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RESUM  

Els béns culturals, entenent-los com aquells béns que revesteixen importància per a 

l'arqueologia, la prehistòria, la història, la literatura, l'art o la ciència, han estat sempre 

objecte de robatori, saqueig i espoli. Ja a l’època antiga existia un entramat de tràfic 

d’objectes robats originaris de les tombes dels faraons. Actualment aquestes 

sostraccions es desenvolupen en diversos escenaris, un dels principals és en conflictes 

armats, on tenen lloc espolis a gran escala. Paradigma d’aquestes situacions són l’actual 

espoli del Daesh en el conflicte sirià o històricament l’espoli nazi durant la II Guerra 

Mundial. 

En les situacions dels conflictes armats qui sovint efectua espoli sobre béns culturals 

són els propis Estats sobirans, cosa que dificulta, per no dir que gairebé impossibilita, 

l’èxit de les demandes de devolució i de restitució, ja que els Estats sobirans en l’esfera 

internacional gaudeixen de les prerrogatives consuetudinàries d’immunitat de 

jurisdicció i d’execució i, per tant, no estan subjectes a la jurisdicció ni a l’execució de 

mesures coercitives per part de les autoritats d’un altre Estat sobirà.  

Un dels casos més mediàtics en què es conjuguen immunitats sobiranes amb demandes 

de restitució és el cas objecte d’estudi en aquest treball, el cas Claude Cassirer v. Regne 

d’Espanya i Fundació Thyssen-Bornemisza. 

 

PARAULES CLAU 

Immunitat de jurisdicció; immunitat d’execució; béns culturals; mecanismes de 

protecció de béns culturals; mecanismes de restitució de béns culturals; competència 

judicial internacional; llei aplicable; prescripció; usucapió. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present treball té per objecte l’estudi de les prerrogatives jurídiques d’immunitat de 

jurisdicció i d’immunitat d’execució en l’esfera del Dret internacional. Juntament amb 

altres subjectes de Dret internacional, els Estats són els principals beneficiaris 

d’aquestes immunitats. 

Els Estats sobirans poden invocar-les i restar fora de la jurisdicció de les autoritats d’un 

Estat sobirà estranger i no ser objecte de mesures coercitives per part d’aquestes, això és 

el què implica la immunitat de jurisdicció i d’execució, respectivament. 

Aquestes prerrogatives es poden observar com una mena de privilegi a favor dels seus 

beneficiaris; fonaments d’aquestes són els principis legals de sobirania territorial, tals 

com el principi d’igualtat i el d’independència, que impedeixen que un Estat estranger 

exercici autoritat sobre un altre, el què en Dret internacional s’anomena par in parem 

non habet imperium. Tanmateix, aquestes prerrogatives vetllen per la correcta 

conducció de les relacions entre els Estats sobirans. De fet, hi ha qui defensa que la 

immunitat d’un Estat estranger no és una norma de Dret internacional, sinó pura cortesia 

atorgada per part d’un Estat a un altre.  

La immunitat pot ser invocada en qualsevol procés iniciat en els òrgans jurisdiccionals 

d’un Estat estranger contra un Estat sobirà; un d’aquests processos, el qual és l’objecte 

d’estudi, és el relatiu a les demandes internacionals de devolució o restitució de béns 

culturals robats o exportats il·lícitament.  

Tot i que fa més d’un segle que existeixen Tractats i Convenis internacionals relatius a 

la protecció dels béns culturals, aquests segueixen sent objecte de robatori, exportació 

il·legal i d’espoli arreu del món, situació que s’accentua en escenaris de conflictes 

armats. Històricament, són els Estats qui han vingut desenvolupant aquests 

comportaments contravenint les normes internacionals de protecció de béns culturals. 

Així doncs, en el present treball s’estudiarà aquesta casuística entre les immunitats 

sobiranes i restitució de béns culturals. Concretament, s’estudiarà el cas fallat 

recentment pels Tribunals nord-americans Claude Cassirer v. Regne d’Espanya i 

Fundació Thyssen-Bornemisza.  
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2. LA IMMUNITAT EN EL DRET INTERNACIONAL 

2.1. APROXIMACIÓ AL CONCEPTE D’IMMUNITAT 

Segons la Reial Acadèmia Espanyola el vocable immunitat prové del llatí immunĭtas, -

ātis; en la primera accepció el defineix com a «qualitat d’immune»1. Seguint el mateix 

procés, la RAE defineix immune com a «exempt de certs oficis, càrrecs, gravàmens o 

penes»2, provinent del llatí immūnis, formada pel prefix de negació im- i mun-is (de 

munus que significa càrrec o servei públic), és a dir, «sense fer servei públic». 

