahal izatea. Kultura-aniztasunaren 
bermatzaile dira, besteak beste, adierazpen-askatasuna,komunikabideen aniztasuna, eleaniztasuna, 
adierazpen artistikoak eta jakite zientifiko nahiz teknologikoak eskuratzeko berdintasuna –horien 
aurkezpen elektronikoa barnean dela–, eta, orobat, kultura guztiek aukera izatea, adierazpide eta 
hedabideetan lekua izateko». 

Aipatzea merezi duen beste dokumentu bat, nahiz eta ez den juridikoki loteslea eta ez den nazioarteko 
zuzenbide-subjektuek emana, Kultura Eskubideei buruzko Friburgoko Adierazpena da, 2007ko 
maiatzaren 7koa. Adierazpen hori zientzialari sonatuek eginiko konferentziaren emaitza gisa kaleratu 
zen (UNESCOk, Frankofoniaren Nazioarteko Erakundeak eta Friburgoko Unibertsitateko 
Aniztasunaren eta Kultura Eskubideen Behatokiak deiturik elkartu ziren). Friburgoko Adierazpenak 
aipatzen dituen eskubide eta askatasunen artean ageri da adierazpen artistikorako askatasuna. 
Friburgoko Adierazpenaren 7. artikuluak hauxe dio: «Adierazpen askatasunerako eskubidearen eremu 
orokorrean (arte adierazpena, iritzi eta informazio askatasuna, eta kultur aniztasunaren errespetua 
barne hartzen ditu), pertsona orok du eskubidea, gizabanako gisa edo talde gisa, informazio aske eta 
askotarikoa jasotzeko, eta informazio horrek bere kultur nortasuna osoki eta modu askean garatzen 
laguntzeko». Adierazpen horrek osatzen du juridikoki lotesleak diren tresnak interpretatzeko 
testuingurua –horrexegatik haren garrantzia, nahiz eta berez loteslea izan ez–1. 

21 Tresna informalek (soft law dokumentuek) nahikotxo eragin dute Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren eta Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiaren jurisprudentzian. Alde horretatik, ikus K. Dzehtsiarou, What is Law for the European Court of Human Rights, Georgetown Journal 
of International Law 2017, 49. liburukia, 89-134 or; eta E. Kassoti, The EU and the Challenge of Informal International Law-Making: The CJEU’s 
Contribution to the Doctrine of International Law-Making, Geneva Jean Monnet Working Papers 06/2017, iturria: 
https://www.ceje.ch/files/3615/1748/7746/kassoti_6-2017.pdf. 

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

23 Ikus, esate baterako, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren Erabakia, 2016/06/21ekoa, Zeynep Ahunbay and others vs Turkey, Austria 
and Germany, 6080/06 auzi-zenbakia, 13. oin-oharra.
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1.3  Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Konbentzioa (Giza Eskubideen Europako 
Konbentzioa, GEEK)

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak luze-zabal definitzen du GEEKaren 10. artikuluak babesturiko 
adierazpen-askatasunaren norainokoa bere jurisprudentzia baliatuz, eta interpretazio zabala ematen 
die artikulu horretako 1. zenbakian baliatutako «iritziak, informazioa eta ideiak» nozioei. Jarrera horren 
adibide gisa aipatu ditzakegu, esate baterako, ehiza-txakurrak distraitzeko adarra jotzea, 
azeri-ehizaren kontrako protesta gisa24  onarpen kaskarra duten monumentuak pinturaz egitea1, edo 
are errege-etxeetako kideen erretratuei su ematea26 iritzia adierazteko bide gisa (azken bi adibideak 
diskurtso sinbolikoaren formak dira). Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikuluak 
adierazpenaren edukiari ez ezik formari ere egiten dio erreferentzia27 Askatasuna ez da aplikatzen 
aldeko informazio edo ideien kasuan bakarrik –zeinak kaltegabetzat edo epeltzat hartzen baitira–, 
baizik eta samina, harridura edo endredoa eragiten dutenean ere bai28

Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikuluak ez dio erreferentzia espliziturik egiten 
adierazpen artistikorako askatasunari; nolanahi ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak aitortu du 
askatasun horren garrantzia, artikulu horretan babesa merezi duen adierazpen-modutzat hartzen 
baitu. Esate baterako, Karataş kasuan, auzitegiak hauxe ohartarazi zuen: «10. artikuluak adierazpen 
artistikorako askatasuna biltzen du, bereziki informazioak eta ideiak jasotzeko eta adierazteko 
askatasunaren barruan, eta horrek aukera ematen du era guztietako informazio eta ideia kulturalak, 
politikoak eta sozialak jendaurrean trukatzeko (...). Artelan bat sortzen, interpretatzen, zabaltzen edo 
erakusten dutenek ideia- eta iritzi-trukeari egiten diote ekarria, eta ezinbestekoa du hori edozer 
gizarte demokratikok» 29.

24 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2014/10/21, Murat Vural vs Turkey, 9540/07 auzi-zenbakia. 

25 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2014/10/21, Murat Vural vs Turkey, 9540/07 auzi-zenbakia. 

26 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2018/03/13, Stern Taulats and Roura Capellera vs Spain, 51168/15 auzi-zenbakia.Giza Eskubideen 
Europako Auzitegia, 2014/10/28, Gough vs the United Kingdom, 49327/11, § 149; Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2016/04/26, 
Novikova and others vs Russia, 25501/07, 57569/11, 80153/12, 5790/13 eta 35015/13 auzi-zenbakiak, § 150. 

28 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 1999/01/21, Fressoz and Roire vs France,  29183/95 auzi-zenbakia, § 45.

29   Giza Eskubideen Europako Auzitegia, Karataş vs Turkey, 1999/07/8, 23168/94 auzi-zenbakia, § 49.

Argazkilariaren izen artistikoa: TanteTati 
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Hala eta guztiz ere, izugarri mugatua da Estrasburgoko jurisprudentzia adierazpen artistikorako 
askatasunari dagokionez, bai behintzat adierazpen politikoaren edo prentsa-adierazpenaren 
askatasunaren aldean. 1988an baino ez ziren hasi gai hori aztertzen, Müller30 auziarekin, eta haren 
ostean etorri ziren beste hainbat epai, hala nola S. and G.2, Otto-Preminger-Institut32, Wingrove33, 
Karataş34, Alinak35, Vereinigung Bildender Künstler7, Nikowitz and Verlagsgruppe News GmbH8, Kar9, 
Lindon, Otchakovsky-Laurens and July39, eta Akdaş40. Bada diskurtso satirikoaren gaineko epairik 
ere, zeinak adierazpen artistikotzat hartzen baitira: EON12, Institut Ekonomichnykh Reform TOV13, 
Ziembiński (2. zk.)43, Sousa Goucha44, Alves da Silva45, Welsh and Silva Canha46 eta Leroy47 (Sousa 
Goucha eta Leroy auzietan izan ezik, gainerako guztietan auzitegiak xedatu zuen urratu egiten zela Giza 
Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikulua).
 
Bolumen txikia gorabehera, axalekoa da adierazpen artistikorako askatasunaren gaineko Giza 
Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentzia, ez baitu egiten adierazpen artistikoaren gaineko 
definizio zehatzik, eta joera garbia du diskurtso eztabaidagarriaren babesa tasun politikoekin lotzeko, 
eta ez hainbeste asmo artistikoarekin. Ez da harritzekoa; izan ere, diskurtso politiko askea babesteko 
pentsatu zen Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikulua, demokraziaren funts gisa, eta 
garrantzi apalagoz agertzen dira adierazpen-askatasunaren beste alor mamitsu batzuk –hala nola 
diskurtso artistikoa, komertziala, akademikoa edo erlijiosoa– testuinguru historiko horretan.

30 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 1988/05/24, Müller et al. vs Switzerland, 10737/84 auzi-zenbakia. 

31 Giza Eskubideen Europako Batzordearen Erabakia, 1991/09/2koa, S. and G. vs the United Kingdom, 17634/91 auzi-zenbakia. 

32 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 1994/09/20, Otto-Preminger-Institut vs Austria, 13470/87 auzi-zenbakia.

33 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 1996/11/25, Wingrove vs the United Kingdom, 17419/90 auzi-zenbakia. 

34 Giza Eskubideen Europako Auzitegia (GC), 1999/07/8, Karataş vs Turkey, 23168/94 auzi-zenbakia.

35 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2005/03/29, Alinak vs Turkey, 40287/98 auzi-zenbakia. 

36 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2007/01/25, Vereinigung Bildender Künstler vs Austria, 68354/01 auzi-zenbakia.

37 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2007/02/22, Nikowitz and Verlagsgruppe News GmbH vs Austria, 5266/03 auzi-zenbakia.

38 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2007/05/3, Kar and others vs Turkey,  58756/00 auzi-zenbakia. 

39 Giza Eskubideen Europako Auzitegia (GC), 2007/10/22, Lindon, Otchakovsky-Laurens and July vs France, 21279/02 eta 36448/02 
auzi-zenbakiak. 

40 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2010/02/16, Akdaş vs Turkey, 41056/04 auzi-zenbakia. 

41 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2013/03/14, EON vs France, 26118/10 auzi-zenbakia. .

42 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2016/06/2, Instytut Ekonomichnykh Reform TOV vs Ukraine, 61561/08 auzi-zenbakia.

43 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2016/07/5, Ziembiński vs Poland (nr 2), 1799/07 auzi-zenbakia. 

44 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2016/03/22, Sousa Goucha vs Portugal, 70434/12 auzi-zenbakia.

45 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2009/10/20, Alves da Silva vs Portugal, 42665/07 auzi-zenbakia. 

46 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2013/09/17, Welsh and Silva Canha vs Portugal, 16812/11 auzi-zenbakia.

