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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η τέχνη είναι η έξυπνη διαµαρτυρία µας και η γενναία προσπάθειά µας να βάλουµε τη
φύση στη θέση της(Oscar Wilde).
Η τέχνη είναι ένωση των απαιτούµενων περιστάσεων για να µπορέσει ο σκοπός της φύσης
να πραγµατοποιηθεί(Goethe).
Το έργο τέχνης, δεν είναι συναισθηµατική συγκινησιακή έκφραση, αλλά µορφοποίηση
πνευµατικών δυνάµεων.(Paul Valery).

Σε βάθος χρόνου,πολλοί ορισµοί και πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί για την
τέχνη.Πρόκειται για ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινωνία από τις
απαρχές του πολιτισµού µέχρι και σήµερα.Όπως καθίσταται σαφές,η τέχνη δεν θα
µπορούσε να αναπτύσσεται εκτός του δικαιικού πλαισίου.Για τον λόγο αυτόν το
Σύνταγµά µας,στο τµήµα που αφορά τα ατοµικά δικαιώµατα προστατεύει και την
ελευθερία της τέχνης.

Καθώς η τέχνη αποτελεί τον κατ’εξοχήν χώρο της ελευθερίας (λόγω του οτι η
καλλιτεχνική

έκφραση

και

η

δηµιουργικότητα

δεν

είναι

δυνατόν

να

περιοριστούν)κρίθηκε αναγκαίο να ενταχθεί στο Σύνταγµα προκειµένου να προστατευθεί
αλλά και να οριοθετηθεί.

3

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Το σύνταγµα µας στο άρθρο 16 παρ.1 ορίζει οτι «η τέχνη και η επιστήµη,η έρευνα και η
διδασκαλία είναι ελεύθερες⋅η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του
Κράτους>>Η διάταξη αυτή θεωρείται από ορισµένους συγγραφείς απο τις πιο αξιόλογες
και καινοτόµες διατάξεις του συντάγµατος του 19751.Ωστόσο σύµφωνα µε άλλους
συγγραφείς2 οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 µεταφέρθηκαν από το ισχύον γερµανικό
Σύνταγµα του 1949 µε τρείς αλλαγές που είτε έχουν µικρή πρακτική σηµασία,είτε
δηµιουργούν ερµηνευτικές δυσχέρειες,είτε παρεκκλίνουν από το γερµανικό υπόδειγµα
για να πουν µια κοινοτοπία.(Το Σύνταγµα του 1952 είχε παραλείψει οποιαδήποτε
αναφορά στην ελευθερία της τέχνης και µάλιστα η προστασία της εντάχθηκε στο άρθρο
14 του τότε Συντάγµατος,το οποίο κατοχύρωνε την ελευθερία της έκφρασης).

Το άρθρο 10 παρ.1 της Ε.Σ.∆.Α που ορίζει οτι «παν πρόσωπο έχει δικαίωµα εις την
ελευθερίαν έκφρασης.Το δικαίωµα αυτό περίλαµβάνει την ελευθερία γνώµης ως και την
ελευθερία λήψεως ή µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών,άνευ επεµβάσεως δηµοσίων
αρχών και ασχέτως συνόρων».Το άρθρο αυτό καθιερώνει την προστασία του
δικαιώµατος έκφρασης.Στο άρθρο αυτό µπορεί να υπαχθεί και η ελευθερία της τέχνης.
Ο χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαικής ένωσης ορίζει στο κεφάλαιο II
άρθρο 13 ότι η τέχνη(και η επιστηµονική έρευνα)είναι ελεύθερες.

1
2

Αρ.Μανεσης, Η συνταγµατική προστασία της ακαδηµαικής ελευθερίας, «ο πολίτης»,1977,σελ.9.54.
Π.∆αγτόγλου,Ατοµικά και Κοινωνικά δικαιώµατα Α΄σελ.733
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Η