El concepte d’immunitat és fruit d’un llarg procés d’evolució; del seu concepte primari 

se n’han derivat diverses nocions d’immunitat, així doncs, es pot afirmar que quan es 

parla d’immunitat, en sentit ampli, es refereix a una massa heterogènia de conceptes 

amb un origen comú, però amb unes funcions i aplicabilitats diverses. 

En l’esfera del Dret internacional, el concepte d’immunitat evoca a l’absència de poder, 

o a la necessitat de no exercir-lo, o a suspendre el seu exercici3, la qual cosa implica la 

no subjecció a la jurisdicció de l’Estat del fòrum, és a dir, a la no subjecció a les 

autoritats nacionals d’un Estat estranger, les quals tenen jurisdicció d’acord amb les 

regles de competència judicial del Dret internacional4.  

Això comporta que els tribunals de l’Estat del fòrum manquin de competència ratione 

materiae per resoldre litigis on intervinguin subjectes de Dret internacional beneficiaris 

d’immunitat, per la raó de ser una matèria sostreta a l’acció d’aquests tribunals5. 

En relació amb els Estats estrangers, la immunitat presenta dues modalitats: la 

immunitat de jurisdicció, per la qual l’Estat estranger no pot ser demandat ni enjudiciat 

davant els tribunals d’altres Estats; i la immunitat d’execució, en virtut de la qual l’Estat 

1 Vegeu la definició d’immunitat segons la 23a edició del Diccionario de la lengua española: 
https://dle.rae.es/?id=Lg4DGUB 
2 Vegeu la definició d’immune segons la 23a edició del Diccionario de la lengua española: 
https://dle.rae.es/?id=Lg0UNgm 
3 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.324 
4 LÓPEZ MARTÍN, A. G.: Las inmunidades del Derecho Internacional: su aplicación en España, CDP, 
1999, p. 158.   
5 GUTIÉRREZ ESPADA, C.: Sobre la inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros en España, 
a la luz de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre; Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 
2016), Vol. 8, Nº 2, pp. 5-33 
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estranger i els seus béns no poden ser objecte de mesures coercitives pels òrgans 

jurisdiccionals d’altres Estats6. 

La institució de la immunitat de la qual gaudeixen els subjectes de Dret internacional es 

configura com una prerrogativa jurídica, com un privilegi, que, per contra, esdevé un 

desavantatge per les parts contràries, ja que les regulacions sobre la immunitat mostren 

poca atenció respecte qüestions vinculades amb la protecció de drets fonamentals, 

especialment amb el dret a una tutela judicial efectiva7. 

2.1.1. L’Estat com a subjecte de Dret internacional 

És important diferenciar entre subjectes de les relacions internacionals i subjectes de 

Dret internacional. El primer implica la qualitat d’actor en relacions en el pla sociològic, 

mentre que subjecte de Dret internacional implica ser titular de drets i obligacions 

segons les regles de l’ordre jurídic internacional. Aquesta distinció, entre el plànol 

sociològic i el jurídic, serveix per posar en relleu que alguns subjectes que actuen en 

l’esfera internacional manquen de subjectivitat internacional al no dependre el seu 

estatut jurídic del Dret internacional, sinó del Dret d’un o varis Estats8. 

En l’actualitat es pot parlar de l’existència d’una pluralitat de subjectes de Dret 

internacional. Fins i tot, en la seva concepció clàssica es reconeixien, juntament amb els 

Estats, altres entitats en quant posseïdores d’un cert grau de subjectivitat internacional9. 

El cert és que la tesis que considera als Estats com únics subjectes de Dret internacional 

no apareix fins molt més tard, pressuposant una clara elaboració del concepte de 

sobirania i una desvinculació respecte la noció dels ius gentium en quant ordenament 

regulador de les relacions entre comunitats polítiques i entre particulars10. Així doncs, 

s’ha produït una diversificació dels subjectes de Dret internacional, conservant, no 

obstant, els Estats el seu caràcter de subjectes originaris.  