47 TEDH, 2.10.2008, Leroy v. França, recurs núm. 36109/03.
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EUROPAR BATASUNEKO ESPARRU JURIDIKOA 
ADIERAZPEN ARTISTIKORAKO ASKATASUNAREN 
ALORREAN (TRESNA JURIDIKOKI LOTESLEAK ETA 
EZ-LOTESLEAK)

2.1 Europar Batasunaren eskumena adierazpen artistikorako 
askatasunaren esparruan

Badirudi Europar Batasunean ez dagoela berezko eskumenen 
kontzepturik adierazpen artistikorako askatasunari dagokionez. 
Europar Batasunaren oinarrizko eskubideekiko proaktibotasunak 
eztabaida biziak sortzen dituen arren1, adierazpen artistikorako 
askatasunaren gaineko legeak emango baditu, eztabaidaezina 
dirudi beharrezkoa dela Europar Batasunak horretarako eskumena 
ematen dion tratatu bat edukitzea. Kontuan izanik adierazpen 
artistikorako askatasuna oinarrizko askatasunetako bat dela Giza 
Eskubideen Europarako Gutunaren 13. artikuluaren arabera, 
Europar Batasunaren Tratatuaren 4. eta 5. artikuluetan bildutako 
eskumenak emateko printzipio orokorrak mugatzen du Europar 
Batasunak askatasun horren gainean duen eskumena –adierazpen 
artistikorako askatasuna babesten duen edozein arauri 
dagokionez–. Hori dela eta, Europar Batasunak kasu bakarrean 
eman ditzake adierazpen artistikorako askatasunaren gaineko 
arauak: tratatuetan aurreikusitako eskumenak baliatzean. 

2.2    Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna

Europar Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluko 1. zenbakian 
definitzen den moduan, «Batasunak aitortzen ditu Europar 
Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunean ezarritako 
eskubideak, askatasunak eta printzipioak (...) Tratatuen balio 
juridiko bera izango dutelarik»; hala ere, hauxe gaineratzen du: 
«Gutuneko xedapenek ez dituzte inola ere zabalduko Tratatuetan 
Batasunari aitortzen zaizkion eskumenak». Tratatuetan 
definitutako eskumena baliatzean –esaterako, harmonizaziorako 
neurriak ezartzean, Europar Batasuna Eratzeko Tratatuaren 114. 
artikulua baliatuz, tratatu beraren 26. artikuluari jarraikiz 
barne-merkatua sortzeko–, Batasunak kontuan hartu beharko du 
Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. artikulua. 

Alde horretatik, Gutunaren 13. artikulu horrek adierazten du arteek 
eta ikerketa zientifikoak ez dutela izango injerentziarik, eta 
errespetatu egin beharko dela askatasun akademikoa. 13. artikulu 
horri buruzko azalpena da zehatzenetako bat eta «behar bezala 
kontuan hartu beharrekoa» xedapena interpretatzerakoan 
(Europar Batasunaren Tratatuaren 6. artikuluaren 1. zenbakia)49

47 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2008/10/2, Leroy vs France, 36109/03 
auzi-zenbakia. 

48 Ikus E. Muir, Fundamental Rights: An Unsettling EU Competence, Human Rights Review 
2014, 15. liburukia, 25-37 or. 

Argazkilariaren izen artistikoa: SplitShire14



haren arabera, «eskubide hori batez ere pentsamendu- eta 
adierazpen-askatasunerako eskubidetik eratorria da. Hori 
horrela, 1. artikulua kontuan izanik egikaritu behar da, eta baliteke 
Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikuluak 
baimenduriko mugapenei loturik egotea»1. Demurok 
nabarmendu zuenez –eta berrikuntza izan zen araugintzan–, 
«arte» terminoa pluralean baliatu zen (eta halaxe da, behinik 
behin, Gutunaren frantsesezko, ingelesezko eta alemanezko 
bertsioetan); badirudi arte bat baino gehiagoren berrespena 
biltzen duela, eta ez artea edo goi-mailako artea bakarrik. Beraz, 
badirudi Gutunaren egileek sorkuntza-modu oro babestu nahi 
izan zutela 51

 
Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. artikuluarekin batera ageri 
den azalpenak adierazpen-askatasunari erreferentzia egiten 
dionez, kontuan izan behar da Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegiak askatasun horren alderdi txiki samar bat jorratzen 
duela –Woodsek nabarmendu zuen moduan–, Europar 
Batasuneko zuzenbidearen irismen zabala dela eta. Eta, 
gehien-gehienetan, adierazpen komertzialerako askatasunari 
buruz mintzo da52. Hala ere, Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. 
artikuluaren muina ez dator Giza Eskubideen Europako 
Konbentzioaren 10. artikulutik bakarrik –azalpenak 
inspirazio-iturri garrantzitsutzat jotzen du artikulu hori, baina ez 
bakartzat–. Hori dela eta, okerra dirudi D. Sayersek aurkezturiko 
iritziak, murritzegia izateagatik; alegia, Gutunaren 13. artikuluak 
adierazpen-askatasunen multzo espezifiko bat indartu baino ez 
duela egiten, haren xedea askatasun horien gaineko Giza 
Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentziatik harago 
eraman gabe53 

49 K. Lenaerts egilearen esanean, nahiz eta azalpenak ez izan lotesleak, travaux 
préparatoires haiek baino balio handiagoko interpretazio-tresna dira (K. Lenaerts, 
Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights, European Constitutional 
Law Review 201, 8. liburukia, 375-403 or.). J.P. Jacquéren hitzetan, azalpenok ohar hutsa 
baino gehiago dira, baina egiazko interpretazio baino gutxiago (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 [ed.], Oxford 2014, 1724. or.); aldiz, P. Vignik egiazko interpretaziotzat hartzen ditu 
azalpenok esplizituki (P. Vigni, The Right of EU Citizens to Diplomatic and Consular 
Protection: A Step Towards Recognition of EU Citizenship in Third Countries

50 Oinarrizko Eskubideen Gutunaren gaineko azalpenak, OJ C 303, 2007/12/14, 17-35 or. 
[eds.], Human Rights in Europe. Commentary on the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, Durham 2010, p. 86.

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

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.

Argazkilariaren izena: Vidal Balielo Jr.
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Gainera, Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. artikuluaren gaineko azalpenetatik ondorioztatzen da 
adierazpen-askatasuna egikaritzeko kontuan hartu behar dela Gutunaren 1. artikulua («Giza 
duintasuna ezin bortxatuzkoa da. Errespetatu eta babestu egin behar da»). Horrekin loturik, 
nabarmendu behar da Gutunaren 13. artikuluko azalpenek zehazten dutenez, 1. artikuluak dioena 
hartu behar da kontuan askatasun edo eskubide espezifiko bat egikaritzeko. Aldi berean, bistakoa 
dirudi 1. artikulua aintzat hartu beharrekoa izatea Oinarrizko Eskubideen Gutunak bermatzen dituen 
beste eskubide eta askatasun batzuk baliatzean, nolabaiteko «xedapen orokor» den aldetik54. 
Gutunaren 13. artikuluaren azalpenetan duintasuna errespetatzeari erreferentziak txertatzea eta 
beste xedapen batzuen kasuan bazter uztea ez dirudi azalgarria denik ikuspegi juridikotik 
erreparatuta; agian, testuinguru politikoago batean topatu behar da erantzuna. Era berean, 
bideragarria izan liteke Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. artikuluarekin loturiko azalpena 
eguneratzea ere35.

54 Ikus C. Dupré [in:] S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward [ed.], The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford 2014, 6. eta 
7. or., § 01.05.

55 Oinarrizko Eskubideen Gutunaren hitzaurreko bosgarren paragrafoko azkeneko esaldiak hauxe jasotzen du: «Ildo horretatik, 
Batasuneko eta estatu kideetako jurisdikzio-organoek interpretatuko dute Gutuna, eta, zeregin horretan, Gutuna egin zuen Konbentzioko 
Praesidiuma buru dela landutako azalpenei eta Europako Konbentzioaren Praesidiumaren agintaritzapean eguneratutakoei behar bezala 
begiratuko diete» (eta frantsesez: « 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 »); beraz,badirudi ez dagoela erabat bazterturik Gutuna aurrera 
begira eguneratzeko aukera. 

Argazkilariaren izen artistikoa: qimono 
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2.3     Europar Batasuneko zuzenbide eratorria

Europar Batasuneko zuzenbide eratorriko egintzetan, batzuetan bildurik ageri dira arteen askatasunari 
eginiko erreferentziak, baina gehienetan zuzenbide eratorriko egintzek txertaturiko arau orokorren 
salbuespen gisa funtzionatzen dute56. Oso ezohikoak dira «ekintza positiboko» dokumentuak, alegia, 
adierazpen artistikorako askatasunaren norainokoa areagotzera bideraturiko xedapenak, eta ez 
askatasun hori injerentzietatik babestu besterik egiten ez dutenak57. 

Zuzenbide eratorriko egintza juridikoki lotesle bakar bat ere ez da ageri adierazpen artistikorako 
askatasuna bermatzeko helburu nagusi gisa, nahiz eta Europar Batasuna Eratzeko Tratatuaren 114., 50. 
edo 56. artikuluak oinarri juridikotzat har daitezkeen. 

2.4     Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren jurisprudentzia

Adierazpen artistikorako askatasunarekin loturik, oso mugatua da Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegiaren jurisprudentzia. 

Cruz Villalón abokatu nagusiak, Art & Allposters kasuan emaniko irizpenean1, ahalegin interesgarri bat 
egin zuen adierazpen artistikoa definitzeko, eta, aldi berean, literatura- eta arte-lanak babesteko 
Bernako Konbentzioaren 12. artikuluan baliatutako «egokitze» terminoaren interpretazioari buruzko 
irizpena eman zuen. Haren esanean, «“egokitze” terminoak “lan” bati eragiten dio, arte-sorkuntza 
baten emaitza den aldetik. Kasu tipiko bat izango litzateke literatura-obra bat zinemarako egokitzea.