οικουµενική

διακήρυξη

για

τα

ανθρώπινα

δικαιώµατα(10

∆εκεµβρίου

1948)προστατεύει επίσης την τέχνη.Σύµφωνα µε το άρθρο 2«Καθένας έχει το δικαίωµα
να συµµετέχει ελεύθερα στην πνευµατική ζωή της κοινότητας να χαίρεται τις καλές
τέχνες και να µετέχει στην επιστηµονική πρόοδο και στα αγαθά της».Η Οικουµενική
∆ιακήρυξη είναι ως προς τα οικονοµικά,κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα αρκούντως
ασαφής και προγραµµατική,η µεταφορά δε των δικαιωµάτων αυτών σε µεταγενέστερα
συµβατικά κείµενα,όπως το ∆ιεθνές Σύµφωνο του 1966 και περιφερειακά,όπως ο
Ευρωπαικός Κοινωνικός Χάρτης(1961)δεν µετέβαλε ουσιαστικά αυτήν την κατεύθυνση.3
Τέλος η τέχνη προστατεύεται και από την Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαικής
Κοινότητας.Σύµφωνα µε τον τίτλο XII για τον πολιτισµό αναφέρει στο άρθρο 151 παρ.2
«η δράση της Κοινότητας αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ κρατών
µελών και αν είναι αναγκαίο υποστηρίζει και συµπληρώνει την δράση τους στον
τοµέατης καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δηµιουργίας,συµπεριλαµβανοµένου του
οπτικοακουστικού τοµέα».

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Μεγάλη δυσκολία παρουσιάζει η εύρεση ένος γενικά αποδεκτού ορισµού για την
τέχνη.Όπως είναι αυτονόητο οι ίδιοι οι δηµιουργοί της αντιλαµβάνονται τον ορισµό της
τελείως διαφορετικά από τους µελετητές του δικαίου οι οποίοι επιχειρούν µια πιο
“νοµική” προσέγγιση του φαινοµένου.

3

Εµµανουήλ Ρούκουνας ,∆ιεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,ΚεφIII Η Οικουµενική
διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου(1948)Εκδόσεις εστία 1995,σελ 93.
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Έτσι λοιπόν σύµφωνα µε André Gide «τέχνη είναι η συνεργασία του Θεού µε εναν
καλλιτέχνη» και σύµφωνα µε τον Francis Scott Key Fitzerald «µεγάλη τέχνη είναι η
καταφρόνια των µεγάλων ανθρώπων για τη µικρή τέχνη».Οι ορισµοί αυτοί ωστόσο δεν
µπορούν να ικανοποιήσουν έναν νοµικό στην προσπαθειά του να ορίσει τι είναι τέχνη.
Ωστόσο και απο την πλευρά των νοµικών έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφοροι
ορισµοί.Παρ’όλα αυτά κανένας απο αυτούς δεν µπορεί να θεωρηθεί πλήρης.

Σύµφωνα µε µια πρώτη άποψη4 τέχνη κατά την έννοια της διάταξης του Συντάγµατος
είναι κάθε δηµιουργική έκφραση της ανθρώπινης φαντασίας.∆εν υπόκειται ούτε γενικά
ούτε

συγκεκριµένα

στον

κρατικό

ορισµό

και

χαρακτηρισµό.[...]Η

άρνηση

χαρακτηρισµού ενός έργου ως έργου τέχνης διότι ανήκει σε απορριπτόµενη
«σχολή»,στυλ,νοοτροπία κ.ο.κ. αντιβαίνει στην Συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία
της τέχνης.

Κατά µία άλλη άποψη5 ως έργο τέχνης ή επιστήµης οφείλει να θεωρηθει κατ’αρχήν
ο,τιδήποτε ο ίδιος ο δηµιουργός του θεωρεί ως τέτοιο,εκτός αν αυτό έρχεται σε προφανή
αντίθεση µε τις κοινωνικές αντιλήψεις.Οι κοινωνικές αντιλήψεις δεν ταυτίζονται µε της
αντιλήψεις της κρατικής εξουσίας ,ούτε δικαιούται αυτή να παρέµβει και να τις επιβάλει
θετικα ή αρνητικά.Ωστόσο η παραδοχή µιας τέτοιας άποψης ενέχει τον κίνδυνο να
διευρυνθεί ιδιαίτερα το προστατευόµενο περιεχόµενο της διάταξης.Επιπλέον δηµιουργεί

4
5

Π.∆αγτόγλου,ατοµικα δικαιώµατα,Αντ.Ν Σακκουλα,Αθήνα 1991,σελ.656
Κ.Χρυσόγονος,Ατοµικά και Κοινωνικά δικαιώµατα,Αθήνα,1998 σελ,305