6  DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.324 
7 GONZÁLEZ VEGA, JAVIER A.: Inmunidades, derecho internacional y tutela judicial en la ley 
orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre inmunidades ¿juego de espejos en el callejón del gato?, 
Revista Española de Derecho Internacional, Madrid, 2016, p. 85-97 
8 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.275 
9 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.276 
10 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.276 
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El Dret internacional sorgeix a l’Edat Moderna com un ordre regulador de les relacions 

entre col·lectivitats polítiques independents, com un ordre interestatal, amb els Estats 

com creadors i components necessaris d’aquest ordre11. 

S’entén per subjecte de Dret aquell que es destinatari de les normes jurídiques, aquell a 

qui aquestes normes li atribueixen drets i obligacions, i subjecte de Dret internacional 

l’és el titular de drets i obligacions conferits per normes jurídiques internacionals. Ara 

bé, s’arriba a la conclusió que no és suficient amb ser beneficiari d’un dret o estar 

afectat per una obligació, sinó que es requereix l’aptitud per fer valer el dret davant 

instàncies internacionals o per ser responsable en el pla internacional en cas de violació 

d’una l’obligació12.  

Els Estats, en qualitat de subjectes originaris de Dret internacional, posseeixen capacitat 

plena, per tant, reuneixen totes les característiques que es deriven de ser subjecte de 

l’ordre internacional. Així doncs, l’element de la igualtat sobirana distingeix els Estats 

de la resta de subjectes d’aquest ordre jurídic, l’element de l’organització els distingeix 

de certs subjectes no organitzats, com poden ser la nació o l’individu, i l’element 

territorial els distingeix de les organitzacions internacionals13. 

Segons la noció de sobirania, inherent a l’Estat, la naturalesa del poder estatal 

consisteix, per una banda, en un poder autònom suprem o summa potestas en la 

conducció de les relacions amb els seus propis subjectes i, d’altra banda, en un poder de 

determinar lliurement la seva conducta respecte a la resta dels Estats14. 

La noció d’Estat es sintetitza en tres elements, la població, el territori i l’organització 

política, que abrigats per la idea de sobirania, permet qualificar-lo com una organització 

de poder independent sobre una base territorial15. L’Estat sobirà, doncs, es caracteritza 

per no dependre de cap altre ordre jurídic estatal ni de cap altre subjecte de Dret 

internacional, depenent tan sols de l’ordre jurídic internacional. 

En quant a subjecte de Dret internacional, l’Estat és destinatari de les seves normes i 

resta subjecte a les obligacions que aquestes li imposin, tanmateix, queda revestit d’una 

11 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.276 
12 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.276-277 
13 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.277 
14 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.279 
15 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.279 
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àmplia esfera de llibertat, sempre limitat per les normes internacionals dirigides a 

respectar la existència i la llibertat de la resta de subjectes16. 

2.1.2. Origen, evolució i fonament del concepte d’immunitat 

L’origen es remunta a l’Edat Mitjana, època en que sorgí la màxima  par in parem, non 

habet imperium, és a dir, que els iguals no tenen jurisdicció sobre la resta; aquesta 

màxima constituí el punt de partida del principi d’immunitat dels Estats. 

En el segle XVI, els experts en Dret internacional ja reconeixien la immunitat personal 

dels sobirans individuals, és a dir, dels Reis i els seus ambaixadors17. La immunitat en 

aquella època s’entenia com una prerrogativa de caire personal, com una protecció al 

subjecte beneficiari en front de possibles processos judicials o de represàlies.  

El concepte d’immunitat va estrictament lligada a la noció de sobirania; els registres 

històrics mostren que Jean Bodin18 fou dels primers escriptors a desenvolupar el 

concepte de sobirania durant el segle XVI19. El concepte de sobirania era conegut a 

l’antiguitat i a l’Edat Mitjana en cert grau, però fou Bodin qui va introduir en la teoria 

política el vincle entre Estat i sobirania20; per Bodin la sobirania és inseparable de 

l’Estat21, i aquesta és un poder suprem sobre els ciutadans o governats, i aquest poder 

suprem, que és la font de la llei, no està subjecte a cap llei del Regne22. 