Prozesu horren bitartez, idazle handi baten produktu artistikoa zinemagintza-arteko produktu 
bilakatzen da; hots, adierazpen artistiko horrek bere hizkuntzan eta unibertso kontzeptual eta 
espresiboan birsortzen du obra hartako gaia, zeina desberdina izango baita jatorrian sortutakoetatik» 
(irizpenaren § 57). Johan Deckmyn kasuan emaniko irizpenean, Cruz Villalón abokatu nagusiak 
«parodia» kontzeptuari 2001/29/EE Zuzentarauko 5 § 3 (k) artikuluen esanahiarekin egiten zion 
erreferentzia, eta azaltzen zuen, berak «ikuspegi funtzional» deitzen zuena baliatuz, parodia 
adierazpen artistikoko modu bat dela,  eta adierazpen-askatasunaren barruan ulertzekoa. «Izan liteke 
bat ala bestea, eta izan litezke biak batera ere. Xedeotarako puntu garrantzitsua zera da, auzitegiaren 
esku ipinitako kasua adierazpen-askatasunaren testuinguruan sartzen dela, eta, hortaz, dagokigun 
irudia mezu politiko jakin bat igortzera bideratua dela, ustez eraginkortasun handiagoarekin, gainera» 
(irizpenaren § 70)59

Pelham vs Hütter kasuan60 (hori ere 2001/29 Zuzentarauaren interpretazioari buruzkoa), M. Szpunar 
abokatu nagusiak Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. artikuluaren interpretazioari heldu zion, abesti 
bat babesteko egile-eskubideekin loturiko auzi baten testuinguruan; ip-hop artista batek 

56 Ikus Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko apirilaren 17ko 2019/790 (EB) Zuzentarauaren 70. kontuan hartuzkoa, 
egile-eskubideei eta haiekin loturiko eskubideei buruzkoa merkatu bakar digitalean eta 96/9/EE eta 2001/29/EE Zuzentarauak aldatzekoa 
(DO L 130, 2019). Hain zuzen ere, hauxe jasotzen du: «Onlineko edukiak trukatzeko zerbitzuen hornitzaileek eskubideen titularrekin 
lankidetzan harturiko neurriak egile-eskubideen salbuespen edo mugapen gabe ulertu behar dira, barnean harturik, bereziki, erabiltzaileen 
adierazpen-askatasuna bermatzen dutenak.  Erabiltzaileei baimendu behar zaie haiek sorturiko edukiak kargatzea eta eskuragarri ipintzea, 
aipuak, kritikak, erreseinak, karikaturak, parodiak edo pasticheak egiteko. Hori bereziki garrantzitsua da oreka lortzeko, batetik, Europar 
Batasuneko ikus Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, pertsona fisikoak 
babesteari buruzkoa datu pertsonalen tratamenduari eta datuon zirkulazio askeari dagokionez, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen 
duena (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra, O. J. L 119, 2016); lege-testu horretan, hauxe jasotzen da: «Erregelamendu honek 
dioenari jarraikiz, estatu kideek legez egingo dute bateragarri datu pertsonalak babesteko eskubidea adierazpen- eta 
informazio-eskubidearekin, barnean harturik kazetaritza-xedeak, bai eta xede akademiko, artistiko eta literarioak ere».

57 Ikus tresna informal hau: Commission notice: Guidance on ensuring the respect for the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union when implementing the European Structural and Investment Funds (‘ESI Funds’), 2016/C 269/01 (O.J. C 269, 2016), zeinaren arabera, 
estatu kide baten betetze-maila zehazteko bete egin behar da arteen askatasuna, ebaluazio-irizpide gisa. 

58 Cruz Villalón abokatu nagusiaren irizpena, 2014/09/11, C-419/13 Art & Allposters International BV vs Stichting Pictoright, 
ECLI:EU:C:2014:2214. 

59 Cruz Villalón abokatu nagusiaren irizpena, 2014/05/22, C-201/13 Johan Deckmyn and Vrijheidsfonds VZW vs Helena Vandersteen et al. 
(ECLI:EU:C:2014:458).
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sampling-teknika baten bidez baliatu zuen fonograma-produktoreen abesti esklusibotzat hartzen zen 
hura. Alemaniako Konstituzio Auzitegi Federalaren aurretiazko epai bati erreferentzia eginez, 
Alemaniako auzitegi batek eskatzen zuen berraztertu zezatela kasua, beharrezkotzat iritzirik oreka 
lortzea fonograma-produktorearen egile-eskubideen eta sampling artistaren adierazpen artistikorako 
askatasunaren artean. Szpunar abokatu nagusiak aditzera eman zuenez, nahiz eta «auzi honek arteen 
askatasunaren nolabaiteko gailentasunaren arazoa planteatzen duen fonograma-ekoizleen 
erreprodukzio-eskubide esklusiboaren gainean» (§82), funtsean «auzi nagusia ez da artista baten eta 
fonograma-produktore baten arteko liskar hutsa, bi aldeetan ageri baitira funtzio horiek. Beraz, kontuan 
hartu behar dira interes desberdin horiek guztiak, zeini bere oinarrizko eskubideen arteko oreka 
ezartzerakoan»(§85). Adierazpen artistikorako askatasunaren normatibotasuna definitzerakoan, hauxe 
adierazi zuen Szpunar abokatu nagusiak: «Arteen askatasuna, Gutunaren 13. artikuluaren lehen esaldian 
aipatua, adierazpen-askatasunaren modu bat da, eta Gutunaren 11. artikuluan dago bilduta» (§91). 

Horrekin batera, hau gaineratu zuen: «Erabilera horretarako lizentzia eskuratu beharrak ez du murrizten 
arteen askatasuna, nire ustean, merkatuko muga arruntek baino gehiago, bereziki obra berri horiek 
diru-sarrera nabarmenak sorrarazten dizkietelako egile eta produktoreei. Kasu batzuetan lizentzia 
eskuratzea ezinezkoa izan daitekeela dioen argudioari dagokionez (adibidez, eskubideen titularrek 
ezezkoa ematen diotelako), iruditzen zait arteen askatasunak ezin duela bermatu nahi den oro 
sorkuntza-xedeetarako libre baliatu ahal izatea» (§ 96). Alde horretatik, hauxe ondorioztatu zuen: 
«2001/29 Zuzentarauaren 2. artikuluaren c) letran jasotakoari jarraikiz, fonograma-produktoreek beren 
fonogramaren erreprodukzio partziala laginketa-xedeetarako baimentzeko edo galarazteko duten 
eskubide esklusiboa ez da Gutunaren 13. artikuluan bildutako arteen askatasunaren kontrakoa» (§ 99). 
Epaileek, oro har, planteamendu horri jarraitu zioten: «Gutunak dioenaren argitan ulertu behar da 
2001/29 Zuzentarauaren 2. artikuluaren c) letra; hori horrela, fonograma-produktoreak, bere 
fonograma erreproduzitzeko eta banatzeko duen eskubide esklusiboari esker, galarazi dezake beste 
inork fonogramaren soinu-lagin bat hartzea, oso laburra izanik ere, beste fonograma batean txertatzeko, 
nola eta lagin hori ez den txertatzen nekez antzemateko moduren batean» (§ 39). 

Abokatu nagusiaren irizpenaren eta auzitegiak emaniko epaiaren oinarrizko susmoa da arteen 
askatasuna (Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. artikulua) adierazpen-askatasunaren modu bat dela 
besterik gabe (Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 11. artikulua), eta adierazpen-motagatik baino ez dela 
bereizten. Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikuluari zorrotz jarraituz, auzitegiak 
Gutunean bereizitako bi askatasun nahasi zituen: ez zuen egokiro aztertu zergatik formulatu zituzten 
bereizita Gutunean, eta ez zituen kontuan hartu arteen askatasunaren definizio bereiziak ere. 

DEFINITZEKO AHALEGINAK ETA ELEMENTU KUTSATZAILEAK
Adierazpen artistikorako askatasunaren eduki normatiboa identifikatzerakoan, bi joera nagusi ageri dira 
organo judizial nazionalen edo internazionalen jurisprudentzian. Alde batetik, araugintzako eta 
definizioetako ikuspegia; hau da, auzitegiak saiatzen dira definitzen zer den adierazpen artistikoa, legez 
babesturiko kategoria normatibo gisa. Eta, bestetik, ikuspegi intuitiboa; hots, auzitegiek ez dute ematen 
oro har aplikatzeko moduko definiziorik arteen edo arte adierazpenaren gainean, eta, horren ordez, a 
casu ad casum erabakitzen dute adierazpide jakin batek merezi ote duen artelan gisa babestea. 

3.1   Ikuspegi nagusiki intuitiboa

Mundu zabaleko legegintzan eta jurisprudentzian, ikuspegi intuitiboa da nagusi adierazpen 
artistikoaren legezko definizio bat sortzeko eginahaletan. Eskuarki, lege-testuek, legegintzak edo 
organo judizialek adierazpen artistikoaz hitz egiten dutenean, ez dute ematen haren gaineko definiziorik 
eta askatasun horrek mugapen onargarriak izaten ditu ardatz. Eta, era berean, «artea definitzeko 
anbizio faltaz».61  jarduten dute. Horren arrazoi gisa, bi eratako arrazonamenduak izan ditzakegu: 
batetik, adierazpen artistikoa definitzeko zailtasun handiak, haren dinamikotasuna eta etengabeko 
bilakaera aintzat harturik,eta, bigarrenik, adierazpen artistikorako askatasunaren gogoeta

61 Ikus Farida Shaheed egilearen baieztapena, 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, Geneva, 2013/03/14, https://digitallibrary.un.org/record/755488?ln=en (§ I.4). 
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judizialak –gogoeta horiek ez dira askatasun horrek berak sortuak, baizik beste interes juridikoki 
mamitsu batzuk kinka larrian ipintzen dituzten ustezko abusu batzuek.

