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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális 
javakkal kapcsolatos, határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmekről
(2017/2023(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a zsákmányolt vagyontárgyak zsidó közösségeknek történő 
visszaszolgáltatásáról szóló, 1995. december 14-i1, valamint a holokauszt áldozatainak 
tulajdonát képező vagyontárgyak visszaszolgáltatásáról szóló, 1998. július 16-i2

állásfoglalására,

– tekintettel a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak 
visszaszolgáltatásáról szóló, 2014. május 15-i 2014/60/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre3,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményéhez csatolt 1. számú jegyzőkönyv 1. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkére,

– tekintettel a kulturális javak kiviteléről szóló, 1985. július 25-i 116/2009/EK rendeletre4,

– tekintettel a valószínűleg vitatott tulajdonjogú áruk belső piacon belüli szabad 
mozgásának jogi keretéről szóló, 2003. december 17-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága által készített „Fegyveres 
konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel kapcsolatos, határon átnyúló 
kárpótlási kérelmek és a bírósági pereken kívüli alternatív rendezés” című, 2016. évi 
tanulmányra,

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet),

– tekintettel a valószínűleg vitatott tulajdonjogú áruk belső piacon belüli szabad 
mozgásának jogi keretéről szóló, 2003. december 17-i állásfoglalására6,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére 

                                               
1HL C 17., 1996.1.22., 141. o.
2HL C 292., 1998.9.21., 112. o.
3 HL L 195., 2014.5.15., 16. o.
4HL L 210., 1985.8.7., 29. o.
5Elfogadott szövegek, P5_TA(2003)0584.
6HL C 91E., 2004.4.15., 500. o.
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(A8-0000/2018),

A. mivel röviddel a második világháború befejezését követően kísérletek történtek a 
zsákmányolt vagyontárgyak megtalálására és származási országukba való 
visszajuttatására;

B. mivel fegyveres konfliktusok során a zsákmányolás továbbra is széles körben elterjedt 
probléma, amelynek jelentős jogi következményei vannak;

C. mivel a nácik által elkobzott műtárgyakról szóló washingtoni konferencia alapelvei, a 
Vilniusi Fórum és a holokauszt-korszak javairól és kapcsolódó kérdésekről szóló 
Terezini Nyilatkozat egyaránt hangsúlyozta az egyéni ingatlan vagyontárgyakért való 
kárpótlás fontosságát; mivel a washingtoni konferencia óta visszaszolgáltatott 
műkincsek száma 1000 és 2000 között lehet1; mivel az utóbbi években 
visszaszolgáltatott műkincsekről nem készült teljes körű lista;

D. mivel még mindig hiányoznak műkincsek, amelyek arra várnak, hogy visszajuttassák 
őket jogos tulajdonosaikhoz vagy azok örököseihez; mivel az 1998-as washingtoni 
konferencián Jonathan Petropoulos úgy becsülte, hogy körülbelül 650 ezer műkincset 
tulajdonítottak el Európa-szerte, Ronald Lauder kijelentése szerint pedig akkor (1998-
ban) még 11 ezer, 10–30 milliárd dollár közötti értékű műkincs hiányzott; mivel a 
Claims Conference-WJRO válasza általában az, hogy nem állnak rendelkezésre pontos 
becslések: hozzávetőlegesen 650 ezer műkincset tulajdonítottak el, amelyekből talán 
100 ezer továbbra is hiányzik;

E. mivel a peres felek továbbra is jogi problémákkal szembesülnek, aminek oka egyrészt 
az igényeik gyakran igen speciális jellege, másrészt pedig a háború utáni kárpótlással 
kapcsolatos jogszabályok hatályvesztése, a hagyományos szabályok nem 
visszamenőleges hatálya, az igények elévülési ideje, valamint az elbirtoklással és a 
jóhiszeműséggel kapcsolatos rendelkezések, 

F. mivel nincs olyan uniós jogszabály, amely kifejezetten és átfogóan szabályozná a 
fegyveres konfliktusokban magánszemélyek által zsákmányolt műkincsek és kulturális 
javak visszaszolgáltatása iránti igényeket;

