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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese 
tagastamise nõuete kohta
(2017/2023(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 1995. aasta resolutsiooni röövitud vara tagastamise 
kohta juudi kogukondadele1 ja 16. juuli 1998. aasta resolutsiooni holokausti ohvrite vara 
tagastamise kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 
2014/60/EL liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste 
tagastamise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni I protokolli 
artiklit 1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 17,

– võttes arvesse 25. juuli 1985. aasta määrust (EÜ) nr 116/2009 kultuuriväärtuste ekspordi 
kohta4,

– võttes arvesse oma 17. detsembri 2003. aasta resolutsiooni selliste kaupade siseturul 
vaba liikumise õigusraamistiku kohta, mille omandiõigus ilmselt vaidlustatakse5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi liidu sisepoliitika peadirektoraadi 2016. aasta 
uuringut, milles käsitletakse relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste piiriülese 
tagastamise nõudeid ja alternatiive kohtuvaidlustele,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) nr 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 
vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus),

– võttes arvesse oma 17. detsembri 2003. aasta resolutsiooni selliste kaupade siseturul 
vaba liikumise õigusraamistiku kohta, mille omandiõigus ilmselt vaidlustatakse6,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A8-
0000/2018),

                                               
1 EÜT C 17, 22.1.1996, lk 141.
2 EÜT C 292, 21.9.1998, lk 112.
3 ELT L 195, 15.5.2014, lk 16.
4 EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29.
5 Vastuvõetud tekstid, P5_TA(2003)0584.
6 ELT C 91 E, 15.4.2004, lk 500.
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A. arvestades, et varsti pärast II maailmasõja lõppu üritati röövitud vara leida ja see 
päritoluriikidele tagastada;

B. arvestades, et vara röövimine on relvakonfliktides endiselt levinud probleem ning 
sellega kaasnevad olulised õiguslikud mõjud;

C. arvestades, et Washingtoni konverentsi natside poolt konfiskeeritud kunstiteoseid 
käsitlevates põhimõtetes, Vilniuse foorumil ning holokaustiaegseid varasid ja seotud 
küsimusi käsitlevas Terezini deklaratsioonis rõhutatakse, kui oluline on konkreetne 
kinnisvara tagastada; arvestades, et pärast Washingtoni konverentsi on tagastatud 
tõenäoliselt 1000–2000 kunstiteost1; arvestades, et viimastel aastatel tagastatud 
kunstiteoste kohta puudub täielik nimekiri;

D. arvestades, et paljud kunstiteosed on endiselt kadunud ning need tuleks tagastada 
õiguspärastele omanikele või nende pärijatele; arvestades, et 1998. aasta Washingtoni 
konverentsil ütles Jonathan Petropoulos, et tema hinnangul varastati kogu Euroopas 
umbes 650 000 kunstiteost, ning Ronald Lauder teatas, et endiselt on kadunud 11 000 
kunstiteost, mis olid sel ajal (1998) väärt 10–30 miljardit USA dollarit; arvestades, et 
organisatsioon Claims Conference-WJRO vastab tavaliselt, et täpsed hinnangud 
puuduvad: varastati umbes 650 000 kunstiteost, millest ligikaudu 100 000 on endiselt 
kadunud;

E. arvestades, et vaidluse osapooled puutuvad endiselt kokku õiguslike probleemidega, mis 
on ühelt poolt seotud nende nõuete väga spetsiifilise iseloomuga ja teiselt poolt 
sõjajärgsete restitutsiooniseaduste kehtivuse lõppemisega, konventsionaalsete 
õigusnormide tagasiulatuva jõu puudumise põhimõttega, nõuete aegumisega ning 
igamise ja hea usu sätetega;

F. arvestades, et puuduvad ELi õigusaktid, mis reguleeriksid sõnaselgelt ja kõikehõlmavalt 
eraisikute relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste 
piiriülese tagastamise nõudeid;