Ikusmolde intuitiboa aplikatzean, adierazpen artistikorako askatasunaren edukiari buruzko ohar 
ausazkoak eta sinesgaitzak nagusitzen dira, artea zer den eta zer ez, eta tankera horretakoak. Azken 
buruan, adierazpen artistikorako askatasunera modu intuitiboan gerturatzeak maiz zalantzan ipintzen 
du askatasun horren berme normatiboen eraginkortasuna. 

Bestalde, araugintzako eta definitzeko ikuspegia presente dago hainbat jurisdikziotan. Badirudi 
ikuspegi horrek gehiago egiten duela adierazpen artistikorako askatasunaren alde. Izan ere, haren 
oinarrian honako suposizio hau dago: eduki normatibo jakin batzuen askatasunak babesa behar du, eta 
badira hainbat mugapen, askatasun artistikoaren definiziotik eratorriak. Hori horrela, alderatu 
beharrean, alde batetik, artista baten interes ezezagun eta nekez ulertzeko modukoak (nekez 
babesteko modukoak izateaz gainera, susmagarriak ere izango baitira) eta, bestetik, ondo definituriko 
eskubide «gogor» eta jakinak (alderaketa horren emaitza nahiko aurreikusgarria izango

Orain-oraingoz, Giza Eskubideen Europako Auzitegia ez da saiatu definitzen zer esan nahi ote duen 
legez adierazpen artistiko nozioak; halere, auzitegi horretako epaileen iritzi kontrajarri bat hartuko dugu 
jurisprudentzia globalean araugintzako eta definitzeko ikuspegia aurkezteko abiapuntu gisa. 
Estrasburgoko auzitegian, Müller vs Switzerland.62 auziak jorratu zuen lehendabizikoz adierazpen 
artistikorako askatasuna. Hauxe adierazi zuen de Meyer epaileak, emaniko irizpen kontrajarrian: «Giza 
nortasunaren kanpo-adierazpenak hainbat eta hainbat modu har ditzake, eta ezin dira guztiak bildu 
aipaturiko kategorietan» (hots, informazioa eta ideiak, zeinak jasotzeko eta zabaltzeko askatasuna Giza 
Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikuluaren 1. zenbakian baitago jasota). Bestela esanik, 
adierazpen artistikoa gizaki baten «dimentsio pertsonalaren» adierazpidea da. 63

Hori horrela, de Meyer epailearen aburuz, adierazpen artistikoa giza nortasuna transmititzen duen 
euskarri bat da (substantiboa edo performatiboa). Adierazpen artistikoaren definizio judizialaren 
elementu horrek nekez azaldu daitekeen nolabaiteko kutsu jainkotiarra ematen dio, baina, aldi berean, 
gizakiak eginiko obra bilakatzen du artea; artearen eta gizateriaren lotura banaezin. Guk dakigula, 
gizakiak bakarrik dira gauza artea sortzeko «gizateriaren aniztasuna islatzen duen ikuspegi haraindiko 
gisa» 64

De Meyer epaileak egiten duen oharretik abiaturik, beste mugarri judizial bat ere ageri da adierazpen 
artistikoa definitzeari dagokionez. Hain zuzen, Alemaniako Konstituzio Auzitegi Federalaren Mephisto65 
auzia, zeinaren epaiak adierazten baitu «jardun artistikoaren esentzia diseinu aske eta sortzailea» dela, 
«zeinean artistaren inpresioak eta esperientziak bistaratzen baitira»66. Halaber, epai horrek 
gaineratzen zuen adierazpen artistikoaren xedea «artistaren indibidualtasuna transmititzea»67 dela. 

Ikuskizun edo objektu eztabaidagarri bat adierazpen artistiko ote den ala ez ezartzerakoan, funtsezkoa 
da joera edo konbentzio artistikoen testuinguruan ipintzea; hori garrantzitsua da, orobat,ustezko 
abusuen lege-balioespena egiterakoan, dena delako obra eztabaidagarri hori estilo artistiko jakin baten 
barruan biltzea eskatzen duen aldetik  68

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

63 Ikus, halaber, Kolonbiako Konstituzio Auzitegiaren Epaia, 1996/03/27koa, T-104/96, Castro Daza. Hauxe zioen: “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 Italiako Kasazio Auzitegi Gorena, 2009/10/1, 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 e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone”

65 Alemaniako Konstituzio Auzitegi Federala, 1971/02/24, Mephisto, 1 BvR 435/68.

66 Idem: „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”.
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Aipatu ditugun definizio-saiakera horiek adierazten dute adierazpen artistikoak ez duela zertan izan 
iritzia osatzeko edo informazioa helarazteko bide. De Meyer epaileak arrazoiz nabarmendu zuenez, 
«adierazpen horretan, ez dago inola ere ikusi beharrik informazioa edo ideiak komunikatzeko biderik: 
gerta liteke, jakina, baina ez da ziurra beti hala izatea. Nahiz eta adierazpen-askatasunerako 
eskubideak “bil dezakeen” edo “biltzen duen” “informazioa eta ideiak” “bilatzeko”, “jasotzeko” eta 
“emateko” askatasuna, beste hainbat gauza ere bildu ditzake. Giza nortasunaren kanpo adierazpenak 
hamaikatxo modu har ditzake, eta ezin dira bildu haiek guztiak aurrez aipatu ditugun kategorien 
barnean» 69

Horretaz gainera, kontuan hartu behar da adierazpen artistikoa nekez uler daitekeela zentzu bakar eta 
eztabaidaezinarekin. Legeak berak bezalaxe, zeinak batzuetan anbiguoak eta hainbat modutan 
interpretatzeko modukoak izaten baitira, arteak ere hainbat interpretazio izan ditzake, maiz 
kontraesankorrak, gainera. Edozein objektu bilaka daiteke arte, inguruabarren arabera; ederki asko 
ematen da horren berri Marcel Duchampen Fountain lanean (artistak sinaturiko pixaleku bat). Artelan 
bat beti dago «ikuslearen begietan» gertatzen den prozesu intelektualaren mende, eta maiz 
gertatzen da prozesu horiek ez izatea artistaren asmoek baldintzatuak.70

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 Versaillesko Apelazio Auzitegia, Frantzia, 2016/02/18, 15/02687 auzia, 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”. 

69 De Meyer epailearen irizpen kontrajarria ikusteko: Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 1988/05/24, Müller et al. vs Switzerland, 
10737/84 auzi-zenbakia, § I. 

Argazkilariaren izena: David Mark
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3.2      Elementu kutsatzaileen arazoa

Adierazpen artistikoaren definizioa aplikatzean (aparteko kategoria normatibo gisa), gerta liteke obra 
jakin batek balioespen judizialeko arazoak sortzea, kalifikazio artistikoak ez ezik, elementu politikoak zein 
komertzialak ere ageri dituenean. «Adierazpen mistoon» kasuan, gomendagarria dirudi AEBko 
Auzitegi Gorenak Virginia State Board71 auzian emaniko arrazonamenduari jarraitzea, edo Alemaniako 
Konstituzio Auzitegi Federalak Benetton72 auzian adierazitakoari. Halaber, egokia dirudi ahalik eta 
babes-maila handiena bermatzea; hots, obra jakin batean lege-babes handiena duten elementuei 
ematen zaiena. Hala eta guztiz ere, adierazi behar da Giza Eskubideen Europako Auzitegiak bestelako 
ikuspegi bat aplikatzen duela, adierazpen jakin baten elementu bereizgarriena bilatzean oinarriturik 
(komertziala, erlijiosoa edo artistikoa), eta haren arabera aplikatzen diola elementu horri dagokion 
babes-maila 73.

EUROPAR BATASUNEKO ESTATU KIDEEN OBLIGAZIO POSITIBOAK 
ETA NEGATIBOAK, ADIERAZPEN ARTISTIKORAKO ASKATASUNAREN 
ALORREAN

Adierazpen artistikorako askatasuna babestearekin loturiko obligazioak negatibo edo positibo izan 
daitezke, kategorizazio tradizionalen arabera. Negatiboek adierazten dute estatuek ezin dutela esku 
hartu oinarrizko eskubide edo askatasunetan, eta positiboek, berriz, eskubide edo askatasun horiek 
egikaritzen direla bermatzeko ekintzak biltzen dituzte74 Obligazio positibo eta negatiboen kontzeptua 
adierazpen-askatasunari ere aplikatzen zaio,75, nahiz eta Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. 
artikuluan oso modu mugatuan agertzen diren obligazio positiboak.76

4.1     Obligazio negatiboak

Obligazio negatiboak Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikuluaren 2. zenbakian edo are 
Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 52. artikuluaren 1. zenbakian bildutako mugapen-klausuletatik 
eratorriak dira. Ez daude aurrez definiturik, estatuetako agintaritzek txertatu ohi dituzten mugapen 
motei egiten baitiete erreferentzia.

Ohikoena izaten da bata bestearekin lehian dauden eta juridikoki babesturik dauden interesengatik 
ipintzea zalantzan adierazpen artistikorako askatasuna –hala nola besteren erlijio-askatasuna, 
duintasuna edo izen ona, edo ordena publikoari eustea–. Azken kasu horretan, nekez gaindituko du Giza 
Eskubideen Europako Auzitegiak eginiko azterketa zorrotza, nola eta dena delako adierazpen hori ez 
den hartzen gorroto-diskurtsotzat. Gainbegiratze-betebeharrak gauzatzen dituzten 
estatu-agintaritzek eta auzitegiek oreka bilatu behar dute interes kontrajarri horien artean. Ondoren 
daude adierazita adierazpen artistikorako askatasunak jurisprudentzian ageri dituen mugapen 
ohikoenak.

