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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o cezhraničných žiadostiach o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej 
hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách
(2017/2023(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 1995 o navrátení rozkradnutého 
majetku židovským komunitám1 a uznesenie zo 16. júla 1998 o reštitúciách majetku 
obetí holokaustu2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o 
navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského 
štátu3,

– so zreteľom na článok 1 protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ľudských právach,

– so zreteľom na článok 17 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 116/2009 z 25. júla 1985 o vývoze tovaru kultúrneho 
charakteru4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2003 o právnom rámci pre voľný 
pohyb tovaru, ktorého vlastníctvo bude pravdepodobne spochybnené, v rámci 
vnútorného trhu5,

– so zreteľom na štúdiu Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky z roku 2016 
s názvom Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel rozkradnutých 
v ozbrojených konfliktoch a vojnách a alternatívy k súdnym sporom,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2003 o právnom rámci pre voľný 
pohyb tovaru, ktorého vlastníctvo bude pravdepodobne spochybnené, v rámci 
vnútorného trhu6,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výbor pre kultúru a 

                                               
1 Ú. v. ES C 17, 22.1.1996, s. 141.
2 Ú. v. ES C 292, 21.9.1998, s. 112.
3 Ú. v. EÚ L 195,15.5.2014, s. 16.
4 Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29.
5 Prijaté texty, P5_TA(2003)0584.
6 Ú. v. EÚ C 91E, 15.4.2004, s. 500.
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vzdelávanie (A8-0000/2018),

A. keďže už krátko po skončení druhej svetovej vojny boli pokusy nájsť a vrátiť 
rozkradnutý majetok do krajiny pôvodu;

B. keďže rabovanie počas ozbrojených konfliktov je aj naďalej rozšíreným problémom 
s vážnymi právnymi dôsledkami;

C. keďže v princípoch Washingtonskej konferencie týkajúcich sa umeleckých diel 
zhabaných nacistami, v deklarácii vilniuského fóra aj v deklarácii z Terezína 
o majetkoch z obdobia holokaustu a súvisiacich otázkach sa zdôraznil význam 
poskytnutia odškodnenia za nehnuteľný majetok fyzických osôb; keďže počet 
umeleckých diel, ktoré sa od Washingtonskej konferencie podarilo vrátiť, sa odhaduje 
na 1 – 2 tisíc1; keďže neexistuje úplný zoznam umeleckých diel reštituovaných 
v posledných rokoch;

D. keďže niektoré umelecké diela sa ešte stále nenašli a čakajú na návrat oprávneným 
vlastníkom alebo ich dedičom; keďže Jonathan Petropoulos na Washingtonskej 
konferencii v roku 1998 uviedol, že v Európe bolo ukradnutých odhadom takmer 
650 000 umeleckých diel, a podľa Ronalda Laudera sa v tom čase (v roku 1998) ešte 
stále nenašlo 11 000 umeleckých diel v hodnote 10 až 30 miliárd dolárov; keďže 
konferencia pre nároky Claims Conference-WJRO vo všeobecnosti reaguje tvrdením, že 
neexistujú presné odhady: ukradnutých bolo približne 650 000 umeleckých diel, z čoho 
100 000 sa doteraz nenašlo;

E. keďže účastníci sporov sa naďalej stretávajú s právnymi problémami, ktoré vyplývajú 
z často veľmi špecifickej povahy sporu na jednej strane a na druhej strane zo skončenia 
platnosti povojnových reštitučných zákonov, netretroaktívnosti tradičných noriem, 
premlčacej lehoty nárokov alebo ustanovení o vydržaní a dobrej viere;

F. keďže neexistujú žiadne právne predpisy EÚ, ktoré by výslovne a komplexne 
upravovali žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrneho charakteru 
rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch súkromnými osobami;