1. sajnálja, hogy mostanáig gyakorlatilag semmiféle előrelépés nem történt a valószínűleg 
vitatott tulajdonjogú áruk belső piacon belüli szabad mozgásának jogi keretéről szóló 
állásfoglalása kapcsán, amelyben a Parlament felkérte a Bizottságot, hogy készítsen 
tanulmányt több olyan szempontot illetően, mint a polgári és eljárásjogi szabályok, az 
eredetkutatás, a katalógusrendszerek, az alternatív vitarendezési mechanizmusok, 
valamint egy határokon átnyúló koordinációt végző közigazgatási hatóság felállításának 
előnyei; úgy véli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 81. 
cikkének (2) bekezdése jogalapul szolgálhatna az Unió ehhez kapcsolódó intézkedési 
jogkörrel való felruházásához;

2. megállapítja, hogy uniós szinten nem szenteltek kellő figyelmet a fegyveres 
konfliktusokban zsákmányolt műkincsek és kulturális javak visszaszolgáltatásának, 
különösen a magánjog, a nemzetközi magánjog és a polgári eljárás területén; ezért 

                                               
1 A „Claims Conference-WJRO Looted Art and Cultural Property Initiative” kezdeményezés adatai alapján.
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felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy védelmet 
biztosítsanak az államilag jóváhagyott fosztogatások során elvitt és eltulajdonított, 
illetve fegyveres konfliktusok során zsákmányolt kulturális javak visszaszolgáltatása 
iránti, határokon átnyúló igények számára;

3. üdvözli, hogy egyes tagállamok elismerték, hogy foglalkozni kell a fegyveres 
konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsek és kulturális javak 
visszaszolgáltatása iránti igényekhez kapcsolódó egyedülálló problémákkal annak 
érdekében, hogy jogi megoldások szülessenek azon magánszemélyek tulajdonjogának 
biztosítására, akiket fegyveres háborús konfliktusok során jogtalanul fosztottak meg 
műkincseiktől;

4. megjegyzi, hogy számos előny származhatna abból, ha transznacionális és globális 
szempontból mérlegelnék és ösztönöznék a műkincsek kereskedelmére és 
visszaszolgáltatására vonatkozó méltányos gyakorlatok kialakítását;

5. megállapítja, hogy a joghatósági szabályok nincsenek összehangolva, ami ahhoz vezet, 
hogy a zsákmányolt műkincsek visszaszolgáltatása iránti igényeket a legkedvezőbb 
igazságszolgáltatási fórum elé terjesztik; megállapítja, hogy a lopott vagy jogellenesen 
külföldre vitt kulturális javakról szóló 1995. évi UNIDROIT egyezmény 3. és 4. cikke 
fontos áthidaló megoldást kínál a kontinentális, illetve angolszász jogrendszerek között 
a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javakat érintő, a nemzeti szabályok 
eltéréseiből eredő problémák kezelésekor; sürgeti a Bizottságot, hogy mérlegelje, 
hogyan hajthatók végre az 1995. évi UNIDROIT egyezmény szabályai az uniós és 
nemzeti jogban;

6. úgy véli, hogy ideje véget vetni az évek óta tartó tétovázásnak és halogatásnak, és 
megteremteni egy felelős és etikus európai művészeti piacot; felszólítja a Bizottságot e 
tekintetben, hogy állapítson meg olyan polgári jogi intézkedéseket, amelyek segítenek 
áthidalni azokat a bonyolult problémákat, amelyekkel a magánszemélyek szembesülnek 
az eredetileg a tulajdonukat képező műkincsek visszaszolgáltatásának igénylése során;

7. úgy véli, hogy egyértelműen szükség van a nácik és szövetségeseik által zsákmányolt, 
zsidók tulajdonát képező kulturális javak teljes körű nyilvántartásba vételére, az 
eltulajdonításuk időpontjától egészen napjainkig; sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa 
egy olyan katalógusrendszer létrehozását, amelyet közintézmények és 
magángyűjtemények is használhatnának, hogy adatokat gyűjtsenek a zsákmányolt 
kulturális javak helyzetéről és a folyamatban lévő igények aktuális állásáról;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az alternatív vitarendezési mechanizmusok 
igénybevételét a fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsek 
kapcsán; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, milyen gyakorlati módokon 
lehetne áthidalni a létező jogi akadályokat, például egy hibrid választottbírósági-
közvetítési eljárás útján; hangsúlyozza az egyértelmű normák, illetve az átlátható és 
semleges eljárások fontosságát;