 70 Ikus R. Barthes, The Death of the Autor, Aspen 1967/5-6. 

71 AEBko Auzitegi Gorena, 1976/05/24, Virginia State Board vs Virginia Consumer Council.

72 Alemaniako Konstituzio Auzitegi Federala, 2000/12, Benetton, 1 BvR 1762/95 i 1 BvR 1787/95. 

73 Ikus, adibidez, Giza Eskubideen Europako Auzitegia [Auzitegi Nagusia], 2012/07/12, Mouvement raëlien suisse vs Switzerland, 16354/06 
auzi-zenbakia. 

74 Ikus, adibidez, Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2004/06/22, Broniowski vs Poland,  31443/96 auzi-zenbakia.

75 Ikus, adibidez, Giza Eskubideen Europako Auzitegia [Auzitegi Nagusia], 2011/09/12, Palomo Sánchez and others vs Spain, auzi-zenbakiak. 
Hauxe adierazi zuen auzitegiak: «Hori bera gertatzen da adierazpen-askatasunaren kasuan ere; izan ere, adierazpen-askatasuna modu egiazko 
eta eraginkorrean egikaritzea ez dago Estatuak ez esku hartzearen mende bakarrik, baizik eta beharrezkoak ditu bestelako babes-neurri 
positiboak, baita gizabanakoen arteko harremanen esparruan ere. Kasu jakin batzuetan, Estatuak obligazio positiboa du 
adierazpen-askatasunerako eskubidea babesteko, baita pertsona pribatuen interferentziaren kontra ere» (§ 59).

76 Özgür Gündem auzian muturreko inguruabarretan azaldu bezala (Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2000/03/16, Özgür Gündem vs 
Turkey, 23144/93 auzi-zenbakia, ikus bereziki §§ 42-46), Özgür Gündem egunkaria argitaratzeari uztera behartzen zen, itxura guztien arabera 
Estatuak babesturiko gizabanako-talde pribatu batek kazetariei eta haiekin loturiko beste pertsona batzuei egindako eraso-kanpaina bat zela 
eta, baita egunkariaren eta haren langileen kontra harturiko lege-neurrien eraginez ere. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak nabarmendu 
zuenez, «agintariek jakin bazekiten Özgür Appleby auzian (Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2003/05/6, Appleby and Others vs the 
United Kingdom, 44306/98 auzi-zenbakia, § 48), auzitegiak iritzi zion ez zela urratzen Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikulua; 
agintariek merkataritza-zentro pribatuen jabeen jabetza-eskubideak lehenetsi zituzten protestagileek egikaritu nahi zuten 
adierazpen-askatasunaren gainetik (piketeak antolatu nahi zituzten merkataritza-zentro baten barruan), eta berretsi zuen auzi-jartzaileek 
bazutela modurik «beren adierazpen-askatasuna modu esanguratsuan egikaritzeko». 
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Muga politikoak
Muga politikoek kinkan ipini dezakete adierazpen artistikorako askatasuna, Karataş 77 Alinak78 o Kar.79 
auzietan ikusi dugun moduan. Eskuarki, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak azterketa zorrotza egiten 
du arrazoi politikoen ondorioz murrizten denean adierazpen artistikorako askatasuna, eta estatuek oso 
zail izaten dute tankera horretako injerentziak justifikatzea. Ildo horretan bada kontu harrigarri bat: 
kontsiderazio politikoek adierazpen artistikorako askatasunari ezarritako mugapenak aztertzean, 
auzitegiak diskurtso politiko gisa kalifikatu ohi du adierazpen artistikoa, gaineratuz azterketarik 
zorrotzena behar duela, eta, aldi berean, «inpaktu mugatua» duen adierazpide gisa sailkatu ohi du 
artea. Halaxe gertatu zen Karataş auziko epaiarekin, zeinak zehazten baitzuen auzi-jartzailea banako 
pribatu bat zela eta poesiaren bidez azaldu zuela bere ikusmoldea –zeina, definizioz, irakurle-multzo txiki 
bati zuzendua baita, eta ez komunikabide handietara–, eta horrek nabarmen mugatzen duela 
«segurtasun nazionalean», «ordena publikoan» eta «lurralde-osotasunean» duen inpaktua. «Hori 
horrela, nahiz eta olerkietako pasarte batzuek tonu oso erasokorra dutela dirudien eta indarkeriarako 
deia egiten dutela eman, auzitegi honek irizten dio berez artistiko izateak eta haien inpaktu txikiak, 
altxamendurako dei baino gehiago, ezinegon handia adierazteko bide bilakatzen dituela, egoera politiko 
zail baten barruan»80 ). Planteamendu hori arrazoiz kritikatu zuten Wildhaber, Pastor Ridruejo, Costa eta 
Baka epaileek elkarrekin emandako boto partikularrean: «Auzitegiko gehiengoak irizten dio poesia 
irakurleen gutxiengoa erakartzen duen adierazpide artistikoa dela eta inpaktu mugatua duela» 
(epaiaren 49. eta 52. zenbakiak).

Ez gatoz bat baieztapen harekin. Iruditzen zaigu auzitegiak garrantzitsuago jo zuela forma poetikoa 
mamia baino –hau da, tonua eta edukia baino–. Gure ustean, auzitegiak kontu handia hartu beharko luke 
marfilezko dorrearen ikuspegia baliatzean. Horren adibide da, konparazio batera, Marseillesa, armak 
hartzeko dei poetiko gisa. 

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.

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

Argazkilariaren izena: Rudy i Peter Skitterians
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Erlijioarekin eta moral publikoarekin loturiko mugapenak

Denbora luzean, magiarekin lotu izan da artea81, eta esperientzia transzendentalak adierazteko balio 
izan du. Garai modernoetan, artelanak probokatzailetzat hartu izan dira maiz, gai erlijiosoekin 
esperimentatzen dutelako edo zuzenean dogma erlijiosoak kritikatzen dituztelako, eta, horrekin 
batera, sinestunak haserrarazten edo, gutxienez, larritzen dituztelako. Adierazpen artistikoak zein 
erlijiosoak biak dira izatez irrazionalak, eta biak ala biak oinarritzen dira giza sentiberatasunean –eta ez 
arrazonamendu logikoan–. Bilakaera historiko hori kontuan harturik, gurasoen eta seme-alaba 
errebeldeen arteko ika-mika gisa ikus daiteke erlijioaren eta artearen arteko harreman hori, eta 
zuzenbideak, berriz, bitartekaritza-lana egingo luke familia-gatazka horretan. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ez du ikuspegi sendorik artearen eta erlijioaren arteko interakzio 
horren gainean. Alde batetik, Otto-Preminger-Institut auzian, auzitegiak adierazi zuen agintari 
nazionalek «behar bezala» hartu zutela kontuan «adierazpen artistikorako askatasuna» eta ez zutela 
aintzakotzat hartu «Austriako gizartean eragindako eztabaida publikoak pisu handiagoa izan zuenik 
jurisdikzioaren barruko publikoarentzat iraingarri egiten zuten ezaugarriek baino». Hori horrela, 
gaineratzen zuen lehen auzialdiko auzitegiak, filma ikusi ondoren, jabetu zirela
«Jaungoikoaren, Andre Mariaren eta Jesukristoren irudikapen probokatzaileaz». Auzitegiak 
ondorioztatu zuenez, ezin daiteke albo batera utzi erlijio katoliko erromatarra dela tiroldar 
gehien-gehienen erlijioa. «Filma konfiskatzean, Austriako agintaritzak eskualde horretako erlijio-bakea 
bermatzeko esku hartu zuten, pertsona batzuek ez zezaten sentitu beren sinesmen erlijiosoak 
erasotzen zituztenik modu justifikaezin eta laidogarrian»82

Ikusmolde hori bera aplikatu zen Wingrove auzian ere. Auzitegiak adierazi zuenez, agintari nazionalen 
ustean «ez zen funtsik gabea, kontuan izanik bideo-industriaren garapena Erresuma Batuan (...) 
iraindurik sentitu ziren ikus-entzuleengana iritsi izana»83. Edo are S. eta G. auzia, zeinean Batzordeak 
onartu egiten baitzuen agintari britainiarrek aurkezturiko moraltasun publikoaren justifikazioa, 
samindurik baitzeuden giza buru artifizial batekin eta momifikaturiko giza fetu errealekin eginiko 
eskultura bat ikusgai ipini izanarekin84

Bestalde, Sekmadienis kasuan, auzitegiak adierazi zuen adierazpen komertziala eta artistikoa batzen 
dituen diskurtso bat aurrez aurre duten sinestunek «jasan eta onartu» egin behar dutela «bestek ez 
onartzea haien sinesmen erlijiosoak», eta onartu egin behar dute, orobat, «bestek haien doktrinen 
kontrako ideiak zabaltzea ere»85

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.

86 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2007/01/25, Vereinigung Bildender Künstler vs Austria, 68354/ 01, 01 auzi-zenbakia, § 34. 