1. väljendab kahetsust, et siiamaani pole võetud praktiliselt mitte mingeid järelmeetmeid 
parlamendi resolutsioonile selliste kaupade siseturul vaba liikumise õigusraamistiku 
kohta, mille omandiõigus ilmselt vaidlustatakse, kus parlament kutsus komisjoni üles 
viima läbi uuringut tsiviil- ja menetlusõiguse normide eri aspektide, lähteriigi 
kindlaksmääramise, kataloogisüsteemide, alternatiivsete vaidluste lahendamise 
mehhanismide ning piiriülese koordineeriva haldusasutuse loomise väärtuse kohta; on 
seisukohal, et õiguslik alus liidule selles valdkonnas volituste andmiseks võiks olla
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõige 2;

2. märgib, et ELi tasandil pole pööratud piisavalt tähelepanu relvakonfliktides ja sõdades 
röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste tagastamisele, eelkõige eraõiguse, 
rahvusvahelise õiguse ja tsiviilkohtumenetluse vallas; palub komisjonil seetõttu uurida 
võimalust kaitsta riigi poolt sanktsioneeritud rüüstamise tulemusena kaduma läinud või 
omastatud ning relvakonfliktides röövitud kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise 
nõudeid;

                                               
1 Allikas: Claims Conference-WJRO Looted Art and Cultural Property Initiative.
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3. väljendab heameelt selle üle, et mõned liikmesriigid on tunnistanud, et relvakonfliktides 
ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste tagastamise nõuetega seotud 
ainulaadsete probleemidega tuleb tegeleda, et jõuda õiguslike lahendusteni, mis tagavad 
relvakonfliktide või sõdade ajal oma kunstiteostest ebaõiglaselt ilma jäänud isikute 
õigused omandile;

4. märgib, et kunstiteostega kauplemisega ja nende tagastamisega seotud õiglaste tavade 
arengu hindamine ja soodustamine rahvusvahelisest ja üleilmsest perspektiivist tooks
palju kasu;

5. märgib, et jurisdiktsiooniliste eeskirjade vallas pole piisavalt koordineerimist, mis viib 
röövitud kunstiteoste tagastamise nõuete puhul meelepärase kohtualluvuse valimiseni; 
märgib, et varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste 1995. aasta 
konventsiooni artiklites 3 ja 4 pakutakse olulist kompromissi tsiviilõiguse ja üldise 
õiguse jurisdiktsioonide vahel varastatud või ebaseaduslikult eksporditud 
kultuuriväärtustega seotud riiklike normide erinevustest tulenevate probleemide 
lahendamisel; nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks, kuidas saaks varastatud või 
ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste 1995. aasta konventsiooni eeskirju 
rakendada ELi ja liikmesriikide õiguses;

6. on seisukohal, et kui eesmärk on luua Euroopas vastutustundlik ja eetiline kunstiteoste 
turg, siis on aeg lõpetada aastaid kestnud keerulised üksikasjad ja nüansid; kutsub 
komisjoni sellega seoses üles määrama kindlaks tsiviilõiguse meetmed, mis aitaksid 
eraisikutel ületada keerulised probleemid, millega nad puutuvad kokku, kui üritavad 
tegelikult neile kuuluvaid kunstiteoseid tagasi saada;

7. on seisukohal, et kindlasti tuleks hoolitseda selle eest, et luua kõikehõlmav nimekiri 
juutidele kuulunud kultuuriväärtustest, mille natsid ja liitlased röövisid, alates nende 
röövimisest kuni tänapäevani; nõuab tungivalt, et komisjon toetaks kataloogisüsteemi, 
mida saaksid kasutada avalikud asutused ja erakunstikollektsioonid, et koguda andmeid 
röövitud kultuuriväärtuste asukoha ja olemasolevate nõuete täpse staatuse kohta;

8. palub komisjonil edendada alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide 
kasutamist relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste puhul; palub komisjonil 
uurida praktilisi võimalusi aidata ületada olemasolevad õiguslikud takistused, näiteks 
hübriidseid arbitraaži- ja lepitamise vorme; rõhutab, kui olulised on selged standardid 
ning läbipaistvad ja neutraalsed menetlused;