16 DÍEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 2013, p.279 
17 WHYTOCK, CHRISTOPHER A; BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW (2013) Foreign State 
Immunity and the Right to Court Access p. 2038 
18 Jean Bodin (Angers, 1530 – Laon, 1596) fou un destacat intel·lectual francès que desenvolupà les seves 
idees en els camps de la filosofia, el dret, la ciència política i la economia. A través de les seves obres, 
destacant Els Sis Llibres de la República, va establir notables aportacions a la Teoria de l’Estat, sobretot 
establint el concepte de sobirania. 
19 BANKAS, ERNEST K. (2005) The state inmunity controversy in international law. Heildelberg: 
Springer Berlin. p. 2 
20 VOICESCU, VLAD ALEXANDRU: Sovereignty and integration in modern era. Perspectives, p.2 
21 La teoria moderna de la sobirania va sorgir a França a causa de les seves contradiccions polítiques 
internes. Bodin va viure en l’època històrica en què França estava dividida entre si obeir al monarca o el 
Papa, ja que es creia que era el cap de la cristiandat. 
Bodin va formular la següent definició d’Estat, “conjunt de famílies i les seves possessions comunes 
governades per un poder de comandament segons la raó”. A més, afegia que en cada comunitat 
independent governada per la llei ha d’haver alguna autoritat, residida en un persona o en vàries, on les 
pròpies lleis s’estableixen i on procedeixen. I que aquest poder, que és la font de la llei, ha d’estar per 
sobre de la llei, però no per sobre del deure i la responsabilitat moral. 
22 BANKAS, ERNEST K. (2005) The state inmunity controversy in international law. Heildelberg: 
Springer Berlin. p. 3 
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El sistema de Bodin afavoreix o es desplaça implícitament cap a la màxima par in 

parem non habet imperium, i això, en general, pot sustentar-se en la mesura en què la 

sobirania significa un poder suprem, totalment il·limitat, que no s’inclina ni sucumbeix 

a cap altra potència, ja sigui en el pla internacional o en nivells locals d’operació23. 

Bodin va configurar el concepte d’immunitat com una prerrogativa absoluta.  

Així doncs, com ja s’havia apuntat, en el segle XVI, els juristes en Dret internacional 

van apuntalar l’existència d’immunitat personal i absoluta dels sobirans, i la dels seus 

ambaixadors. Però no fou fins al segle XIX, després de l’aparició de l’Estat-nació 

modern, que va sorgir la doctrina de la immunitat dels Estats estrangers24. Varen ser els 

tribunals estatunidencs els primers en vertebrar un veritable significat a la doctrina de la 

immunitat sobirana25. El cas Schooner Exchange v. McFaddon2627, resolt per la Cort 

Suprema dels EEUU el 1812, es considera el fons et origo de la concepció moderna de 

la immunitat estatal. 

El jutge de la Cort Suprema, el Jutge Marshall, va senyalar que segons la definició de 

sobirania, un Estat tenia jurisdicció absoluta i exclusiva dins del seu propi territori, però 

també podia, mitjançant un consentiment exprés o implícit, renunciar a la seva 

jurisdicció. El Jutge va assenyalar que, segons les costums internacionals, es presumia 

que es renunciava a la jurisdicció en una sèrie de situacions, com la dels sobirans 

estrangers visitants i la dels seus representants diplomàtics, restant lliures de la 

jurisdicció dels tribunals del fòrum. Tanmateix, la situació en que un Estat atorgava 

permís per a que un exèrcit estranger passés lliurement a través del seu territori, 

implicava, generalment, una renúncia de jurisdicció sobre aquest exèrcit. 

23 BANKAS, ERNEST K. (2005) The state inmunity controversy in international law. Heildelberg: 
Springer Berlin. p. 3 
24 WHYTOCK, CHRISTOPHER A; BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW (2013) Foreign State 
Immunity and the Right to Court Access p. 2038-2041 
25 BANKAS, ERNEST K. (2005) The state inmunity controversy in international law. Heildelberg: 
Springer Berlin. p. 14 
26 El vaixell Exchange, propietat de John McFaddon i William Greetham, va salpar de Baltimore, 
Maryland, el 27 d’octubre de 1809, direcció Donostia, Euskal Herria. El 30 de desembre de 1810, el 
vaixell va ser pres per ordre de Napoleón Bonaparte. L’Exchange va ser armat i comissionat com a 
vaixell de guerra francès, sota el nom de Balaou. Més tard, quan el vaixell va atracar a costes de 
Filadèlfia degut als danys causats per una tempesta, McFaddon i Greetham van presentar una acció al 
Tribunal del districte per recuperar el vaixell, al·legant que havia estat pres il·legalment. El Tribunal del 
districte va determinar que no tenia jurisdicció sobre la disputa. El Tribunal Suprem va confirmar la 
desestimació de l’acció per part del Tribunal el districte. 
27 The Schooner Exchange v. MacFaddon, 11 U.S. (7 Cranch), pp. 116, 137 (1812). 
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El Jutge Marshall va estendre aquesta idea al cas, determinant que per costum marítima, 

els ports d’una nació, presumptament, estaven oberts a tots els vaixells d’Estats amics. 