6

πρόβληµα η αποδοχή αυτής της άποψης καθώς δεν είναι πάντα εύκολο να ανιχνευθούν οι
κοινωνικές αντιλήψεις(στις οποίες το έργο τέχνης δεν πρέπει να προσκρούει)

Προσπάθεια για να αποτυπωθεί ο ορισµός της τέχνης έχει γίνει και εκ µέρους της
νοµολογίας.Στην

απόφαση

5208/2000

του

Μονοµελούς

Πρωτοδικείου

Αθηνών6(ελευθερία της τέχνης)ορίζεται οτι σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος
τέχνη είναι κάθε δηµιουργική έκφραση της ανθρώπινης φαντασίας.Η ελευθερία της
τέχνης περιλαµβάνει την ελευθερία της δηµιουργίας και κυκλοφορίας έργων τέχνης
καθώς και προσβάσεως του κοινού στα έργα τέχνης.

Σύµφωνα µε µια τελευταία άποψη η τέχνη δεν είναι δεκτική ορισµού7,καθώς το
πρόβληµα έγκειται στο γεγονός οτι κάθε ορισµός της τέχνης ενδέχεται να περιέχει
αξιολογήσεις και να τοποθετεί εκτός του άρθρου 16 φαινόµενα,σύµβολα και αντικείµενα
για τα οποία οι δηµιουργοί τους διατείνονται οτι συνιστούν τέχνη.

Καθίσταται λοιπόν φανερό οτι από µόνος του κανένας ορισµός δεν µπορεί να καλυψει
την έννοια του όρου τέχνη.Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε συνεφαρµογή των ανωτέρω
ορισµών.Επιπλέον η άρνηση του χαρακτηρισµού ένος έργου ως έργο τέχνης λόγω του
οτι ανήκει σε ένα αποριπτόµενο καλλιτεχνικό ρεύµα δεν συµβαδίζει µε το άρθρο 168.

6

Το Σύνταγµα/2000(572)
Β.Σκουρής,Μια ελευθερία υπό τον άµεσο έλεγχο του κράτουςΕΕΕυρ∆,1989,σελ.193
8
Π.∆αγτόγλου,Ατοµικά ∆ικαιώµατα,Αθήνα 1991, «Η άρνηση χαρακτηρισµού ενός έργου ως έργο τέχνης
διότι νήκει σε απορριπτόµενη σχολή νοοτροπία κ.ο.κ. αντιβαίνει στην συνταγµατικά κατοχυρωµένη
ελευθερία της τέχνης.Το ίδιο συµβαίνει και για χαρακτηρισµούς έργων τέχνης ή σχολών τέχνης ως
εκφυλισµένων ,αντιεθνικών,αντιλαικών κ.ο.κ.κατά τα χιτλερικά και σταλινικά προηγούµενα.Η ελευθερία
της τέχνης δεν ανέχεται επίσης την ύπαρξη επίσηµης ,αναγνωρισµένης,εθνικής σοσιαλιστικής κ.ο.κ.τέχνης
,αλλά είναι ανοικτή στις νέες και οπουδήποτε κατευθυνόµενες εξελίξεις της ανθρώπινης
δηµιουργικότητας».
7
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΕΚΤΑΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Το συνταγµατικά κατοχυρωµένο στο άρθρο 16 παρ.1 δικαίωµα,προστατεύεται και ως
προς τις τρείς διαστάσεις του:αµυντική(1),προστατευτική(2),διεκδικητική9(3). Επιπλέον
το δικαίωµα περιλαµβάνει την ελευθερία ελευθερία καλλιτεχνικής συνείδησης(Α),καθώς
και έκφρασης της καλλιτεχνικής

συνείδησης(Β),την ελευθερία διάδοσης των

καλλιτεχνικών ιδεών(Γ)και τέλος την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στα έργα
τέχνης(∆).

1.Το αµυντικό περιεχόµενο αφορά την αξίωση κατά του κράτους.Ως αµυντικό
προστατεύεται ως απόλυτο δικαίωµα.Το αµυντικό περιεχόµενο αποκρούει τις προσβολές
των θεµελιωδών δικαιωµάτων που προέρχονται απο επιθετικές ενέργειες άλλων
ανθρώπων10.Η αµυντική διάσταση του δικαιώµατος αξιώνει αποχή από κάθε επιθετική
ενέργεια είτε εκδηλώνεται µε πράξη είτε µε παράλειψη.