9. märgib, et hagide aegumine põhjustab hagejatele vara tagastamise küsimustes sageli 
raskusi; palub komisjonil seda küsimust hinnata ning leida õige tasakaal natside 
röövitud kunstiteoste tagastamise nõuetele kehtiva aegumisperioodi osas, mis võtaks 
arvesse nii rüüstamise ja varguste ohvrite kui ka turu huve; on seisukohal, et eeskujuks 
võiks olla USA holokausti ajal võõrandatud kunstiteoste tagastamise seadus;

10. palub komisjonil selgitada hoolsuskohustuse mõistet seoses hea usuga; märgib, et 
näiteks Šveitsi kultuurivara rahvusvahelist üleandmist käsitleva föderaalse seaduse 
artiklis 16 keelatakse kauplejatel ja oksjonipidajatel sooritada kunstitehingut, kui neil on 
eseme päritolu suhtes kahtlusi; märgib, et selle seaduse kohaselt asetatakse 
tõendamiskohustus osaliselt müüjale; samas ei saa kunstiteose valdaja tugineda hea usu 
põhimõttele, kui ta ei suuda tõendada, et oli selle omandamise ajal piisavalt hoolas;
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11. palub komisjonil määrata kindlaks ühtsed põhimõtted juurdepääsu kohta avalikele või 
eraarhiividele, mis sisaldavad teavet vara tuvastamise ja asukoha kohta ning ühendavad 
olemasolevad andmebaasid, mis sisaldavad teavet vaidlusaluse vara omandiõiguse 
kohta;

12. palub komisjonil määrata kindlaks ühtsed põhimõtted, kuidas teha kindlaks 
omanikustaatus või omandiõigus, ning aegumist, tõendamisstandardeid ning röövimise 
ja kunstiteose mõisteid käsitlevad eeskirjad;

13. palub liikmesriikidel ja kandidaatriikidel teha kõik vajalikud jõupingutused võtmaks 
meetmeid, et tagada selliste mehhanismide loomine, mis soodustavad käesolevas 
resolutsioonis nimetatud vara tagastamist, ning võtta arvesse, et inimsusvastaste 
kuritegude käigus röövitud kunstiteoste tagastamine õiguspärastele nõudjatele on 
vastavalt Euroopa inimõiguste konventsiooni I protokolli artiklile 1 üldise huvi 
küsimus;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Viimastel aastatel on röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste tagastamise küsimus tõusnud 
nii ajalooliste uurimuste kui ka avaliku teadvuse esiplaanile. Sõjaajal vägivaldse rüüstamise 
käigus röövitud, konfiskeeritud või nähtavasti õiguspäraste tehingute või oksjonite käigus 
omanikku vahetanud kultuuriväärtuste probleem on jätkuvalt osa inimkonna ajaloost. 
Koloniaalajastu röövimised ning röövimised Süürias ja Iraagis on endiselt tohutu probleem.

Üks suurimaid organiseeritud ja institutsionaliseeritud kunstiteoste varguseid ajaloos toimus II 
maailmasõja ajal. Natsid konfiskeerisid või varastasid miljoneid kultuurilise tähtsusega 
esemeid. Täna, kui sõja lõpust on möödunud üle 70 aasta, on tuhanded kunstiteosed endiselt 
kadunud ning ootavad tagastamist õiguspärastele omanikele või nende pärijatele. Kohtud ei 
suuda sageli vastavaid nõudeid hinnata.

Rahvusvahelise õiguse järgi oli see röövimine ebaseaduslik. Sõja ajal väljendas ÜRO selgelt, 
et riikide poolt enda valdusesse saadud röövitud vara tuleb tagastada päritoluriigile, et see 
antaks üle õiguspärasele omanikule. Seejärel anti sellisele röövitud varale eristaatus 
Nürnbergi protsessis, mille käigus otsustati selgelt, et kooskõlas Nürnbergi harta artikli 6 
punktiga b kvalifitseerub eraomandi röövimine sõja ajal rahvusvahelise õiguse järgi kuriteoks. 
Oma lõplikus otsuses asus kohus konkreetsele seisukohale, et teatavad pärast 1. septembrit 
1939 toimunud röövimised on inimsusvastased kuriteod. Pärast sõda Šveitsis, Belgias, 
Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Itaalias ja Madalmaades vastu võetud riiklikud seadused 
tunnustasid seda mõistet ning kehtestasid presumptsiooni selles ajavahemikus röövitud vara 
algsete omanike kasuks. Sõjajärgsete restitutsiooniseaduste kehtivuse lõppemine, 
konventsionaalsete õigusnormide tagasiulatuva jõu puudumine ning mitmed õigusalased 
põhimõtted, nagu nõuete aegumine, igamine, heas usus tegutsemine ning röövitud 
kunstiteoste määratluse puudumine on põhjused, miks natside poolt röövitud kunstiteoste 
tagastamise nõuete vallas on olemas rahvusvahelised standardid.