Argazkilariaren izen artistikoa: AhmadArdity
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Erreputazioarekin eta duintasunarekin lotutako mugapenak

Vereinigung Bildender Künstler auzian, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak iritzi zion urratu 
egiten zela Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikulua; izan ere, agintari nazionalek ez 
zuten lortu orekarik politikari izaniko Meischberger jaunaren erreputazioaren eta auzia ipini zuen 
sozietatearen adierazpen artistikorako askatasunaren artean (kasu honetan, satirikoa); izan ere, 
arte-erakusketa batean, politikaria Ama Teresaren gainean eiakulatzen irudikatu zuten, eta, aldi 
berean, bere alderdi politikoko lider Heider jaunaren eiakulazioa jasotzen. Auzitegiak nabarmendu 
zuenez, «nekez uler zitekeen koadroak Meischberger jaunaren bizitza pribatuko xehetasunak 
ematen zituenik; Meischberger jaunaren irudi publikoari egiten zion erreferentzia, Austriako FPÖ 
alderdiko politikari gisa (Austriako Askatasun Alderdia)»86 Auzitegiak tankera bereko 
babes-ikuspegia eman zion adierazpen artistikorako askatasunari Sousa Goucha auzian; 
auzi-jartzaileak alegatu zuen agintari nazionalek urratu egin zizkiotela duintasun eta osotasun 
pertsonala, ukatu egin baitzituzten telebista-saio batekin loturik egin zituen erreklamazioak –saio 
hartan, modu satirikoan, Portugalgo emakumezko telebista-aurkezlerik onen izendatu zuten, eta 
auzi-jartzailea gaya da–. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak iritzi zionez, «organo judizial 
nazionalek modu sinesgarrian ezarri zuten demandatuen adierazpen-askatasuna babesteko 
premia, auzi-jartzaileak bere izen ona babesteko eskubidearen gainetik».

Bereziki adierazten du demandatuek kontuan izan zutela ez zela intentziorik auzi-jartzailearen 
erreputazioari eraso egiteko; gaineratzen du zera balioetsi zutela, ikus-entzule zentzudun batek 
nola ulertuko zukeen aurkaraturiko txistea, eta ez auzi-jartzaileak zer sentituko edo pentsatuko ote 
zuen txiste horrekin.  Horrenbestez, auzitegiak zehazten du adierazpen-askatasuna mugatzea ez 
litzatekeela proportziozkoa auzi-jartzailearen erreputazioa babesteko, aipaturiko konbentzioaren 
10. artikuluak dioenari jarraikiz87. 

Ondoriozta daitekeenez, kasuaren testuinguru orokorra eta inguruabarrak aintzakotzat harturik, 
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak eskuarki adierazpen artistikorako askatasunaren aldeko 
joera du, erreputazioarekin eta duintasunarekin lotutako mugapenekin orekatzean. 

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.

Argazkilariaren izen artistikoa: diana.grytsku
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Bestelako mugapenak
Adierazpen artistikorako askatasuna mugatzea justifikatzeko beste hainbat arrazoiren artean agertu 
daitezke, konparazio batera, jabetza-eskubidea88 , gorrotoa edo indarkeria deitzeko ahaleginen 
prebentzioa edo erasoa89 –ustezko balio artistikoa duten adierazpide antisemitak barnean harturik90 
o evitar o combatre la crueltat aplicada durant la producció d’art.91 –, edo arte-produkzioaren 
prozesuan baliaturiko krudelkeriaren kontrako borroka1. Hori horrela, Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiaren jurisprudentzia irmo bilakatu da honako hau: «10. artikuluak, Konbentzioaren 17. 
artikuluari jarraikiz, ez ditu babestuko konbentzioak aldarrikatzen eta bermatzen dituen balioekin 
bateraezinak diren diskurtsoak (...).  17. artikuluari jarraikiz, 10. artikuluak hitzezko adierazpenak edo 
hitzezkoak ez direnak babesteari utziko dion ebaluatzeko, erabakigarria da aztertzea adierazpen 
horiek konbentzioak sustatzen dituen balioen kontrakoak ote diren –esaterako, indarkeria eta 
gorrotoa deitzea–, eta, orobat, erabakigarria da egiaztatzea egileak konbentzio horren babesa 
baliatu nahi izan ote duen konbentzio horrek berak babesturiko eskubideak eta askatasunak 
suntsitzea xede duten jardun edo ekitaldi artistikoak gauzatzeko»92

4.2     Obligazio positiboak 

Gaur egun, adierazpen artistikorako askatasunarekin loturik Giza Eskubideen Europako 
Konbentzioaren 10. artikulutik eratorritako obligazio positiboak mugatzen dira estatuak behartzera 
neurri positiboak har ditzaten, hala egin ezean gizabanako bat adierazpen-eskubidea egikaritzeko 
moduaz gabeturik geratuko balitz modu nabarian. Ikuspegi hori bera aplikatuko litzateke Oinarrizko 
Eskubideen Gutunaren 13. artikuluaren kasuan ere93

Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren interpretazioaren garapen-egoera honetan (eta, aldi 
berean, Oinarrizko Eskubideen Gutunaren interpretazioari dagokionean), ezin liteke baztertu, ezta 
baieztatu ere, estatuek adierazpen artistikorako askatasunarekin loturiko obligazio positibo 
zabalagoak dituztenik. Erabakigarria da auzi hori. Wirkbereich eremuan artistek eta aktibistek izan 
ditzaketen arazo exotiko samarrez aparte –Europa ekialdeko hainbat estatuk egikaritutako 
boterearen ondorioz eragindako mugak direla eta–, badirudi adierazpen artistikorako askatasunaren 
erronka nagusiak direla banako pribatuekin izaniko auziak, hala nola komunikabideen jabeekin 
(bereziki, bitarteko elektronikoen operadoreak) edo arte-erakusketak antolatzen dituzten 
lokaletako jabeekin izanikoak. Kontsiderazio horrek eskatzen du berehala birplanteatzea adierazpen 
artistikorako askatasunaren babes-estandar hori harreman horizontaletan (eta, ondorioz, estatuen 
obligazio positiboen kontzeptua bera ere bai, auzi horrekin loturik). 

Halaber, adierazi behar da Estatuaren obligazio positibo eta negatiboen arteko mugak, Konbentzioari 
jarraikiz, ez direla «zehatz-mehatz mugatzeko modukoak, nahiz eta printzipio aplikagarriak 
antzekoak izan. Kasua estatuaren eginbehar positiboaren ikusmoldetik aztertu, edo agintaritza 
publiko batek justifikatu beharreko interferentzia gisa aztertu, funtsean antzekoak dira aplikatu 
beharreko irizpideak. Bi testuinguruetan, bidezko oreka topatu behar da jokoan dauden interes 
kontrajarrien artean»,94 una Baieztapen hori baliagarria da, orobat, adierazpen (artistikoaren) 
askatasunaren kasuan ere 95

88 Ikus nikotinaren kontrako kanpainaren Frantziako auziak (Kasazio Auzitegia, 1995/02/21, 92-13.688) edo Demeure du Chaos auzia 
(Kasazio Auzitegia, 2009/12/15, 09-80.709), baita Herbeheretako epaiketa bat ere, haurrentzako emanaldi komertzial bat eskatzen zuen 
enpresaren eta artista antzezleen artekoa

89 Ikus Versaillesko Apelazio Auzitegiaren epaia (Frantzia), 2016/02/18koa, 15/02687, Aurélien Pascal X (Orelsan). 

90 Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2015/10/20, M’Bala M.Bala vs France, 25239/13 auzi-zenbakia. 

91 Ikus R.M. Share, Killing for Art: The Council of Europe and the Need for a Ban on the Slaughter of Animals for Artistic Expression

92 Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren Erabakia, 2018/04/17koa, Roj TV A/S vs Denmark, 24683/14 auzi-zenbakia, § 31. 

93 Horren arrazoia Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 52. artikuluaren 3. zenbakia da: «Gutun honetan jasotako eskubideek, Giza 
Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenean bermatuak diren heinean, hitzarmen horrek emandako izaera 
eta irispidea izango dituzte. Xedapen hori ez da eragozpen Batasunaren Zuzenbideak babes handiagoa eman ahal izateko».
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Aurretik azaldutako moduan, adierazpen-askatasunak (adierazpen artistikorako askatasuna barne) 
dimentsio negatiboa du nagusiki. Ikus-entzuleen aldetik, «debekatu egiten du gobernu jakin batek 
pertsona bati galaraztea bestek eman nahi dioten informazioa jasotzeko aukera»1; aldiz, 
adierazpen-informazio hori eman nahi duenaren ikuspegitik, «estatuko agintariek zuzenean edo zeharka 
zentsuratzea galarazten du (printzipioz)»97

4.3   Obligazio positiboak eta albo-zentsuraren (pribatua) arazoa

Adierazpen artistikorako askatasunarekin loturik, estatuak egon daitezke beharturik neurri positiboak 
hartzera, Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikulutik eratorritako obligazio positiboak 
direla eta: hain zuzen ere, neurri horiek hartu ezean, norbait adierazpen-eskubidea egikaritu ezinik 
geratuko balitz. 

Halere, aztertu beharreko auzia da –eta are gehiago etorkizunera begira– estatuen obligazio positiboak 
adierazpen artistikorako askatasuna zentsura pribatutik babesteko. Badira bi arrazoi behinik behin 
aurreikuspen horiek egiteko. Alde batetik, komunikabide digitalek gero eta indar gehiago izatearen 
ondorioz, enpresa pribatuek kontrolaturiko «estatu elektroniko pribatuak» sortzen dira, zeinek maiz 
ziurtasun handirik gabeko arau espezifikoak aplikatzen baitituzte, orain-oraingoz azterketa judizialik izan 
ez dutenak (ez, behintzat, luze-zabal). Eta, bigarrenik, COVID-19aren pandemia eta hark ekarririko 
krisialdi ekonomikoa, zeinaren lehendabiziko biktima artea baita: estatuek neurri handian utzi diote 
jarduera artistikoak diruz laguntzeari, eta ahaztu egin dute Winston Churchillen esana («Arteak 
funtsezkoak ditu edozer bizitza nazional osok. Estatuak bere buruarekin duen zorra da haiek babestea 
eta sustatzea»). Artistak merkatu askearen funtzionamenduaren mende egon dira oro har. Merkatu 
askearen onurak eztabaidaezinak diren arren (ederki asko baieztatzen dute hura gabe bizi izan ziren 
Europa ekialdeko herrialdeek), ezin esan dezakegu haren lehentasunen artean dagoenik balio artistikoa. 