2.Η προστατευτική διάσταση του δικαιώµατος στρέφεται προς το κράτος και παρέχει
αξίωση για προστασία από επιθετικές ενέργειες των συνανθρώπων.Περιλαµβάνει την
υποχρέωση του κράτους να δραστηριοποιείται και να επεµβαίνει προκειµένου να

9

Ανδρέας Γ.∆ηµητρόπουλος,Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα,παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου,ΤοµοςIII,Ι
έκδοση,Αθήνα 2004,σελ175-176
10
Ανδρέας Γ.∆ηµητρόπουλος,Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα,Γενικό Μέρος,Σύστηµα Συνταγµατικού ∆ικαίου
Τοµος Γ-Ηµιτόµος Ι,σελ.148-149
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προστατέψει την τέχνη από διάφορες απειλές11(π.χ.οργανωµένη λήψη µέτρων µε σκοπό
να αντιµετωπισθεί η ‘‘πειρατεία’’ στην µουσική).

3.Τρίτη διάσταση του δικαιώµατος η οποία επίσης στρέφεται προς το κράτος είναι η
διεκδικητική12.Το ίδιο το Σύνταγµα ορίζει µε σαφήνεια οτι η ανάπτυξη και η προαγωγή
της τέχνης αποτελεί υποχρέωση του κράτους.

Το Συνταγµατικό δικαίωµα προστασίας της τέχνης

αναλύεται σε µερικότερες

ελευθερίες:

Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ.
Η ελευθερία της καλλιτεχνικής συνείδησης ανήκει στον ένδιαθετο κόσµο του καλλιτέχνη
µέχρι την στιγµή που εκδηλώνεται εξωτερικά.Οι εµπνεύσεις των καλλιτεχνών δεν
περιορίζονται και δεν πρέπει να ελέγχονται.

Β.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ.
Στην ελευθερία έκφρασης της καλλιτεχνικής συνείδησης εµεριέχεται και η ελευθερία
παραγωγής έργων τέχνης.Αποτελεί σε αντίθεση µε την ελευθερία καλλιτεχνικής
συνείδησης την εξωτερική εκδήλωση του δικαιώµατος της καλλιτεχνικής έκφρασης.

11

Ανδρέας Γ.∆ηµητρόπουλος,Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα,Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου,ΤόµοςΙΙΙ,Ι
έκδοση,Αθήνα 2004,σελ.176 «στο πλαίσιο της υποχρέωσης του κράτους να προστατεύει την τέχνη από
διάφορες απειλές ιδιαίτερη σηµασία έχει η κρατική δαστηριοποίηση για τη προστασία της τέχνης απο
εταιρείες ή άλλες οργανωµένες δυνάµεις που επιβάλλονται µονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά στην
καλλιτεχνική αγορά επηρεάζοντας έτσι αναγκαία την εξέλιξη της τέχνης προς ορισµένες κατευθύνσεις».
12
Ανδρέας Γ.∆ηµητρόπουλος,Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα,Γενικό µέρος,Σύστηµα Συνταγµατικού
∆ικαίου,Τόµος Γ-ΗµιτόµοςΙ.σελ.156 «Η διεκδδικητική διάσταση σηµαίνει συνταγµατική αναγνώριση της
αξίωσης για την βελτίωση της κατάστασης του ανθρώπου και συνταγµατική κατοχύρωση των
απαραίτητων διαδικασιών».
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Γ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Ι∆ΕΩΝ.
Η ελευθερία διάδοσης των καλλιτεχνικών ιδεών ουσιαστικά περιλαµβάνει την ελεύθερη
κυκλοφορία των έργων τέχνης.Η µη προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των θα
αποτελούσε περιορισµό του δικαιώµατος.Άλλωστε αν δεν υπήρχε απόλυτη ελευθερία ως
προς την κυκλοφορία τους δεν θα υπήρχε και κάποιο νόηµα στην κατοχύρωση της
ελευθερίας έκφρασης της καλλιτεχνικής συνείδησης καθώς θα αναιρούταν σε
µεταγενέστερο σταδιο.Με την έκφραση ελευθερία διάδοσης των καλλιτεχνικών ιδεών
νοείται

η

ελευθερία

του

κοινό.Συνεπώς,παραβιάζεται

δηµιουργού
η

ελευθερία

να

παρουσιάζει

αυτή

όταν

µε

τα

έργα

του

οποιονδήποτε

στο
τρόπο

απαγορεύεται η παρουσιασή τους στο κοινό ή όταν αυτή εξαρτάται από προηγούµενη
διοικητική άδεια13(ν.δ.1108/1942 όπως τροποποιήθηκε µε τον α.ν. 4485/1943 άρθρο 1περί τροποποιήσεως,συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί ελέγχου θεατρικών
έργων,κινηµατογραφικών ταινιών,δίσκων γραµµοφώνου και βιβλίων διατάξεων-).