1954. aastal vastu võetud relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsioon1, 
1970. aasta UNESCO konventsioon kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi, ekspordi ja 
omandiõiguse üleandmise keelamise ja tõkestamise vahendite kohta2, varastatud või 
ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste 1955. aasta konventsioon3 ning Washingtoni 
konverents tõid kunstiteoste päritolu uurimise ja nende õiguspärastele sõjaeelsetele omanikele 
või nende pärijatele tagastamise küsimuse tagasi rahvusvahelisse päevakorda. Tänapäeval 
iseloomustab rahvusvahelist praktikat läbipaistvuse puudumine: sageli juhtumid lahendatakse 
ja teosed antakse üle konfidentsiaalse kokkuleppe käigus ilma õigusliku argumentatsioonita. 
Samas on Austria, Prantsusmaa, Madalmaad, Ühendkuningriik ja Saksamaa loonud 
eksperdirühmad asutuste abistamiseks restitutsioonijuhtumite puhul. 2018. aasta septembris 
esitasid Stockholmis asuvad kaasaegse kunsti muuseum ja rahvusmuuseum Rootsi valitsusele 
ettepaneku luua sõltumatu eksperdirühm, mis aitaks lahendada natside röövitud kunstiteostega 
seotud juhtumeid.

Kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste asutuste, näiteks ministeeriumite, muuseumite, 
oksjonimajade, arhiivide ja galeriide eksperdid ning isegi erakogujad on hakanud võtma 

                                               
1 14. mai 1954, 249 UNTS 240.
2 17. november 1970, 823 UNTS 231.
3 24. juuni 1995, 34 ILM 1322.
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meetmeid, mille eesmärk on motiveerida kunstimaailma järgima õiglaseid tavasid röövitud 
kunstiteoste tuvastamiseks, taastamiseks ja tagastamiseks. Samas on see valdkond endiselt 
riikide, asutuste ja elukutsete vahel killustunud ning täheldada võib selget suundumust 
keskenduda konkreetsetele juhtumitele või kollektsioonidele1. Vt õiguskomisjoni poolt 
kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonnalt tellitud uuringut 
„Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste piiriülese tagastamise nõuded ja 
alternatiivid kohtuvaidlustele“.

Selle taustal tegi Euroopa Liit mitmeid jõupingutusi, et tegeleda II maailmasõja käigus 
toimunud kunstiteoste röövimisest tulenevate tagajärgedega. Need jõupingutused algasid 
nõukogu direktiiviga 93/7/EMÜ liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud 
kultuuriväärtuste tagastamise kohta, millega loodi liikmesriikide vahelise koostöö 
mehhanism, mis kaitseks ja tagaks paremini liikmesriikide kultuuripärandi terviklikkust. 
Varsti järgnes sellele direktiivile Euroopa Parlamendi poolt 14. detsembril 1995. aastal vastu 
võetud resolutsioon röövitud vara tagastamise kohta juudi kogukondadele ning 16. juulil 
1998. aastal vastu võetud resolutsioon holokausti ohvrite vara tagastamise kohta. De Clerq’i 
raport selliste kaupade siseturul vaba liikumise õigusraamistiku kohta, mille omandiõigus 
ilmselt vaidlustatakse, võeti 17. novembril 2003. aastal komisjoni tasandil ühehäälselt vastu2. 
Kuu aega hiljem võttis Euroopa Parlament täiskogu istungil ülekaaluka häälteenamusega (487 
poolt- ja 10 vastuhäält) vastu resolutsiooni, milles palutakse liikmesriikidel teha kõik 
vajalikud jõupingutused võtmaks meetmeid, et tagada selliste mehhanismide loomine, mis 
soodustavad röövitud kunstiteoste tagastamist õiguspärastele omanikele. Samuti paluti 
resolutsioonis tegutsemist komisjonilt, kes oleks pidanud viima läbi uuringu tsiviil- ja 
menetlusõiguse normide eri aspektide, lähteriigi kindlaksmääramise, kataloogisüsteemide, 
alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide ning piiriülese koordineeriva 
haldusasutuse loomise väärtuse kohta Komisjon ei võtnud vastuseks parlamendi palvele 
mingeid järelmeetmeid.

