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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor 
culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor
(2017/2023(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția sa din 14 decembrie 1995 referitoare la restituirea bunurilor 
furate către comunitățile evreiești1 și cea din 16 iulie 1998 referitoare la restituirea 
bunurilor aparținând victimelor Holocaustului2,

– având în vedere Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 
mai 2014 privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat 
membru3,

– având în vedere articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului,

– având în vedere articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 116/2009 din 25 iulie 1985 privind exportul 
bunurilor culturale4,

– având în vedere rezoluția sa din 17 decembrie 2003 referitoare la un cadru juridic pentru 
libera circulație în cadrul pieței interne a bunurilor al căror drept de proprietate este 
susceptibil de a fi contestat5,

– având în vedere studiul din 2016 realizat de Direcția Generală Politici Interne privind 
„Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă jefuite pe perioada conflictelor 
armate și a războaielor și alternative la litigiile în instanță”,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

– având în vedere rezoluția sa din 17 decembrie 2003 referitoare la un cadru juridic pentru 
libera circulație în cadrul pieței interne a bunurilor al căror drept de proprietate este 
susceptibil de a fi contestat6,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru 
                                               
1 JO C 17,22.1.1996, p. 141
2 JO C 292, 21.9.1998, p.112.
3 JO L 195,15.5.2014, p. 16
4 JO L 210, 7.8.1985, p. 29
5 Texte adoptate, P5_TA(2003)0584.
6 JO C 91E, 15.4.2004, p. 500.
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cultură și educație (A8-0000/2018),

A. întrucât, la scurt timp după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, au avut loc 
tentative de a găsi și de a restitui bunurile jefuite țării lor de origine;

B. întrucât jaful în conflictele armate rămâne o problemă larg răspândită, cu implicații 
juridice importante;

C. întrucât Principiile Conferinței de la Washington privind operele de artă confiscate de 
naziști, Forumul de la Vilnius și Declarația de la Terezin privind bunurile furate în 
timpul Holocaustului și aspectele conexe au subliniat că este importantă restituirea 
bunurilor imobile individuale; întrucât numărul operelor de artă care au fost restituite în 
perioada scursă de la Conferința de la Washington este probabil de 1 000-2 0001; 
întrucât nu există o listă completă cu operele de artă restituite în ultimii ani ;

D. întrucât lipsesc în continuare opere de artă care așteaptă să fie restituite proprietarilor lor 
de drept sau moștenitorilor acestora; întrucât, la Conferința de la Washington din 1998, 
Jonathan Petropoulos a făcut o estimare potrivit căreia, în întreaga Europă, au fost furate 
circa 650 000 de opere de artă, iar Ronald Lauder a afirmat că 11 000 de opere de artă 
cu o valoare cuprinsă între 10 și 30 de miliarde USD la momentul respectiv (1998) 
lipsesc în continuare; întrucât Claims Conference-WJRO răspunde, în general, că nu 
există estimări exacte: au fost furate aproximativ 650 000 de opere de artă, dintre care 
circa 100 000 lipsesc în continuare;

E. întrucât justițiabilii continuă să se confrunte cu probleme de natură juridică, din cauza 
caracterului adesea foarte specific al cerințelor lor, pe de o parte, și a expirării legilor 
postbelice privind restituirea, a neretroactivității normelor convenționale, a dispozițiilor 
privind termenul de prescripție pentru cereri sau a dispozițiilor privind prescripția 
achizitivă și buna-credință, pe de altă parte;

F. întrucât nu există legislație la nivelul UE care să reglementeze în mod explicit și 
cuprinzător cererile de restituire pentru operele de artă și bunurile culturale jefuite în 
conflicte armate de către persoane private,