Literatura juridikoan eztabaidatu izan da albo-zentsuraren edo zentsura pribatuaren (edo diskurtsoa 
mugatzearen) arazoa98, baina ez du izan azterketa judizial zabalik ez Giza Eskubideen Europako 
Auzitegian, ez Europar Batasuneko Justizia Auzitegian. Kontuan izanik, batetik, gero eta handiagoak 
direla merkatuko indarren arteko tentsioak, eta, bestetik, gero eta gehiago baliatzen dela adierazpen 
artistikorako askatasuna jabetza pribatuko komunikabide digitaletan, Europar Batasuneko legegileek 
egokiro landu beharko lukete albo-zentsuraren auzia. 

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.

 

Argazkilariaren izena: Quang Nguyen Vinh
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ONDORIOAK ETA AURREZ AURRE DUGUN BIDEA 
Ondorio orokorrak

Askatasun artistikoa edozer sistema demokratikoren zutoina da, eta hari eginiko murriztapenek 
arriskuan ipintzen dute giza eskubideen babesa. Europar Batasunean, funtsezkoa da babes-eskema 
eguneratu, egoki eta eraginkor bat izatea proiektu europarreko gako-balioetako bat babesteko; hori 
dela eta, beharrezkoa da lege-egintza areagotzea Batasuneko zuzenbidearen esparruan askatasun 
artistikoa modu esplizituan babesteko. 

Horretaz gainera, edozer lege-egintza esanguratsu, proportzionatu eta efiziente izan dadin, 
komunitate artistikoaren errealitateak izan behar ditu oinarri. Hori dela medio, ezinbestekoa da 
elkarrizketa egituratua izatea, arteen mundua eta legegintza bateragarri egiteko eta adierazpen 
artistikorako askatasuna bermatzeko estandarrak eztabaidatzeko Europar Batasunean, hala tokian 
tokikoak, nola nazioartekoak, baita adierazpen artistikorako askatasuna babesteko gako-ezaugarriak 
ere. Prozesu horren ondotik, prestatu liteke Europar Batasunean adierazpen artistikorako askatasuna 
hobeto babesteko gidalerroak biltzen dituen eskuliburu bat, EB osoan adierazpen-askatasuna 
ikuskatzeko adierazle orokorrak ere bilduta. 

Europar Batasuneko zuzenbidea eta askatasun artistikoa 

Badirudi Europar Batasunean ez dagoela berezko eskumenen kontzepturik adierazpen artistikorako 
askatasunari dagokionez. Europar Batasunaren Tratatuko 4. eta 5. artikuluetan jasotako eskumenak 
emateko printzipio orokorrak mugatzen du Europar Batasunak alor horretan duen eskumena. Hori dela 
eta, Europar Batasunak kasu bakarrean eman ditzake adierazpen artistikorako askatasunaren gaineko 
arauak: tratatuetan aurreikusitako eskumenak baliatzean. 

Halere, adierazpen artistikorako askatasuna oinarrizko askatasuna da, Oinarrizko Eskubideen 
Gutunaren 13. artikuluak dioenez. Ildo horretan, Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. artikuluaren 
gaineko azalpenetatik ondorioztatzen da adierazpen-askatasuna egikaritzeko kontuan hartu behar 
dela Gutunaren 1. artikulua («Giza duintasuna ezin bortxatuzkoa da»).  Gutunaren beste xedapen 
bakar batean ere ez da ageri halako erreferentziarik. Ez dirudi azalgarria alor juridikoan, eta baliteke alor 
politikora jo behar izatea erantzuna topatu ahal izateko. Nolanahi ere den, eguneratu daiteke, hori bai, 
Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 13. artikuluaren gaineko azalpena.  

Zuzenbide eratorriko egintza juridikoki lotesle bakar bat ere ez dago adierazpen artistikorako 
askatasuna bermatzeko helburu gisa, nahiz eta Europar Batasuna Eratzeko Tratatuaren 114., 50. edo 56. 
artikuluak oinarri juridikotzat har daitezkeen.

Estatu kideen obligazioak nazioarteko zuzenbidearen arabera 

Estatu kide guztiek dituzte obligazioak, Nazio Batuen Erakundeak onetsitako nazioarteko zuzenbideko 
tresnen arabera (Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala; Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko 
Ituna; Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Ituna; eta UNESCOren lege-tresnak, 
kasu). Estatu kide guztiak dira Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren parte. 

Nazio Batuen Erakundeak onetsitako giza eskubideen alorreko nazioarteko tresnek hainbat printzipio 
nabarmentzen dituzte. NBEko tratatuen organoek dagokion konbentzioaren parte diren estatu guztiak 
ikuskatzen dituzte, eta amaierako oharrak egiten. Amaiera oharretan bilduriko gomendioen aplikazioa 
eskuarki estatu kideak tratatuen organoekin lankidetzan jarduteko duen borondatearekin dago loturik. 

Hala ere, tresna horiek eta NBEko tratatuen organoek emaniko material guztiak (hala nola oharrak, 
gidalerroak eta amaierako oharrak) inspirazio-iturri dira Europar Batasuneko Justizia Auzitegiarentzat 
eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiarentzat. 
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Giza Eskubideen Europako Konbentzioa

Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. artikuluak ez dio erreferentzia espliziturik egiten 
adierazpen artistikorako askatasunari; nolanahi ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak aitortu du 
askatasun horren garrantzia, artikulu horretan babesa merezi duen adierazpen-modutzat hartzen 
baitu.
Barne-bitarteko guztiak agortu ondoren bakarrik aurkeztu daitezke kasuak Giza Eskubideen 
Europako Auzitegian. Ondorioz, auzitegi horren jurisprudentzia osoak ez du jasotzen estatu kideetan 
adierazpen artistikoaren alorrean gerta daitezkeen mugapenen egiazko inplikazioen zati bat baino.  

Askatasun artistikoarekin loturiko jurisprudentzia  

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren jurisprudentzia-corpusa oso mugatua da adierazpen 
artistikorako askatasunari dagokionez. Estatu kideentzat garrantzitsu izan litekeen 
jurisprudentziarik garrantzitsuena Giza Eskubideen Europako Auzitegitik eratorria da. 

Axalekoa da adierazpen artistikorako askatasunaren gaineko Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiaren jurisprudentzia, ez baitu egiten adierazpen artistikoaren gaineko definizio zehatzik, eta 
joera garbia du diskurtso eztabaidagarriaren babesa tasun politikoekin lotzeko, eta ez hainbeste 
asmo eta mami artistikoarekin. Ez da harritzekoa hori, Giza Eskubideen Europako Konbentzioaren 10. 
artikulua diskurtso politiko askea babesteko pentsatua baita, demokraziaren oinarri gisa. Horren 
ondotik, adierazpen-askatasunaren esparru garrantzitsuko beste elementu batzuk –hala nola 
diskurtso artistikoa, komertziala, akademikoa edo erlijiosoa– ez dira halako indarrarekin ageri 
testuinguru historiko horretan. 

Alde horretatik, nabarmendu behar da auzitegi nazional batzuen jurisprudentziak (bereziki 
Alemaniako Konstituzio Auzitegi Federalarenak) baimentzen duela adierazpen artistikoaren 
definiziorik balio babestu gisa. Halere, auzitegi gehien-gehienak, baita Giza Eskubideen Europako 
Auzitegia ere, kasuan-kasuan eta modu intuitiboan mintzo dira adierazpen artistikorako 
askatasunaren eta hari eginiko ustezko abusuen inguruan. Horrek ziurgabetasun juridikoa eragiten 
du. Artistek eta sorkuntza artistikoak zabaltzen lan egiten dutenek ez dute ziurtasunik obra jakin bat 
arte gisa kalifikatuko duten hasieratik. 

Aurrez aurre dugun bidea

Europar Batasunak etengabe nabarmendu du askatasun artistikoaren garrantzia. Egungo 
garapenek iradokitzen dute esku hartu beharra dagoela, europar balioen muin ere baden oinarrizko 
eskubide hori babesteko99.

Bestalde, azterlan honen panorama juridikoak adierazten duenez, giza eskubideen alorreko 
nazioarteko zuzenbideak edo Giza Eskubideen Europako Konbentzioak zehazten du Europar 
Batasuneko eta estatu kideetako adierazpen artistikorako askatasunaren lege-babesa. Hain justu 
ere, bidezkoa da adieraztea badela nolabaiteko kontraesan bat Europar Batasunaren anbizioen eta 
eskuragarri dagoen lege-babesaren artean, adierazpen artistikoari dagokionez. Interpretazio 
horren erreakzio behinena da lege-egintza aberatsagoa behar dela adierazpen artistikoa esplizituki 
babesteko, bereziki Europar Batasuneko zuzenbidean.

Nolanahi ere, panorama juridikoak iradokitzen du, orobat, lege-egintza horrek harmonizaziorako 
neurria eskatzen duela, eta Europar Batasunak tratatuetan aurreikusitako eskumena baliatzen 
duenean baino ez da posible hori. Esan beharrik ez dago: legegintza-prozesu luze eta korapilatsuak 
behar dira horretarako. Dena den, prozesu horien konplexutasunak ez dio kentzen berez baliorik 
adierazpen artistikorako askatasunak Europar Batasunaren zuzenbidean lege-babes esplizituagoa 
izateari. Babes bikainago bat izatea, zalantzarik gabe, ideia erakargarria da askatasun artistikoaren 
balioa goraipatzeko eta «elementu kutsatzaileetatik» libratzeko. 
 