Si bé, una nació podia tancar els seus ports als vaixells de guerra d’un altre Estat, tenia 

que emetre algun tipus de declaració per fer-ho. Sense aquesta declaració, un vaixell de 

guerra estranger amistós podia entrar al port d’una nació amb el seu consentiment 

implícit28. Per tant, el Jutge va arribar a la conclusió que, segons el Dret internacional 

consuetudinari de l’època, un vaixell de guerra d’un Estat amic que entrava en un port 

obert d’una nació estava exempt de jurisdicció en aquesta nació. 

Durant els segles XIX i XX, la doctrina de la immunitat de l’Estat estranger va 

evolucionar en tres aspectes29. En primer lloc, l’abast de la doctrina va evolucionar; la 

base de la doctrina era, en el seus orígens, una concepció absoluta de la immunitat dels 

Estats estranger30. Hi ha acord en la doctrina en què la teoria absoluta va prevaldre fins 

inicis del segle XX, i que els Estats a partir de llavors van començar a adoptar la tesi de 

la doctrina restrictiva d’immunitat. D’acord amb aquesta doctrina restrictiva un Estat és 

immune a reclamacions derivades d’actes públics o sobirans, acta jure imperii, però no 

de les derivades d’actes privats o comercials, acta jure gestionis31. 

Es trencava amb la concepció absoluta d’immunitat, com defensaven autors com H. 

Grotius i Montesquieu32, i per contra, es va assentar la concepció de la distinció entre 

les activitats sobiranes o acta jure imperii, respecte de les que els Estats gaudeixen 

d’immunitat de jurisdicció, i les activitats privades o acta jure gestionis, en les que la 

immunitat desapareix.33 

Avui en dia, la base teòrica en la qual es fonamentava la noció d’immunitat absoluta, és 

a dir, la superioritat de l’autoritat sobre el Dret i els Tribunals, és completament 

28 WHYTOCK, CHRISTOPHER A; BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW (2013) Foreign State 
Immunity and the Right to Court Access p. 2040 
29 WHYTOCK, CHRISTOPHER A; BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW (2013) Foreign State 
Immunity and the Right to Court Access p. 2041-2044 
30 Alguns juristes qüestionen aquest punt de vista argumentant en canvi que la doctrina era inicialment 
més limitada, i el raonament del Jutge Marshall en la sentència The Schooner Exchange v. McFaddon 
proporciona suport a aquesta visió. 
31 WHYTOCK, CHRISTOPHER A; BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW (2013) Foreign State 
Immunity and the Right to Court Access p. 2042 
32 BANKAS, ERNEST K. (2005) The state inmunity controversy in international law. Heildelberg: 
Springer Berlin. p. 10 
33 GUTÍERREZ ESPADA, C.: (2005). La adhesión española a la convención de las Naciones Unidas 
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Universidad de Murcia. p. 3 
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incompatible amb l’Estat de Dret, i és la Constitució qui assumeix l’encàrrec de 

protegir-lo, com a norma superior que informa tot l’ordenament jurídic. 

En segon lloc, la immunitat de l’Estat estranger es va anar convertint en una regla de 

Dret internacional consuetudinari, principalment a través de la pràctica judicial i les 

legislacions nacionals34.  

I en tercer lloc, encara que actualment no hi hagi un Tractat en vigor d’aplicació general 

que regeixi la immunitat d’un Estat estranger, hi ha hagut moviments cap a la 

codificació, tant a nivell nacional, regional com internacional. A nivell nacional trobem 

la Llei d’Immunitats Sobiranes Estrangeres dels EEUU de 197635, la Llei d’Immunitat 

de l’Estat del Regne Unit de 197836, la Llei d’Immunitat de l’Estat Canadenc de 198237, 

la Llei d’Immunitat dels Estats Estrangers d’Austràlia de 198538 i juntament amb 

d’altres també trobem la Llei 16/2015 sobre Privilegis i Immunitats dels Estats 

Estrangers d’Espanya de 201539. 