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz neboli prijaté prakticky nijaké kroky 
v nadväznosti na jeho uznesenie o právnom rámci pre voľný pohyb tvaru, ktorého 
vlastníctvo bude pravdepodobne spochybnené, v rámci vnútorného trhu, v ktorom 
Parlament vyzval Komisiu, aby uskutočnila štúdiu o viacerých aspektoch týkajúcich sa 
občianskeho a procesného práva, skúmania pôvodu, katalogizačných systémov, 
alternatívnych mechanizmov riešenia sporov a významu vytvorenia cezhraničného 
koordinačného administratívneho orgánu; domnieva sa, že článok 81 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by mohol slúžiť ako právny základ, ktorým by sa 
Únii zverila právomoc konať v tejto oblasti;

2. poznamenáva, že na úrovni EÚ sa nevenovala dostatočná pozornosť reštitúciám 
umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených 
konfliktoch, najmä v oblastiach súkromného práva, medzinárodného práva súkromného 

                                               
1 Podľa údajov Iniciatívy pre rozkradnuté umelecké diela a kultúrny majetok Židovskej organizácie pre reštitúcie 
(Claims Conference-WJRO Looted Art and Cultural Property Initiative).



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

SK

a občianskeho súdneho konania; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možnosť 
ochrany cezhraničných žiadostí o navrátenie kultúrnych statkov, ktoré boli premiestnené 
a odcudzené v dôsledku štátom povoleného rabovania a ukradnuté počas ozbrojených 
konfliktov;

3. víta, že niektoré členské štáty uznali potrebu riešiť špecifické problémy súvisiace 
so žiadosťami o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty 
rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vojnách, aby bolo možné dospieť k právnym 
riešeniam, ktoré zabezpečia ochranu majetkových práv súkromných osôb, ktoré počas 
ozbrojeného konfliktu alebo vojny prišli o umelecké diela;

4. poznamenáva, že veľkým prínosom by bolo, keby sa rozvíjanie spravodlivých postupov 
pri obchodovaní s umeleckými dielami a v reštitúciách posudzovalo a podporovalo 
z nadnárodného a globálneho hľadiska;

5. konštatuje, že pravidlá jurisdikcie nie sú dostatočne koordinované, čo vedie 
k špekuláciám pri výbere jurisdikcie pre žiadosti o navrátenie rozkradnutých 
umeleckých diel; poznamenáva, že články 3 a 4 Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých 
alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch z roku 1995 predstavujú zásadný 
kompromis medzi jurisdikciou občianskeho práva a common law pri riešení problémov, 
ktoré sa týkajú ukradnutých alebo nezákonne vyvezených predmetov kultúrnej hodnoty 
a ktoré vyplývajú z rozdielov medzi vnútroštátnymi pravidlami; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zvážila, ako možno pravidlá dohovoru UNIDROIT z roku 1995 zaviesť 
do právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov;

6. domnieva sa, že nastal čas ukončiť dlhoročné kľučkovania a riešenia nuáns, aby bolo 
možné konečne vytvoriť zodpovedný a etický európsky trh s umením; vyzýva Komisiu, 
aby v tejto súvislosti identifikovala občianskoprávne opatrenia, ktoré pomôžu prekonať 
náročné problémy súkromných strán pri reštitúciách umeleckých diel, ktoré im skutočne 
patria;

7. domnieva sa, že sa samozrejme treba venovať vytvoreniu úplného zoznamu všetkých 
predmetov kultúrnej hodnoty vo vlastníctve Židov, ktoré nacisti a ich spojenci rozkradli, 
a to od času ich odcudzenia až do súčasnosti; naliehavo žiada Komisiu, aby podporila 
katalogizačný systém, ktorý by mohli používať aj verejné subjekty a súkromné zbierky 
umeleckých diel a ktorý by zhromažďoval údaje o situácii rozkradnutých predmetov 
kultúrnej hodnoty a o presnom stave existujúcich žiadostí o ich vrátenie;

8. žiada Komisiu, aby podporovala využívanie mechanizmov alternatívneho riešenia 
sporov v prípadoch umeleckých diel rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch 
a vo vojnách; vyzýva Komisiu, aby preskúmala praktické spôsoby, ako pomôcť 
prekonať existujúce právne prekážky, napríklad hybridnú formu rozhodcovského 
konania a mediáciu; zdôrazňuje význam jasných noriem a transparentných a 
neutrálnych postupov;