∆.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ.
Συνδέεται επίσης άµεσα,µε την υπό γ παρεχόµενη ελευθερία.Ουσιαστικά αντιστοιχεί στο
δικαίωµα του δηµιουργού να παρουσιάζει τα έργα του,το δικαίωµα του φιλοθεάµονος
κοινού να µπορεί να τα απολαµβάνει.Κάθε απαγόρευση λοιπόν εκτός απο τα δικαιώµατα
του δηµιουργου προσβάλλει και τα δικαιώµατα του κοινού14.Η ελευθερία αυτή
αποκρυσταλλώνεται και σε µια πρόσφατη απόφαση15σχετικά µε το βιβλίο του

13

Π.∆αγτόγλου,Ατοµικά ∆ικαιώµατα,Αθήνα 1991,σελ.658
βλ.Π. ∆αγτόγλου,Ατοµικά ∆ικαιώµατα,Αθήνα 1991,σελ658επ.
15
Μον. Πρ.Αθηνών 5208/2000,το Σ 2000,σελ.572επ.
14
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Μ.Ανδρουλάκη(Μν- µη γυναικείο αντιµυθιστόρηµα)16όπου το δικαστήριο έκρινε οτι
εφόσον η ελευθερία της τέχνης περιλαµβάνει την ελευθερία δηµιουργίας και
κυκλοφοριας έργων τέχνης καθώς και πρόσβασης του κοινού στα έργα αυτά,ενδεχόµενη
απόσυρση και κατάσχεση του βιβλίου αυτού(το όποιο θεωρήθηκε έργο τέχνης) θα
αποτελούσε παραβίαση του δικαιώµατος του κοινού να µπορεί να απολαµβάνει ελεύθερα
τα έργα τέχνης.Για αυτόν τον λόγο και το σχετικό αίτηµα των αιτούντων δεν έγινε δεκτό.

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

1.ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Το δικαίωµα της ελευθερίας της τέχνης είναι δικαίωµα που έχει χαρακτηριστεί
παναθρώπινο,καθώς

πρόκειται

για

δικαίωµα

που

το

απολαµβάνουν

άπαντες,δηλ.ηµεδαποί,αλλοδαποί,και ανιθαγενείς χωρίς να γίνεται µεταξύ τους κάποια
διάκριση(όπως στα πολιτικά δικαιώµατα).
Οι ανήλικοι είναι και αυτοί φορεις του δικαιώµατος της ελευθερίας της τέχνης ωστόσο
ως προς αυτούς λαµβάνεται ειδική µέριµνα.Το Σύνταγµα προβλέπει άµεσα την
προστασία της ανήλικης νεότητας στο άρθρο 21 παρ.1(ο γάµος,η µητρότητα και η
παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους)και στο άρθρο 21 παρ.3(το
κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία
της νεότητας,του γήρατος,της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων).Σε
περίπτωση λοιπόν σύγκρουσης του παρεχόµενου απο το άρθρο 16 παρ.1 δικαιωµατος και

16

βλ.Σπυρ.Β.Βλαχόπουλου,το Σ 2000,σελ.542-572.
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της προστασίας των ανηλίκων ο νοµοθέτης είναι εξουσιοδοτηµένος να λάβει ειδικά
µέτρα για την προστασία της νεότητας χωρίς όµως να θίγει το δικαίωµα του καλλιτέχνη
για διάδοση του έργου του,ακόµα και αν αυτό κρίνεται ως επικίνδυνο για την
διανοητική,σωµατική,πνευµατική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