A nivell regional trobem el Conveni Europeu sobre la Immunitat de l’Estat del Consell 

d’Europa de Basilea de 1972, ratificat per 8 membres del Consell40. I a nivell 

internacional tenim la Convenció de les Nacions Unides sobre les Immunitats 

Jurisdiccionals dels Estats i els seus Béns de 2004, redactada per la Comissió de Dret 

Internacional, que compta actualment amb 22 ratificacions41.  

34 Hi ha acadèmics que defensen la tesi que la immunitat d’un Estat estranger no és una regla de dret 
internacional, sinó un producte de cortesia atorgat per un Estat a un Estat estranger. El Jutge del Tribunal 
Internacional de Justícia, Hersch Lauterpacht va argumentar en aquest sentit que «no hi ha cap norma de 
Dret internacional que obligui als Estats a atorgar immunitat jurisdiccional a altres Estats». 
35 Llei d’Immunitats Sobiranes Estrangeres dels EEUU de 1976: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/part-IV/chapter-97 
36 Llei d’Immunitat de l’Estat del Regne Unit de 1978: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33 
37 Llei d’Immunitat de l’Estat Canadenc de 1982: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-18/page-
1.html#h-440054 
38Llei d’Immunitat dels Estats Estrangers d’Austràlia de 1985: 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00947 
39 Llei 16/2015 sobre Privilegis i Immunitats dels Estats Estrangers d’Espanya de 2015: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/561254-lo-16-2015-de-27-oct-sobre-privilegios-e-
inmunidades-de-los-estados-extranjeros.html#tp 
40 Ratificacions Conveni Europeu sobre la Immunitat de l’Estat del Consell d’Europa de Basilea de 1972: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/074/signatures 
41 Ratificacions Convenció de les Nacions Unides sobre les Immunitats Jurisdiccionals dels Estats i els 
seus Béns de 2004: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-
13&Chapter=3&lang=en 
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La Convenció de les Nacions Unides de 2004 es configura com el règim jurídic bàsic de 

les immunitats que gaudeixen els Estats estrangers en l’Estat del fòrum, però aquesta 

Convenció, oberta a firma a Nova York el 17 de gener de 2005, no ha entrat encara en 

vigor, ni és probable que ho faci en un futur immediat, ja que segons el seu article 30 és 

necessari com a mínim la ratificació per part de trenta Estats per a que entri en vigor42. 

No obstant, l’Assemblea General de les Nacions Unides considera que les immunitats 

recollides en la Convenció constitueixen un principi generalment acceptat en el Dret 

internacional consuetudinari, de manera que el seu compliment enfortiria la 

preeminència del dret i la seguretat jurídica, particularment en les relacions dels Estats 

amb les persones naturals o jurídiques. 

Els fonaments que donen suport a la doctrina de la immunitat de l’Estat estranger es 

divideixen en dues categories, els fonaments formals i els fonaments funcionals43. 

D’acord amb els fonaments formals, la immunitat de l’Estat estranger es deriva d’altres 

principis legals que tenen origen en la sobirania territorial, aquests principis són la 

igualtat legal i la independència; aquests impedeixen que un Estat exerceixi autoritat 

sobre un altre, la màxima par in parem non habet imperium44. 

Un altre fonament formal de la immunitat dels Estats estrangers rau en altres tipus 

d’immunitats, com és el cas de la immunitat diplomàtica, si els ambaixadors tenen 

immunitat diplomàtica per la seva qualitat de representants d’Estats estrangers, a 

fortiori, és a dir, amb major motiu, els Estats als quals representen haurien de tenir dret 

a un grau no menor d’immunitat. 