9. poznamenáva, že premlčacia lehota často spôsobuje žalobcom ťažkosti pri reštitúciách; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila tento problém a našla vhodnú rovnováhu na vymedzenie 
premlčacej lehoty v prípade reštitučných nárokov týkajúcich sa umeleckých diel 
rozkradnutých nacistami, pričom táto lehota by mala zohľadňovať tak ochranu záujmov 
obetí rabovania a rozkrádania, ako aj záujmy trhu; domnieva sa, že príkladom by mohol 
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byť zákon USA o vrátení umeleckých diel vyvlastnených počas holokaustu;

10. vyzýva Komisiu, aby objasnila pojem náležitej starostlivosti v súvislosti s dobrou 
vierou; poukazuje na článok 16 švajčiarskeho federálneho zákona o medzinárodnom 
prevode kultúrnych statkov ako na príklad zákona, ktorý zakazuje obchodníkom 
a aukcionárom uzavrieť transakciu týkajúcu sa umeleckého diela, ak majú pochybnosti 
o jeho pôvode; poznamenáva, že podľa tohto zákona sa dôkazné bremeno čiastočne 
prenáša na predajcu; vlastník umeleckého diela sa však nemôže spoliehať na zásadu 
dobrej viery, ak nie je schopný dokázať, že v čase nadobudnutia diela venoval tejto 
otázke náležitú pozornosť;

11. vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločné zásady pre prístup k verejným alebo 
súkromným archívom, ktoré obsahujú informácie o identifikácii a umiestnení majetku, 
a prepojila existujúce databázy s informáciami o nároku na sporný majetok;

12. vyzýva Komisiu, aby definovala spoločné zásady týkajúce sa stanovenia vlastníctva 
alebo nároku na vlastníctvo, ako aj pravidlá upravujúce premlčanie a dôkazné 
požiadavky a pojmy rozkrádanie a umelecké dielo;

13. vyzýva členské štáty a kandidátske krajiny, aby vyvinuli maximálne úsilie na prijatie 
opatrení, ktoré zabezpečia vytvorenie mechanizmov na uľahčenie navrátenia majetku 
uvedeného v tomto uznesení, a aby mali na pamäti, že návrat umeleckých diel 
rozkradnutých pri zločinoch proti ľudskosti oprávneným žiadateľom je vecou 
všeobecného záujmu podľa článku 1 Protokolu 1 k Európskemu dohovoru o ľudských 
právach;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V uplynulých rokoch sa téma rozkradnutých umeleckých diel a reštitúcií kultúrneho majetku 
dostala do popredia historického výskumu aj záujmu verejnosti. Problém rozkradnutých 
predmetov umeleckého charakteru, ktoré boli odcudzené počas vojen násilnými činmi, 
konfiškáciou alebo zdanlivo zákonnými transakciami alebo aukciami, zostáva súčasťou 
histórie ľudstva. Rabovanie v časoch kolonizácie, ako aj v súčasnosti v Sýrii či Iraku sú 
naďalej obrovským problémom.

K jednej z najväčších organizovaných a inštitucionalizovaných krádeží umeleckých diel 
v histórii došlo počas druhej svetovej vojny. Nacisti skonfiškovali alebo odcudzili milióny 
predmetov kultúrneho významu. Dnes, viac ako sedemdesiat rokov od skončenia vojny, sa 
tisíce umeleckých predmetov ešte stále nenašli alebo zatiaľ neboli vrátené právoplatným 
vlastníkom alebo ich dedičom. Súdy často nedokážu o týchto nárokoch rozhodnúť.