2.ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Με µια πρώτη µατιά φαίνεται λογικό ότι υποκείµενα της ελευθερίας της τέχνης είναι
µόνο τα φυσικά πρόσωπα καθώς µόνο αυτά µπορούν να δηµιουργήσουν και να
απολαύσουν ένα έργο τέχνης.Ωστόσο είναι θεµιτό και συνηθισµένο πλέον φαινόµενο τα
νοµικά πρόσωπα(όπως κινηµατογραφικές εταιρίες παραγωγής,δισκογραφικές εταιρίες)
τα οποία µπορεί να έχουν οποιαδήποτε εταιρική µορφή να διατηρούν τα δικαιώµατα
διαφόρων έργων τέχνης και να τα εκµεταλλεύονται.Επιπλέον µε την αλµατώδη ανάπτυξη
της τεχνολογίας και την αλλαγή στα µέσα παραγωγής,πλέον τα νοµικά πρόσωπα
µπορούν να υφίστανται και ως δηµιουργοί.Εννοείται ότι και πάλι η παραγωγή γίνεται
από φυσικά πρόσωπα αλλά στην συγκεκριµένη περίπτωση για λογαριασµό των
εταιριών(χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι ταινίες animation οι οποίες
παράγονται αποκλειστικά από υπολογιστές και χρησιµοποιούνται µόνο φωνές
ηθοποιών)οι οποίες διαχειρίζονται και εκµεταλλεύονται αποκλειστικά αυτές τις
παραγωγές.
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ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΕΝΝΟΙΑ

ΟΡΙΩΝ

ΕΝΟΣ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Το άρθρο 16 παρ.1 δεν υπάγει την ελευθερία της τέχνης σε περιορισµούς.Ωστόσο αυτό
δεν µπορεί να σηµαίνει οτι ο καλλιτέχνης είναι απολύτως ελεύθερος να πράττει.Η
ελευθερία λοιπόν της τέχνης και η προστασία της απο το σύνταγµα υπόκειται στους
γενικούς περιορισµούς των νόµων.

Το ευρύτερο πλαισιο ανοχής που δηµιουργείται δεν επιτρέπει την ανατροπή των
συνταγµατικών και νοµοθετικών ρυθµίσεων,η ελευθερία της τέχνης υπόκειται στις
γενικές οριοθετήσεις που θέτει ο συντακτικός νοµοθέτης.

1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Σύνταγµα στα άρθρα του 21 παρ.1&3 θεσπίζει ειδικές
διατάξεις µε στόχο την προστασία των ανηλίκων.Έτσι γίνονται δεκτές και δεν θεωρείται
ότι αντιβαίνουν στο Σύνταγµα,διατάξεις που περιορίζουν το δικαίωµα του άρθρου16
παρ.1 όταν δικαιολογητική τους βάση είναι η προστασία των ανηλίκων από βλαβερές
επιδράσεις στην πνευµατική,σωµατική και ηθική αναπτυξή τους.Στο πλαίσιο του
συλλογισµού αυτού ελήφθη και η Υ.Α.6138/Ε η οποία προβλέπει την κατάταξη των
τηλεοπτικών προγραµµάτων σε πέντε κατηγορίες αναλόγως του βαθµού των βλαβερών
επιδράσεων που µπορουν να έχουν στους ανηλίκους.
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2.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ.
Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα µας στο άρθρο
13.Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης περιλαµβάνει το µερικότερο δικαίωµα να
πρεσβεύει ο καθένας οποιαδήποτε θρησκεία ή και να είναι άθεος.
Μία υπόθεση που απασχόλησε τα ελληνικά δικαστήρια αλλά και συζητήθηκε πολύ στους
νοµικούς κύκλους είναι η κινηµατογραφική µεταφορά του βιβλίου του Νίκου
Καζαντζάκη απο τον Martin Scorsese.H απόφαση του δικαστηρίου έκρινε ότι17:ακόµα
και αν κίνητρο του δηµιουργού υπήρξε η καλλιτεχνική δηµιουργία ποου προστατεύεται
συνταγµατικά,όχι όµως πέρα από το πλσίσιο προσβολής άλλου εννόµου αγαθού ,όπως το
θρησκευτικό συναίσθηµα των άλλων που,ως επιµέρους εκδήλωση της θρησκευτικής
ελευθερίας εξίσου προστατεύεται18 βρίσκονται έξω από τα πλαίσια προστασίας των
ατοµικών δικαιωµάτων,της πνευµατικής ελευθερίας της οικονοµικής ελευθερίας αλλά
και της θρησκευτικής ελευθερίας[...]Έτσι, εν όψει του οτι πιθανολογείται κατεπείγουσα
περίπτωση[...]συντρέχει περίπτωση προσωρινής δικαστικής προστασίας των αιτούντων.
∆ιαφωνίες έχουν υπάρξει σχετικά µε αυτην την απόφαση καθώς υποστηρίζεται οτι το
δικαστηρίο δεν έλαβε υπόψη την ελευθερία πρόσβασης του κοινού στα έργα
τέχνης19καθώς επίσης και το ότι οι θεατές δεν υποχρεουνταν να παρακολουθησουν το
έργο.