La justificació funcional de la doctrina és que la immunitat facilita la conducció de les 

relacions entre els Estats. Aquest fonament es pot relacionar amb la sentència Schooner 

42 Vegeu el Preàmbul de la Llei 16/2015 sobre Privilegis i Immunitats dels Estats Estrangers d’Espanya 
de 2015: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/561254-lo-16-2015-de-27-oct-sobre-privilegios-
e-inmunidades-de-los-estados-extranjeros.html#tp 
43 WHYTOCK, CHRISTOPHER A; BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW (2013) Foreign State 
Immunity and the Right to Court Access p. 2044 
44 WHYTOCK, CHRISTOPHER A; BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW (2013) Foreign State 
Immunity and the Right to Court Access p. 2045 
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Exchange v. McFaddon, en què el Jutge va vincular la doctrina de la immunitat amb el 

«benefici mutu» dels Estats «que es promou mitjançat l’intercanvi entre ells»45. 

Hi ha diverses raons per les què la doctrina pot facilitar la conducció de les relacions 

entre Estats; es diu que protegeix les funcions governamentals de l’Estat estranger de les 

interferències dels tribunals de l’Estat del fòrum, en particular evita la possibilitat d’un 

judici contra un Estat sobirà per part dels òrgans jurisdiccionals de l’Estat del fòrum. Es 

diu també que la doctrina evita les decisions judicials que poden estar en desacord amb 

la política exterior de l’executiu46. 

2.2. LA IMMUNITAT EN L’ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL 

La LO 16/2015 s’inspira amb la Convenció de les Nacions Unides, de 2 de desembre de 

2004, sobre les Immunitats Jurisdiccionals dels Estats i els seus Béns, tot i que encara 

no sigui vigent encarna en sí principis generalment acceptats en el Dret internacional 

consuetudinari47. 

La llei atorga privilegis i immunitats a diferents beneficiaris com els Estats estrangers; 

els Caps d’Estat, Caps de Govern i el Ministre d’Assumptes Exteriors de l’Estat 

estranger; els vaixells de guerra i vaixells i aeronaus de l’Estat; les Organitzacions 

internacionals; i les Conferències i Reunions internacionals celebrades a Espanya. 

2.2.1. Immunitats de l’Estat estranger a Espanya48 

L’article 2 és el que ens defineix que s’entén per Estat. La noció comprèn l’Estat i els 

seus diversos òrgans de govern; els elements constitutius d’un Estat federal o les 

subdivisions polítiques de l’Estat, que estiguin facultats per realitzar actes en l’exercici 

de l’autoritat sobirana i actuïn en tal capacitat; els organismes i institucions de l’Estat i 

45 WHYTOCK, CHRISTOPHER A; BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW (2013) Foreign State 
Immunity and the Right to Court Access p. 2046 
46 WHYTOCK, CHRISTOPHER A; BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW (2013) Foreign State 
Immunity and the Right to Court Access p. 2047 
47 Vegeu el Preàmbul de la Llei 16/2015 sobre Privilegis i Immunitats dels Estats Estrangers d’Espanya 
de 2015: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/561254-lo-16-2015-de-27-oct-sobre-privilegios-
e-inmunidades-de-los-estados-extranjeros.html#tp 
El TEDH sosté que en virtut de les interaccions normatives pròpies dels processos de formació de normes 
internacionals, les disposicions de la Convenció de 2004 són expressió del Dret internacional 
consuetudinari en vigor. 
48 Vegeu el Títol I de la Llei Orgànica 16/2015: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/561254-
lo-16-2015-de-27-oct-sobre-privilegios-e-inmunidades-de-los-estados-extranjeros.html#tp 
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altres entitats públiques, encara que tinguin personalitat jurídica diferenciada, sempre 

que estiguin facultats per realitzar actes en l’exercici de l’autoritat sobirana de l’Estat i 

que actuïn en tal capacitat; i els representants de l’Estat quan actuïn en aquesta condició. 

L’article 4 de la present llei és el precepte bàsic de les immunitats dels Estats estrangers 

a Espanya. En aquest, es reflexa que tot Estat estranger i els seus béns gaudiran 

d’immunitat de jurisdicció i d’execució davant els òrgans jurisdiccionals espanyols, en 

els termes i condicions previstos en la present Llei Orgànica. 

El contingut jurídic de les immunitats dels Estats és bàsicament de naturalesa processal i 

suposa que els jutges i tribunals d’un Estat no poden jutjar a un altre Estat. El ventall 

abasta tant el dret de l’Estat a no ser demandat ni sotmès a judici front els òrgans 

jurisdiccionals d’un altre Estat, el que coneixem com immunitat de jurisdicció, com el 

dret a que no s’executi lo jutjat, la immunitat d’execució. 