Podľa medzinárodného práva bolo toto rabovanie nezákonné. OSN počas vojny jasne uviedla, 
že rozkradnutý majetok, ktorý štáty získali, sa má vrátiť do krajiny pôvodu, aby sa mohol 
vrátiť pôvodnému majiteľovi. Norimberský tribunál priznal tomuto rozkradnutému majetku 
osobitné postavenie, keď výslovne rozhodol, že podľa článku 6 písm. b) londýnskej charty by 
rabovanie súkromného majetku počas vojny mohlo byť trestným činom podľa 
medzinárodného práva. Tribunál vo svojom konečnom rozsudku konkrétne rozhodol, 
že niektoré činy rabovania po 1. septembri 1939 boli zločinmi proti ľudskosti. Vnútroštátne 
zákony, ktoré po vojne prijalo Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, 
Taliansko a Holandsko, sa s týmto prístupom stotožnili a vytvorili právnu domnienku 
v prospech pôvodného vlastníka majetku rozkradnutého v tomto období. Skončenie platnosti 
povojnových reštitučných zákonov, neretroaktivita bežných noriem a rozličné právne pojmy, 
ako je obmedzené obdobie uplatniteľnosti nároku alebo vydržanie, dobrá viera a chýbajúca 
definícia rozkradnutých umeleckých diel sú dôvodmi na existenciu medzinárodných noriem 
upravujúcich súkromné nároky na umelecké diela rozkradnuté nacistami.

Po Haagskom dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu (1954)1, 
Dohovore UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a 
prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (1970)2 a Dohovore UNIDROIT o ukradnutých alebo 
nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch (1995)3 sa otázka skúmania pôvodu 
umeleckých diel a ich navrátenia právoplatným predvojnovým vlastníkom alebo ich dedičom 
opäť dostala na stôl vďaka Washingtonskej konferencii. Pre súčasnú medzinárodnú prax je 
typická nedostatočná transparentnosť. Prípady sa často uzavrú a diela „očistia“ tajnou 
dohodou bez právnej argumentácie. Rakúsko, Francúzsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a 
Nemecko však vytvorili špecializované skupiny na pomoc inštitúciám s prípadmi reštitúcií. 
V septembri 2018 predložili štokholmské múzeá Moderna Museet a Nationalmuseum 
švédskej vláde návrh, v ktorom tiež žiadajú vytvorenie nezávislého orgánu, ktorý by pomáhal 
riešiť prípady umeleckých diel ukradnutých v období nacizmu.

Odborníci pôsobiaci v miestnych, národných alebo medzinárodných inštitúciách, ako sú 
ministerstvá, múzeá, aukčné domy, archívy, galérie či dokonca súkromní zberatelia začali 

                                               
1 14. mája 1954, 249 UNTS 240.
2 17. novembra 1970, 823 UNTS 231.
3 júna 1995, 34 ILM 1322.
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prijímať opatrenia, ktoré by mali umeleckú obec motivovať k prijatiu spravodlivých postupov 
na identifikáciu, získanie a návrat rozkradnutých umeleckých predmetov. Táto oblasť je však 
stále rozdrobená podľa národných, inštitucionálnych a profesijných hraníc a stále je v nej 
zjavná tendencia zameriavať sa na konkrétne prípady alebo zbierky.1 Pozri štúdiu, ktorej 
vypracovanie zadal Výbor pre právne veci tematickej sekcii pre práva občanov a ústavné veci 
s názvom Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel rozkradnutých počas vojnových 
konfliktov a vojen a alternatívy k súdnym sporom.

Európska únia sa v tejto súvislosti viackrát pokúsila riešiť dôsledky rozkrádania umeleckých 
predmetov počas druhej svetovej vojny. Prvýkrát to bolo formou smernice Rady 93/7/EHS o 
navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu, 
ktorou sa vytvoril mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi určený na lepšiu ochranu 
a zaručenie integrity kultúrneho dedičstva členských štátov. Onedlho po tejto smernici 
nasledovalo prijatie uznesenia Európskeho parlamentu o návrate rozkradnutého majetku 
židovským komunitám (14. decembra 1995) a uznesenia o reštitúciách majetku obetí 
holokaustu (16. júla 1998). De Clerqova správa o právnom rámci pre voľný pohyb tovaru, 
ktorého vlastníctvo bude pravdepodobne spochybnené, na vnútornom trhu bola 17. novembra 
2003 jednomyseľne prijatá na úrovni výboru.2 O mesiac neskôr prijal Európsky parlament na 
svojej plenárnej schôdzi drvivou väčšinou (487 proti 10 hlasom) uznesenie, ktorým členské 
štáty vyzval, aby vyvinuli maximálne úsilie na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia vytvorenie 
mechanizmov uľahčujúcich návrat rozkradnutých umeleckých diel ich zákonným vlastníkom. 
Žiadal tiež, aby Komisia vypracovala štúdiu o rôznych aspektoch súvisiacich s pravidlami 
občianskeho a procesného práva, výskumom pôvodu, katalogizačnými systémami, 
alternatívnymi mechanizmami riešenia sporov a hodnotou vytvorenia cezhraničného 
koordinačného administratívneho orgánu. Komisia v nadväznosti na požiadavky Parlamentu 
nepodnikla nijaké kroky.