1. regretă că, până în prezent, nu s-a adoptat practic nicio măsură ca urmare a rezoluției 
sale referitoare la un cadru juridic pentru libera circulație în cadrul pieței interne a 
bunurilor al căror drept de proprietate este susceptibil de a fi contestat, în care 
Parlamentul a solicitat Comisiei să efectueze un studiu cu privire la o serie de aspecte 
legate de normele de drept civil și procedural, cercetarea provenienței, sisteme de 
catalogare, mecanisme alternative de soluționare a litigiilor și valoarea înființării unei 
autorități administrative transfrontaliere de coordonare; consideră că articolul 81 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar putea servi 
drept temei juridic pentru a conferi Uniunii competențe de a acționa în acest domeniu;

2. constată că nu s-a acordat suficientă atenție la nivelul UE restituirii operelor de artă și 
bunurilor culturale jefuite în conflicte armate, în special în domeniul dreptului privat, al 

                                               
1 Potrivit Inițiativei Claims Conference-WJRO [Conferința privind pretențiile materiale - World Jewish Restitution 
Organization (Organizația mondială pentru restituirea proprietăților aparținând evreilor)] privind operele de artă 
și bunurile culturale jefuite.



PR\1168089RO.docx 5/9 PE622.144v05-00

RO

dreptului internațional privat și al procedurii civile; solicită, prin urmare, Comisiei să 
examineze posibilitatea protejării cererilor transfrontaliere de restituire a bunurilor 
culturale strămutate și însușite ilegal ca urmare a actelor de furt sancționate de stat și 
jefuite în timpul conflictelor armate;

3. salută recunoașterea de către unele state membre a faptului că problemele unice legate 
de cererile de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale jefuite în conflicte 
armate și războaie trebuie abordate pentru a se ajunge la soluții juridice care să 
garanteze, în timpul unui conflict armat sau război, drepturile de proprietate ale 
persoanelor particulare deposedate pe nedrept de operele lor de artă;

4. ia act de faptul că s-ar putea obține rezultate importante în urma evaluării și promovării 
dezvoltării unor practici corecte în domeniul comerțului cu opere de artă și al restituirii, 
dintr-o perspectivă transnațională și mondială;

5. remarcă faptul că există o lipsă de coordonare în domeniul normelor jurisdicționale, 
ceea ce conduce la căutarea instanței celei mai favorabile în ceea ce privește cererile de 
restituire a obiectelor de artă; ia act de faptul că articolele 3 și 4 din Convenția 
UNIDROIT din 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal reprezintă un 
compromis esențial între dreptul civil și jurisdicțiile de drept comun în ceea ce privește 
rezolvarea problemelor legate de obiectele culturale furate sau exportate ilegal și 
apărute ca urmare a diferențelor dintre normele naționale; îndeamnă Comisia să 
analizeze modul în care normele Convenției UNIDROIT din 1995 pot fi puse în aplicare 
în legislația UE și în legislația națională;

6. consideră că este momentul să se pună capăt anilor de tergiversări și nuanțări, dacă se 
dorește instituirea unei piețe europene a obiectelor de artă responsabilă și etică; solicită 
Comisiei, în acest sens, să identifice măsurile de drept civil care să contribuie la 
depășirea problemelor dificile cu care se confruntă persoanele private care doresc 
restituirea operelor de artă care le aparțin în mod real;

7. consideră că, în mod evident, ar trebui să se aibă grijă să se creeze o listă cuprinzătoare 
a tuturor obiectelor culturale care au aparținut evreilor și care au fost furate de către 
naziști și aliații acestora, din momentul în care aceste acte au avut loc și până în prezent; 
îndeamnă Comisia să sprijine un sistem de catalogare care să fie utilizat, de asemenea, 
de entitățile publice și de colecțiile de artă private, cu scopul de a colecta date privind 
situația bunurilor culturale jefuite și statutul exact al cererilor existente;

8. invită Comisia să promoveze utilizarea unor mecanisme de soluționare alternativă a 
litigiilor pentru operele de artă jefuite în cadrul conflictelor armate și al războaielor; 
solicită Comisiei să analizeze modalități practice de a contribui la depășirea obstacolelor 
juridice existente, cum ar fi o formă hibridă de arbitraj și mediere; subliniază importanța 
unor standarde clare și a unor proceduri transparente și neutre;