Τελείως διαφορετική ήταν η απόφαση σχετικά µε το βιβλίο του Μ.Ανδρούλακη(Μν-µη
γυναικείο αντιµυθιστόρηµα)20.Το δικαστήριο έκρινε οτι στην περίπτωση αυτή το βιβλίο

17

Μον.Πρωτ.Αθ.17115/1988,Νο Β 1989,σελ.270 επ
Γ.Κρίππας,Ποιν.Χρον.ΚΕ 459επ.,
19
βλ.Καµίνης και Βλαχόπουλος
20
Μον.Πρωτ.Αθηνών 5208/2000 Το Σ. 3/2000 σελ.572επ.
18
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δεν προσβάλλει την ανθρώπινη αξία21 συνεπώς η προσβολή της προσωπικότητας των
αιτούντων µειώνεται σηµαντικά και επιπλέον επιβάλλεται να προστατευθεί και το
δικαίωµα των άλλων να διαβάσουν το βιβλίο.

3.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
Η ιδιοκτήσια αποτελεί συστατικό της προσωπικής ελευθερίας.Έρχεται σε σύγκρουση µε
το δικαίωµα της ελευθερίας της τέχνης όταν π.χ.κάποιος απόφασιζει να ζωγράφισει τον
τοίχο ενός σπιτιού χωρίς πρωτα να έχει πάρει έγκριση από τον ιδιοκτήτη του.Κατά µία
άποψη22η πράξη αυτή δεν προστατεύεται απο το άρθρο 16 παρ.1 όχι όµως επειδή το
δικαίωµα της ιδιοκτησίας υπερτερεί του δικαιώµατος της ελευθερίας της τέχνης αλλά
επειδή δεν υφίσταται πράξη που να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 16 παρ.1.
Σύµφωνα µε άλλη άποψη23 ο χώρος µπορεί να αποτελέσει περιεχόµενο του
δικαιώµατος.Τότε δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση δικαιωµάτων στο χώρο της ξένης
ιδιοκτησίας.Πρόκειται όµως για οριοθέτηση και όχι για περιορισµό.

21

ΟλΑπ13/1999
Σπ.Βλαχόπουλος,η ελευθερία της τέχνης.Τα όρια ενός ανεπιφύλακτου δικαιώµατος,Ατοµικά
∆ικαιώµατα/∆ικαιώµατα του ανθρώπου Νο1/1999 σελ.73επ.
23
Ανδρέας Γ.∆ηµητρόπουλος Συνταγµατικά δικαιώµατα Γενικό µέρος Σύστηµα συνταγµατικού ∆ικαίου
Τόµος Γ-Ηµιτόµος Ι σελ.149
22
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ελευθερία της τέχνης κατοχυρώνεται απο το Σύνταγµα στο άρθρο 16 παρ.1.Πρόκειται
για δικαίωµα ανεπιφύλακτο.Ωστόσο υπόκειται στους γενικούς περιορισµούς των
νόµων.Σαφής ορισµός για την τέχνη δεν υπάρχει αλλά µπορεί να δοθεί µόνο µε
συνεφαρµογή των επι µέρους ορισµών.Το δικαίωµα έχει αµυντικη,προστατευτικη και
εξασφαλιστική διάσταση και καλύπτει την ελευθερια παραγωγής και διάδοσης των
καλλιτεχνικών έργων αλλά και την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε αυτά. Φορείς του
δικαιώµατος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα αλλα µπορούν να είναι και τα νοµικά.Το
δικαίωµα που παρέχεται στο άρθρο 16 παρ.1 είναι ανεπιφύλακτο αλλα οριοθετείται όταν
συγκρούεται µε άλλα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα(προστασία ανήλικης
νεότητας).
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