Na medzinárodnej úrovni neexistujú nijaké pravidlá upravujúce konflikt jurisdikcií v týchto 
otázkach. Zabezpečiť, aby sa o tom, ktorý súd alebo súdy budú príslušné v danom spore, 
rozhodlo vopred, je cieľom nariadenia (EÚ) č. 1215/20123 (Brusel I) a Lugánskeho dohovoru 
o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach Článok 7 
ods. 4 nariadenia Brusel I vymedzuje príslušný súd na preskúmanie občianskoprávnych 
nárokov na vymáhanie kultúrneho predmetu na základe vlastníctva. Uplatňuje sa však len na 
vymedzenú kategóriu predmetov kultúrneho charakteru, ktoré sú chránené smernicou 93/7/ES 
(teraz zrušená a nahradená smernicou 2014/60). Nariadenie Brusel I prináša určitú istotu do 
právnych konfliktov, pokiaľ ide o príslušný súd, nie však v otázkach výberu práva, 
premlčania, dôkazných požiadaviek, ani spôsobu nadobudnutia vlastníckeho práva. Tie 
upravuje nariadenie (ES) č. 593/20084 (Rím I) a nariadenie (ES) 864/20075 (Rím II). 

                                               
1 Pozri štúdiu, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre právne veci tematickej sekcii pre práva občanov a ústavné 
veci s názvom Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel rozkradnutých počas vojnových konfliktov a 
vojen a alternatívy k súdnym sporom.
2 A5-0278/2003
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní 
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 
1.
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre 
mimozmluvné záväzky (Rím I), Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre 
mimozmluvné záväzky (Rím II), Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40.
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Nariadenia Rím I a Rím II sa vzťahujú na nároky týkajúce sa odcudzených alebo 
rozkradnutých umeleckých diel alebo umeleckých diel získaných pod nátlakom, ak nárok 
vznikol vo forme zmluvy alebo v dôsledku súdneho sporu. Určením rozhodného práva pre 
spor sa nariadeniami Rím I a Rím II stanovuje aj premlčacia lehota, spôsob nadobudnutia 
vlastníckeho práva a dôkazné požiadavky, ktoré by sa mali v spore uplatniť. Tieto nariadenia 
sú však uplatniteľné do budúcna a vzťahujú sa iba na zmluvy uzavreté od 17. decembra 2009 
a udalosti vedúce k vzniku škody po 11. januári 2009. Nároky voči žalovaným stranám, 
ktorých bydlisko je mimo členských štátov, nepatrí do ich rozsahu pôsobnosti. V takýchto 
prípadoch sa jurisdikcia súdov štátu určí podľa pravidiel medzinárodného práva súkromného 
daného štátu.

Na dosiahnutie pokroku v otázke cezhraničných žiadostí o navrátenie umeleckých diel 
a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách je 
dôležitým aspektom vymedzenie ich rozsahu. Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť do troch 
veľkých kategórií:

1. rabovanie a rozkrádanie, ku ktorému došlo v určitom historickom období, napríklad 
v období kolonizácie,

2. rabovanie a rozkrádanie, ku ktorému došlo v nedávnej histórii, napríklad počas druhej 
svetovej vojny a

3. rabovanie a rozkrádanie, ku ktorému dochádza v súčasnosti alebo k nemu dôjde 
v budúcnosti.

Každá z týchto kategórií si vyžaduje samostatný postup a politické nástroje.
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