9. ia act de faptul că termenul de prescripție le creează adesea dificultăți reclamanților în 
materie de restituire; solicită Comisiei să evalueze chestiunea și să găsească echilibrul 
adecvat în ceea ce privește termenul de prescripție aplicabil cererilor de restituire a 
obiectelor de artă jefuite de către naziști, care ar trebui să țină seama atât de protecția 
intereselor victimelor jafului și furtului, cât și de cele ale pieței; consideră că Actul SUA 
privind recuperarea operelor de artă expropriate în timpul Holocaustului ar putea servi 
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drept exemplu;

10. invită Comisia să clarifice noțiunea de „diligență necesară” în ceea ce privește buna 
credință; evidențiază, ca exemplu, articolul 16 din Legea federală elvețiană privind 
transferul internațional de bunuri culturale, care interzice comercianților și 
adjudecătorilor încheierea unei tranzacții de artă în cazul în care au îndoieli cu privire la 
proveniența obiectului; constată că, în temeiul acestei legi, sarcina probei este 
transferată în parte vânzătorului; cu toate acestea, posesorul unei opere de artă nu se 
poate baza pe principiul bunei credințe în cazul în care nu este în măsură să 
demonstreze că a acordat atenția cuvenită în momentul achiziției;

11. invită Comisia să elaboreze principii comune privind accesul la arhivele publice sau 
private care conțin informații privind identificarea și localizarea bunurilor și care 
reunesc bazele de date existente cu informații referitoare la proprietatea asupra 
bunurilor contestate;

12. solicită Comisiei să identifice principiile comune privind modul de stabilire a dreptului 
de proprietate, precum și normele privind prescrierea și standardele de probă și 
conceptul de jaf și artă;

13. solicită statelor membre și țărilor candidate să depună toate eforturile necesare pentru a 
adopta măsuri care să asigure crearea unor mecanisme care să favorizeze întoarcerea 
proprietății la care se face referire în prezenta rezoluție și luarea în considerare a 
faptului că restituirea operelor de artă jefuite în cursul desfășurării de crime împotriva 
umanității către reclamanții legitimi reprezintă o chestiune de interes general în temeiul 
articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În ultimii ani, subiectul operelor de artă jefuite și al restituirii bunurilor culturale a pătruns în 
centrul anchetei istorice și a conștiinței publice. Problema bunurilor culturale jefuite, care au 
fost furate în timp de război prin acte de violență, confiscare sau prin tranzacții sau licitații 
aparent legale, rămâne o parte a istoriei umane. Jaful din vremurile coloniale, precum și jaful 
din Siria și Irak reprezintă încă probleme majore.

Unul dintre cele mai mari furturi organizate și instituționalizate de opere de artă din istorie a 
avut loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Milioane de obiecte de importanță 
culturală au fost confiscate sau furate de către naziști; în prezent, mai bine de șaptezeci de ani 
de la sfârșitul războiului, mii de obiecte de artă lipsesc încă și așteaptă să fie returnate 
proprietarilor de drept sau moștenitorilor lor. Adesea, instanțele nu sunt în măsură să evalueze 
în mod obiectiv cererile.

În temeiul dreptului internațional, acest jaf a fost ilegal. În timpul războiului, Organizația 
Națiunilor Unite a precizat că bunurile jefuite recuperate de state urmau să fie restituite 
națiunii de origine pentru a fi înapoiate proprietarului inițial. Acestor bunuri jefuite le-a fost 
apoi acordat un statut special de către Tribunalul de la Nürnberg, care a hotărât în mod expres 
că, în temeiul articolul 6 litera (b) din Carta de la Nürnberg, jefuirea proprietății private în 
timpul războiului ar putea constitui o infracțiune în temeiul dreptului internațional. În 
hotărârea sa definitivă, Tribunalul a hotărât în mod expres că anumite jafuri comise după 1 
septembrie 1939 constituie crimă împotriva umanității. Legislațiile naționale adoptate după 
război în Elveția, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia și Țările de Jos au recunoscut acest 
concept, creând o prezumție în favoarea deținătorului inițial al proprietății jefuite în această 
perioadă. Expirarea legilor postbelice privind restituirea, neretroactivitatea normelor 
convenționale, precum și diverse concepte juridice, cum ar fi termenele de prescripție pentru 
cereri sau prescripția achizitivă, buna credință și lipsa unei definiții a artei jefuite, sunt motive 
care stau la baza existenței unor standarde internaționale în ceea ce privește cererile private 
referitoare la operele de artă jefuite de naziști.

După Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict 
armat1, Convenția UNESCO din 1970 privind mijloacele de interzicere și prevenire a 
importului, exportului și transferului ilicit de proprietate culturală2, Convenția UNIDROIT din 
1995 privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal3, Conferința de la Washington a 
readus în centrul atenției internaționale chestiunea referitoare la cercetările privind 
proveniența și restituirea operelor de artă proprietarilor de drept de dinainte de război sau 
moștenitorilor acestora. Practica internațională este în prezent caracterizată de o lipsă de 
transparență: deseori, cazurile sunt soluționate și operele „spălate” în cadrul unui acord 
confidențial, fără nicio argumentare juridică. Cu toate acestea, Austria, Franța, Țările de Jos, 
Regatul Unit și Germania au format grupuri de experți pentru a ajuta instituțiile în cazuri de 
restituire. În septembrie 2018, Moderna Museet și Muzeul Național din Stockholm au înaintat 
o propunere guvernului suedez, solicitând, de asemenea, crearea unui grup de experți 
independent care să ofere asistență în gestionarea cazurilor de opere de artă jefuite de naziști.

                                               
1 14 mai 1954, 249 UNTS 240
2 17 noiembrie 1970, 823 UNTS 231
3 24 iunie 1995, 34 ILM 1322
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Experți care își desfășoară activitatea în instituții la nivel local, național și internațional, cum 
ar fi ministerele, muzeele, casele de licitații, arhivele, galeriile sau chiar colecționarii privați 
au început să adopte măsuri menite să motiveze lumea artei să adopte practici corecte pentru 
identificarea, recuperarea și restituirea operelor de artă furate. Domeniul rămâne însă 
compartimentat de-a lungul unor linii naționale, instituționale și profesionale și prezintă în 
continuare o tendință semnificativă de a se concentra asupra unor cazuri sau colecții 
specifice1. A se vedea studiul comandat de Comisia pentru afaceri juridice Departamentului 
tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, intitulat „Cererile 
transfrontaliere de restituire a operelor de artă jefuite pe perioada conflictelor armate și a 
războaielor și alternative la litigiile în instanță”.

În acest context, Uniunea Europeană a depus o serie de eforturi pentru a aborda consecințele 
jefuirii operelor de artă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Aceste eforturi au 
început cu Directiva 93/7/CEE a Consiliului privind restituirea obiectelor culturale care au 
părăsit ilegal teritoriul unui stat membru, prin care s-a stabilit un mecanism de cooperare între 
statele membre menit să protejeze mai bine și să garanteze integritatea patrimoniului cultural 
al statelor membre. Această directivă a fost urmată, în curând, de adoptarea de către 
Parlamentul European, la 14 decembrie 1995, a unei rezoluții referitoare la restituirea 
bunurilor furate către comunitățile evreiești și, la 16 iulie 1998, a unei rezoluții referitoare la 
restituirea bunurilor aparținând victimelor Holocaustului. Raportul De Clerq privind un cadru 
juridic pentru libera circulație în cadrul pieței interne a bunurilor al căror drept de proprietate 
este susceptibil de a fi contestat a fost adoptat în unanimitate la 17 noiembrie 20032, la nivel 
de comisie. O lună mai târziu, plenul Parlamentului European a adoptat cu o majoritate 
covârșitoare de 487 de voturi pentru și 10 împotrivă rezoluția prin care solicită statelor 
membre să depună toate eforturile necesare pentru a adopta măsuri prin care să se asigure 
crearea unor mecanisme care să favorizeze restituirea operelor de artă jefuite către reclamanții 
legitimi. El a solicitat, de asemenea, luarea de măsuri din partea Comisiei, care ar fi trebuit să 
realizeze un studiu cu privire la o serie de aspecte legate de normele de drept civil și 
procedural, cercetarea provenienței, sisteme de catalogare, mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor și valoarea înființării unei autorități administrative transfrontaliere de 
coordonare. Comisia nu a dat curs cererilor Parlamentului.