9. megállapítja, hogy visszaszolgáltatási ügyekben az elévülési idő gyakran nehézséget 
okoz a felperesek számára;  felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a kérdést, és 
találjon megfelelő egyensúlyt a nácik által zsákmányolt műkincsek visszaszolgáltatása 
iránti igényekre vonatkozó elévülési időt illetően, amelynek mind a fosztogatás és lopás 
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áldozatainak érdekeit, mind pedig a piaci igényeket figyelembe kell vennie; úgy véli, 
hogy ebben példaként szolgálhatna az USA holokauszt-időszak során eltulajdonított 
műkincsek visszaszolgáltatásával kapcsolatos törvénye;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a jóhiszeműség kapcsán tisztázza a kellő gondosság 
fogalmát; rámutat például a kulturális javak nemzetközi átadásáról szóló svájci 
szövetségi törvény 16. cikkére, amely megtiltja, hogy a kereskedők és árverezők 
művészeti jellegű ügyletet kössenek, amennyiben bármilyen kétségük van a műtárgy 
eredetét illetően; megjegyzi, hogy e jogszabály alapján a bizonyítás terhe részben az 
eladóra hárul; ennek ellenére a műtárgy tulajdonosa nem hivatkozhat a jóhiszeműség 
elvére, amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy az adásvétel során megfelelő 
gondossággal járt el;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki közös alapelveket az olyan nyilvános vagy 
magánarchívumokhoz való hozzáférésről, amelyek a vagyontárgyak azonosításával és 
helyével kapcsolatos információkat tartalmaznak, és összekötik a vita tárgyát képező 
vagyontárgyak tulajdonjogára vonatkozó információt nyújtó meglévő adatbázisokat;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy határozzon meg a tulajdonjog vagy jogcím 
megállapításának módjára vonatkozó közös alapelveket, illetve az elévülési 
szabályokat, a bizonyítási küszöböt és a zsákmányolás, valamint a műkincs fogalmát;

13. felszólítja a tagállamokat és a tagjelölt országokat, hogy tegyenek meg minden 
szükséges erőfeszítést az olyan mechanizmusok létrehozását szolgáló intézkedések 
elfogadására, amelyek elősegítik az ezen állásfoglalásban meghatározott vagyontárgyak 
visszaszolgáltatását, és legyenek tudatában annak, hogy az emberiesség elleni 
bűncselekmények során zsákmányolt műtárgyak jogos igénylőknek való 
visszaszolgáltatása az emberi jogok európai egyezményéhez csatolt 1. jegyzőkönyv 1. 
cikke értelmében általános érdeknek minősül.

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az utóbbi években mind a történelmi kutatások során, mind a köztudatban előtérbe került a 
műkincsek zsákmányolásának, valamint a kulturális javak visszaszolgáltatásának témaköre. 
Az emberiség történelmének továbbra is részét képezi a zsákmányolt kulturális javak 
problémája, amelyeket a háború idején erőszakos cselekmények, elkobzás vagy állítólagosan 
jogszerű ügyletek vagy árverések útján tulajdonítottak el. A gyarmati korban, illetve a 
Szíriában és Irakban történt zsákmányolások még mindig hatalmas problémát jelentenek.

A történelem egyik legnagyobb szervezett és intézményesített műkincsrablására a második 
világháború idején került sor. A nácik több millió kulturális jelentőségű műtárgyat koboztak 
vagy tulajdonítottak el; napjainkban pedig, több mint hetven évvel a háború befejezése után, 
még mindig több ezer műtárgy hiányzik, és arra vár, hogy visszajuttassák őket jogos 
tulajdonosaiknak vagy azok örököseinek. A bíróságok gyakran nem tudják érdemben elbírálni 
az igényeket.