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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Ikuspegi horrek arrazonamendu juridiko fina eta aurrerakoia ez ezik jarduera artistikoaren ezagutza 
sakona ere eskatzen du, praktika eta prozesu gisa. Eta, horretarako, ezinbestekoa da komunitate 
artistikoaren partaidetza.

CAEk eta beste hainbat aditu-sarek nabarmendu zuten bezala100, artistek lanerako duten egungo 
sistema sozioekonomikoa galarazpen handien iturri da sektore artistikoan adierazpen askea 
egikaritzeko. Hainbat eratako «biziraupen-soluziotan» harrapaturik daude artistak, eta ez daukate 
denborarik modu askean aditzera emateko adierazi nahi eta ahal dutena. Ondorioz, edozer lege-egintza 
esanguratsu, proportzionatu eta efiziente izateko, komunitate artistikoaren errealitateak izan behar ditu 
oinarri.  

Gainera, komunitate artistikoa prozesu horretan biltzea balio erantsia da. Horri esker, hobeto ulertu ahal 
izango dira estatu kideetako tradizio konstituzionalak, eta bistaratu ahal izango da zer-nola babesten eta 
tratatzen den adierazpen artistikorako askatasuna tradizio horietan. Hori erabakigarria da Europar 
Batasunean aurrera begira edozer jardun politiko edo juridiko gauzatzeko; batez ere, adierazpen 
artistikorako askatasunaren ustezko murrizketen kasu bakan batzuk baino ez direlako iristen Nazio 
Batuen Erakundeko tratatuen organoetara edo Giza Eskubideen Europako Auzitegira. 

Hori horrela, berriro ere aurreko proposamenera iristen gara; hau da, arteen mundua, legelari adituak eta 
erabakiak hartzeko arduradunak batuko dituen elkarrizketa egitura bati ekitea, guztion artean hobeto 
ulertzeko zer-nola itxuratu ote daitekeen askatasun artistikoaren babes garaikide eta egokia. 
Horretarako, monitorizatze-prozesu bat antolatu daiteke, adierazleekin indarturiko eskuliburu bat oinarri 
harturik. Tankera horretako ikuspegi bati esker, beharrezkoa dugun ikerketa espezifikoa eskuratuko 
genuke, azterlan honetan diogun moduan. 

Beste hitz batzuekin emanda, Europa osorako gidaliburu baten bidez bultzatutako ikaskuntza-prozesua 
eta lege-jarduna ez dira elkarren etsaiak. Aitzitik, elementu osagarriak dira, eta, haren bitartez, Europar 
Batasunak babes eguneratua, garrantzitsua eta efizientea emango lioke proiektu europarraren 
gako-balioetako bati. 

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

Argazkilariaren  izena: Brett Sayles
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Danto, What Art Is, New Haven 2014; S. Davies, Definitions of Art, Ithaca 1991; A. Julius, Transgressions: 
The Offences of Art, Chicago 2002). Halaber, legegintza-doktrinak bakarrik heltzen dio adierazpen 
artistikorako askatasunari ikuspegi unibertsaletik (M. Górski, Swoboda wypowiedzi artystycznej. 
Standardy międzynarodowe I krajowe, Varsovia 2019).  

Makina bat artikulu eta liburu-kapitulutan ere eztabaidatu da adierazpen artistikorako askatasuna. Berriz 
ere, jurisdikzio partikularretan kontzentratzen dira (adibidez, Amerikako Estatu Batuetakoa: 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; Frantziakoa: M. Kraïem Dridi, La 
liberté de création culturelle, “Annuaire International de Justice Constitutionnelle” 2013/XXIX, 
Aix-en-Provence 2014; P. Mouron, La liberté de création au sens de la loi du 7 juillet 2016, “Revue des Droits 
et Libertés Fondamentaux” 2017/30; Kanadakoa: K. Roach, D. Schneiderman, Freedom of Expression in 
Canada [w:] Canadian Charter of Rights and Freedoms, red. E. Mendes, S. Beaulac, Markham 2013; 
Britainia Handikoa: D. Watkins, Freedom of Artistic Expression and the Human Rights Act 1998, “Art 
Antiquity and Law” 2005/2; Alemaniakoa: 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; Errusiakoa: D. Kuznetsov, 
Freedom Collide: Freedom of Expression and Freedom of Religion in Russia in comparative perspective, 
“Russian Law Journal” 2014/2; Hungariakoa: 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; Giza Eskubideen Europako Auzitegikoa: 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; hainbat jurisdikzio alderatzen dituena: 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); edo adierazpen artistikorako askatasunaren alderdi partikularrak (adibidez, 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 [ed.], Cham 2018). 

Azkenik, nazioarteko lege-baliabide nagusietan, badira hainbat oharpen adierazpen artistikorako 
askatasuna inter alia babesten dutenak (Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna: S. Peers, T. 
Hervey, J. Kenner, A. Ward [ed.], The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford 2014, 
W.B.T. Mock, G. Demuro [ed.], Human Rights in Europe. Commentary on the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union, Durham 2010; Giza Eskubideen Europako Konbentzioa: W. Schabas, The 
European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford 2015; Eskubide Zibil eta Politikoen 
Nazioarteko Ituna: S. Joseph, J. Schultz, M. Castan ed.], The International Covenant on Civil and Political 
Rights. Cases, Materials, and Commentary, Oxford 2004; Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen 
Nazioarteko Ituna: B. Saul, D. Kinley, J. Mowbray, The International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. Commentary, Cases, and Materials, Oxford 2014) edo haien idazketaren gainekoa 
(adibidez, B. Saul, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Travaux 
Préparatoires 1948–1966, I. liburukia, Oxford 2016; B. Saul, The International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights. Travaux Préparatoires 1948–1966, II. liburukia, Oxford 2016). 
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ERANSKINA: LITERATURA GARRANTZITSUA

Aski harrigarria dirudi doktrina juridiko globalak ez garatu izana adierazpen artistikorako askatasunari 
buruzko lan-analitikoen corpus mamitsu bat. Askatasun artistikoaren edo adierazpen artistikorako 
askatasunaren alderdi batzuk eta besteak aztertzen dituzten lan akademikoek ez dituzte definitzen 
termino horiek eskuarki, eta modu intuitiboan baliatzen dituzte. Aipa ditzagun hemen bi adibide. Amy 
Adlerrek biziki kritikatzen ditu ezkertiarrek adierazpen (artistikorako) askatasuna bertan behera uzteko 
egindako ahaleginak, pornografian emakumeen kontrako abusuei aurre egiteko aitzakiarekin; hasieran 
adierazten duenez, ezinezkoa da «“pornografia”, “artea”, “gorroto-diskurtsoa” eta halako terminoak 
modu koherentean definitzea», eta, gaineratzen duenez, «hitz horiek aurre egiten diote definizioari» 
bere ustean. Eta horixe da egilearen artikuluak lantzen duen tesia101. Paul Kearnsek aurkezten duenean 
epaile anglosaxoiek obra «lotsagarri» edo «biraozkoetatik» eratorritako arte-askatasunaren desafioen 
aurrean duten ikuspegi ebolutiboa, azaltzen du artea ulertzeko bere proposamena «zabala» dela, eta 
inter alia biltzen dituela «arte bisualak, idazketa sortzailea eta zinemagintza»2. .102

Nolanahi ere den, definizioak berak eragiten du lege-xedapenak aurreikusgarriak izatea, eta hori 
ezinbestekoa da edozer eskubide edo askatasun babestuko bada. 

Badira liburu monografikoak, arte-askatasunarekin loturiko auzien historia zuzenbidearen ikuspegitik 
aztertzen dutenak (esaterako, D. McClean [ed.], The Trials of Art, Londres 2007; M. Heins, Sex, Sin and 
Blasphemy: A Guide to America’s Censorship Wars, New York 1993; P. Kearns, Freedom of artistic 
expression. Essays on Culture and Legal Censure, Oxford 2013; U. Hoppe, Die Kunstfreiheit als 
EU-Grundrecht, Frankfurt am Main 2011) edo adierazpen artistikorako askatasuna testuinguru 
orokorragoan aztertzen dutenak, ikuspegi analitikoagoa baliatuz (esaterako, S.C. Dubin, Arresting 
Images: Impolitic Art and Uncivil Actions, Oxon 1992; W. Schneider, D. Gad [ed.], Good Governance for 
Cultural Policy. An African-European Research about Arts and Development, Frankfurt am Main 2014). 
Askatasun artistikoa maiz sorkuntza-askatasunaren elementu gisa landu izan da (ikus, esaterako, I. 
Pignard, La liberté de création, Niza 2013; A. Tricoire, Petit traité de la liberté de création, Paris 2011), baina 
baita adierazpen-askatasunaren barruan (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, Varsovia 2010; K. András, T. Bernát, Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 4, 
Budapest 2017) edo eskubide kulturalen barruan ere (G. Famiglietti, Diritti culturali e diritto della cultura. 
La voce «cultura» dal campo delle tutele a quello della tutela, Torino 2010). Ohikoa izaten da lan horiek 
jurisdikzio jakin baten esperientzian kontzentratuak egotea (esate baterako, Amerikako Estatu 
Batuetakoa –ikus R. P. Bezanson, Art and Freedom of Speech, Chicago 2009; Frantziakoa: I. Pignard, La 
liberté de création, Niza 2013; Giza Eskubideen Europako Auzitegikoa: D. Bychawska-Siniarska, D. 
Głowacka [ed], Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, Varsovia 2014; beste herrialde 
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baliagarriak ere (A.
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