La nivel internațional nu există norme armonizate privind conflictul de competență în ceea ce 
privește acest aspect specific. Regulamentul (UE) nr. 1215/20123 („Bruxelles I”) și Convenția 
de la Lugano privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 
civilă și comercială vizează stabilirea în avans a instanței sau a instanțelor competente. 
Articolul 7 alineatul (4) din Bruxelles I stabilește instanța competentă să examineze cererile 
civile de recuperare, pe baza dreptului de proprietate, a unui obiect cultural. Cu toate acestea, 
aplicarea sa se limitează la categoria definită de bunuri culturale protejate prin Directiva 
93/7/CE (abrogată în prezent și înlocuită cu Directiva 2014/60). Bruxelles I oferă o oarecare 
certitudine în ceea ce privește aspectele legate de conflict de legi cu privire la instanța cea mai 
favorabilă, dar nu și la alegerea legii, la termenul de prescripție, la standardele de probă sau la 

                                               
1 A se vedea studiul comandat de Comisia pentru afaceri juridice Departamentului tematic pentru drepturile 
cetățenilor și afaceri constituționale, intitulat „Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă jefuite pe 
perioada conflictelor armate și a războaielor și alternative la litigiile în instanță”.
2 A5-0278/2003
3 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind 
competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (reformare), JO L 351, 
20.12.2012, p. 1.
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modul de obținere a dreptului de proprietate. Acestea sunt reglementate de Regulamentul 
(CE) nr. 593/20081 („Roma I”) și de Regulamentul (CE) nr. 864/20072 („Roma II”). Roma I și 
Roma II se aplică în cazul unei cereri privind opere de artă furate sau jefuite obținute prin 
constrângere, în cazul în care cererea a apărut sub forma unui contract sau a unor acțiuni în 
răspundere civilă delictuală. Prin stabilirea legii aplicabile unui litigiu, regulamentele de la 
Roma stabilesc, de asemenea, termenele de prescripție, modul de dobândire a titlului de 
proprietate și standardele de probă care ar trebui să reglementeze aspectele respective. Cu 
toate acestea, regulamentele sunt potențial operaționale și nu se aplică decât contractelor 
încheiate începând cu 17 decembrie 2009 și evenimentelor care au provocat daune survenite 
la 11 ianuarie 2009 sau după această dată. Cererile de despăgubire împotriva inculpaților 
domiciliați în afara statelor membre nu intră în domeniul de aplicare al acestora. În aceste 
cazuri, competența instanțelor statului respectiv este determinată de normele de drept 
internațional privat ale statului respectiv.

Un aspect important pentru realizarea de progrese în ceea ce privește cererile transfrontaliere 
de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale jefuite pe perioada conflictelor armate și 
a războaielor este definirea domeniului de aplicare. În termeni generali, acest lucru poate fi 
împărțit în trei mari categorii:

1. jafuri și furturi care au avut loc în trecutul mai îndepărtat, cum ar fi epoca colonizărilor.

2. jafuri și furturi care au avut loc în trecutul recent, cum ar fi cel de-al Doilea Război 
Mondial.

3. jafuri și furturi care au loc în prezent sau vor avea loc în viitor.

Toate cele trei categorii necesită tratamente și instrumente de politică diferite.
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