A fentiekben említett zsákmányolás a nemzetközi jog értelmében jogellenes volt. A háború 
alatt az ENSZ egyértelművé tette, hogy az államok által visszaszerzett zsákmányolt javakat 
vissza kell juttatni a származási országba, hogy eredeti tulajdonosuk visszakaphassa azokat. 
Ezeknek a zsákmányolt javaknak aztán a nürnbergi bíróság különleges státuszt biztosított, 
kifejezetten kimondva, hogy a nürnbergi ítélethez fűzött melléklet 6. cikkének b) bekezdése 
alapján a magántulajdonban álló javak háború alatti zsákmányolása a nemzetközi jog 
értelmében bűncselekménynek tekinthető. A bíróság jogerős ítéletében konkrétan kimondta, 
hogy az 1939. szeptember 1-je után elkövetett egyes zsákmányolási cselekmények 
emberiesség elleni bűncselekménynek minősülnek. A háború után Svájcban, Belgiumban, 
Franciaországban, Németországban, Görögországban, Olaszországban és Hollandiában 
elfogadott nemzeti törvények elismerték ezt a fogalmat, és az ebben az időszakban 
zsákmányolt tárgyak eredeti tulajdonosainak javára szóló vélelmet állapítottak meg. A háború 
utáni kárpótlásról szóló törvények hatályvesztése, a hagyományos szabályok nem 
visszamenőleges hatálya és különféle jogi fogalmak, például az igények elévülési ideje, az 
elbirtoklás és a jóhiszeműség, valamint a zsákmányolt műkincs meghatározásának hiánya 
folytán nemzetközi normák jöttek létre a nácik által zsákmányolt műkincsekre vonatkozó 
magánjogi igények tekintetében.

A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi hágai 
egyezményt1, a kulturális javak jogtalan importjának, exportjának és tulajdonjog-
átruházásának tilalmát és megakadályozását szolgáló eszközökről szóló 1970. évi UNESCO-
egyezményt2, valamint a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javakról szóló 
1995. évi UNIDROIT egyezményt3 követően a washingtoni konferencia ismét felvetette a 
nemzetközi fórumon az eredetkutatásnak, illetve a műkincsek háború előtti jogos 
tulajdonosaiknak vagy azok örököseinek való visszajuttatásának kérdését. Ma a nemzetközi 
gyakorlatra az átláthatóság hiánya jellemző: az ügyek rendezése és a műkincsek „tisztára 
mosása” gyakran jogi érveket nélkülöző, bizalmas megállapodások útján történik. Ausztria, 
Franciaország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Németország azonban olyan bizottságokat 

                                               
1 1954. május 14., 249 UNTS 240
2 1970. november 17., 823 UNTS 231
3 1995. június 24., 34 ILM 1322
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állított fel, amelyek segítséget nyújtanak az intézményeknek a visszaszolgáltatási ügyek 
során. 2018 szeptemberében a stockholmi Moderna Museet és Nationalmuseum javaslatot 
nyújtott be a svéd kormánynak, amelyben többek között egy, a nácik által zsákmányolt 
műkincsekkel kapcsolatos ügyek kezelésében segítséget nyújtó független bizottság felállítását 
kérték.

A helyi, nemzeti és nemzetközi intézményeknél, például minisztériumokban, múzeumokban, 
aukciósházakban, archívumoknál, galériákban vagy akár magángyűjteményeknél dolgozó 
szakértők olyan intézkedéseket kezdtek elfogadni, amelyek célja a művészeti világnak a 
zsákmányolt műkincsek azonosítására, visszaszerzésére és visszaszolgáltatására irányuló 
méltányos gyakorlatokra való ösztönzése. Ez a terület azonban a nemzeti, intézményi és 
szakmai törésvonalak mentén továbbra is megosztott, és még mindig erőteljes az a tendencia, 
hogy konkrét esetekre vagy gyűjteményekre fókuszálnak1. Lásd az Állampolgári Jogi és 
Alkotmányügyi Tematikus Főosztály által a Jogi Bizottság megbízásából készített, 
„Fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel kapcsolatos, határon 
átnyúló kárpótlási kérelmek és a bírósági pereken kívüli alternatív rendezés” című 
tanulmányt.

Mindezek tükrében az Európai Unió számos erőfeszítést tett a második világháború folyamán 
történt műkincs-eltulajdonítások következményeinek kezelése érdekében. Ezek az 
erőfeszítések a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak 
visszaszolgáltatásáról szóló 93/7/EGK tanácsi irányelvvel kezdődtek, amely a tagállamok 
közötti együttműködési mechanizmust állapított meg a tagállamok kulturális örökségének 
hatékonyabb védelme és sértetlenségének megőrzése céljából. Ezt az irányelvet követően a 
Parlament rövidesen, 1995. december 14-én elfogadta a zsákmányolt vagyontárgyak zsidó 
közösségeknek történő visszaszolgáltatásáról szóló állásfoglalást, 1998. július 16-án pedig a 
holokauszt áldozatainak tulajdonát képező vagyontárgyak visszaszolgáltatásáról szóló 
állásfoglalást. A valószínűleg vitatott tulajdonjogú áruk belső piacon belüli szabad 
mozgásának jogi keretéről szóló De Clerq-jelentést bizottsági szinten egyhangúlag elfogadták 
2003. november 17-én2. Egy hónappal később az Európai Parlament plenáris ülésén elsöprő 
többséggel, 487 szavazattal 10 ellenében elfogadta azt az állásfoglalást, amely felszólította a 
tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges erőfeszítést az olyan mechanizmusok 
létrehozását szolgáló intézkedések elfogadására, amelyek elősegítik a zsákmányolt műkincsek 
jogos tulajdonosaiknak való visszaszolgáltatását. A Bizottság fellépését is kérte, amelynek 
egy tanulmányt kellett volna készítenie több olyan szempontot illetően, mint a polgári és 
eljárásjogi szabályok, az eredetkutatás, a katalógusrendszerek, az alternatív vitarendezési 
mechanizmusok, valamint egy határokon átnyúló koordinációt végző közigazgatási hatóság 
felállításának előnyei. A Bizottság nem tett eleget a Parlament kéréseinek.