Rahvusvahelisel tasandil ei ole seda konkreetset küsimust puudutavaid jurisdiktsioonide 
vastuolu käsitlevaid ühtlustatud eeskirju. Määrusega (EL) nr 1215/20123 (nn Brüssel I 
määrus) ja Lugano konventsiooniga jurisdiktsiooni tunnustamise ning tsiviil- ja äriasjade 
otsuste jõustamise kohta üritatakse ette ära määrata, milline kohus või millised kohtud 
omavad jurisdiktsiooni. Brüsseli I määruse artikli 7 lõikes 4 määratletakse pädev kohus 
omandil põhinevate kultuuriväärtuse tagastamise tsiviilnõuete läbivaatamiseks. Samas on 
selle rakendamine piiratud direktiiviga 93/7/EÜ (nüüdseks tühistatud ja asendatud direktiiviga 
2014/60) kaitstavate kultuuriväärtuste määratletud kategooriale. Brüsseli I määrus lisab 
õiguslike küsimuste konflikti teatavat selgust seoses kohtu valimisega, aga mitte õiguse 
valimisega, hagi aegumisega, tõendamisstandarditega või omandiõiguse saamise viisiga. Neid 
küsimusi reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 593/20084 (nn Rooma I määrus) ja määrusega 

                                               
1 Vt õiguskomisjoni poolt kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonnalt tellitud uuringut 
„Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste piiriülese tagastamise nõuded ja alternatiivid 
kohtuvaidlustele“.
2 A5-0278/2003.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud), ELT L 351, 
20.12.2012, lk 1.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes 
kohaldatava õiguse kohta („Rooma I määrus“), ELT L 177, 4.7.2008, lk 6.
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(EÜ) nr 864/20071 (nn Rooma II määrus). Rooma I määrus ja Rooma II määrus kohalduvad 
varastatud, röövitud või sunniga ära võetud kunstiteostega seotud nõudele, kui nõue on 
tekkinud lepingu- või deliktivaidluse käigus. Kohaldatavat õigust määrates määravad Rooma 
määrused kindlaks ka hagi aegumise aja, õiguspärase omandiõiguse saamise viisi ning 
tõendamisstandardid, mida nendes küsimustes rakendatakse. Samas saab neid määruseid 
rakendada üksnes edasiulatuvalt, mistõttu neid kohaldatakse ainult alates 17. detsembrist 2009 
sõlmitud lepingutele ja 11. jaanuaril 2009 või hiljem toimunud kahju tekitanud sündmustele. 
Nõuded väljaspool liikmesriike asuvate kostjate vastu ei lange nende määruste 
kohaldusalasse. Nendel juhtudel tuleb riigi kohtute jurisdiktsioon määrata selle riigi 
rahvusvahelise eraõiguse seaduse järgi.

Oluline aspekt relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste 
piiriülese tagastamise nõuetega edasi tegelemisel on määratleda ulatus. Üldises plaanis võib 
selle jagada kolme suurde kategooriasse:

1. Röövimised ja vargused, mis on toimunud sellistel ajaloolistel perioodidel nagu 
kolonisatsiooniajastu.

2. Röövimised ja vargused, mis on toimunud hiljuti, näiteks II maailmasõja ajal.

3. Röövimised ja vargused, mis toimuvad praegu või tulevikus.

Kõik kolm vajavad eri lähenemist ja poliitikavahendeid.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete suhtes 
kohaldatava õiguse kohta („Rooma II“) (ELT L 199, 31.7.2007, lk 40).
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