Nemzetközi szinten nem léteznek a joghatósági összeütközésre vonatkozó harmonizált 
szabályok ezen a konkrét területen. A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelet3

                                               
1Lásd az Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály által a Jogi Bizottság megbízásából 
készített, „Fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel kapcsolatos, határon átnyúló 
kárpótlási kérelmek és a bírósági pereken kívüli alternatív rendezés” című tanulmányt.
2 A5-0278/2003
3 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (átdolgozás), HL L 351., 
2012.12.20., 1. o.
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(„Brüsszel I. rendelet”) és a Luganói Egyezmény célja a joghatósággal rendelkező bíróság 
vagy bíróságok előzetes meghatározása. A Brüsszel I. rendelet 7. cikkének (4) bekezdése 
meghatározza a kulturális tárgyak visszaszolgáltatására irányuló, tulajdonjogon alapuló 
polgári jogi keresetek tekintetében illetékes bíróságot. Ez azonban csak a (mostanra hatályon
kívül helyezett és a 2014/60/EU irányelvvel felváltott) 93/7/EGK irányelv által védett 
kulturális javak meghatározott kategóriája esetében alkalmazható. A Brüsszel I. rendelet a 
joghatósági összeütközés tekintetében némi bizonyosságot nyújt a fórumot illetően, az 
alkalmazandó jog megválasztását, az elévülési időt, a bizonyítási küszöböt és a jogcím 
megszerzésének módját illetően azonban nem. Ezeket az 593/2008/EK rendelet1 („Róma I. 
rendelet”), valamint a 864/2007/EK rendelet2 („Róma II. rendelet”) szabályozza. A Róma I. 
és II. rendelet az eltulajdonított, zsákmányolt, illetve erőszakkal megszerzett műkincsekre 
vonatkozó igényekre alkalmazandó, amennyiben azok szerződés vagy károkozáshoz 
kapcsolódó jogvita formájában merültek fel. A vitára irányadó jog meghatározása révén a 
Róma rendeletek meghatározzák az elévülési időt, a javakhoz kapcsolódó jogcím 
megszerzésének módját, valamint az ügyekre alkalmazandó bizonyítási küszöböt is. A 
rendeletek azonban a jövőre nézve, kizárólag a 2009. december 17. után kötött szerződésekre, 
illetve a 2009. január 11-étől kezdődően kárt okozó eseményekre alkalmazandók. A 
tagállamokon kívül lakóhellyel rendelkező alperesekkel szembeni keresetekre ezek a 
rendeletek nem terjednek ki. Ezekben az esetekben az állam bíróságainak joghatóságát az 
adott állam nemzetközi magánjogi szabályai határozzák meg.

A fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal 
kapcsolatos, határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmek területén való továbblépéshez 
fontos szempont a tárgykör meghatározása. Tágabb értelemben ez három nagy kategóriára 
osztható:

1. Egy történelmi korszakban, például a gyarmatosítás idején elkövetett zsákmányolás és 
lopás.

2. A közelmúltban, például a második világháború idején elkövetett zsákmányolás és 
lopás.

3. A jelenkorban és a jövőben elkövetett zsákmányolás és lopás.

Mindhárom esetnél eltérő elbánást és szakpolitikai eszközöket kell alkalmazni.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról (Róma I.), HL L 177., 2008.7.4., 6. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi 
viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”), HL L 199., 2007.7.31., 40. o.
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