El concepte d’immunitat, des de totes les seves perspectives, rau en el principi d’igualtat 

sobirana dels Estats; si tots els Estats són iguals, cap d’ells podrà, per mitjà dels seus 

òrgans, exercir jurisdicció sobre un Estat estranger sense el seu consentiment.49  

D’acord amb la Constitució espanyola, en el seu article 117.3, s’estableix que l’exercici 

de la potestat jurisdiccional en tot tipus de processos, jutjant i fent executar lo jutjat, 

correspon exclusivament als Jutjats i Tribunals determinats per les lleis, segons les 

normes de competència i procediment que les mateixes estableixin. La LOPJ completa 

aquest precepte en l’articulat 21, en què s’estableix que els Tribunals civils espanyols 

coneixeran de les pretensions que es suscitin en territori espanyol d’acord a l’establert 

en els tractats i convenis internacionals en els que Espanya sigui part, en les normes de 

la Unió Europea i en les lleis espanyoles. 

No obstant, el segon apartat de l’articulat 21 LOPJ exceptua la norma anterior, estableix 

que no coneixeran de les pretensions formulades respecte de subjectes o béns que 

gaudeixin d’immunitat de jurisdicció i d’execució de conformitat amb la legislació 

espanyola i les normes de Dret Internacional Públic. 

49 GUTÍERREZ ESPADA, C.: (2005). La adhesión española a la convención de las Naciones Unidas 
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Universidad de Murcia. p. 2 

16 
 

                                                 



 

En el mateix sentit apunta l’article 36.2 1ª de la LEC, establint que els tribunals civils 

espanyols s’abstindran de conèixer dels assumptes que se’ls sotmetin quan s’hagi 

formulat demanda o sol·licitat execució respecte de subjectes o béns que gaudeixin 

d’immunitat de jurisdicció i d’execució de conformitat amb la legislació espanyola i les 

normes de Dret internacional públic.50 

Per la seva part, el Tribunal Constitucional ha considerat conforme a la Carta Magna el 

límit negatiu que es deriva de la immunitat jurisdiccional atribuïda als Estats estrangers. 

En aquest sentit, el legislador ha de conèixer dels límits, tant positius com negatius, que 

el Dret internacional imposa als Estats, per a que aquests no incorrin en fet il·lícit per la 

violació d’una obligació internacional en cas d’estendre més enllà de l’àmbit delimitat 

pel Dret internacional la seva tutela jurisdiccional. Això és el que delimita la STC 

140/1995, de 28 de setembre, en el seu fonament 9è51. La mateixa sentència estableix 

que quan la sobirania estatal es projecta en l’àmbit internacional, en qualsevol de les 

seves dimensions, no cap entendre que la Constitució la configuri com un poder absolut 

o il·limitat front altres Estats, sinó com un ventall de potestats subjectes al Dret. 

2.2.1.1. Immunitat de jurisdicció52 

La immunitat de jurisdicció dels Estats, en termes simples, implica que un Estat no es 

troba obligat a comparèixer com a demandat front de Tribunals d’un altre país.53 En 

termes concrets, implica que els òrgans jurisdiccionals d’un Estat no poden conèixer 

50 L’abstenció de conèixer, a la qual s’han d’adherir els tribunals civils espanyols en els casos de 
formulació de demanda o sol·licitud d’execució respecte de subjectes que gaudeixen d’immunitat de 
jurisdicció o d’execució, podrà apreciar-se d’ofici o a instància de part. Així ho regulen els articles 38 i 39 
de la LEC; en l’apreciació d’ofici de la falta de competència internacional i de jurisdicció, l’abstenció 
s’acordarà d’ofici, amb audiència de les parts i el Ministeri Fiscal, tant aviat com sigui advertida la falta 
de competència internacional o la falta de jurisdicció per pertànyer l’assumpte a un altre ordre 
jurisdiccional. D’altra banda, en l’apreciació de la falta de competència internacional o de jurisdicció a 
instància de part, el demandat podrà denunciar mitjançant declinatòria la falta de competència 
internacional o la falta de jurisdicció per pertànyer l’assumpte a un altre ordre jurisdiccional o per haver-
se sotmès a arbitratge o mediació la controvèrsia. 
51 «És indubtable que la sobirania estatal està limitada per les obligacions que el Dret internacional públic 
imposa als estats. El que és rellevant en relació amb l'art. 21.2 LOPJ., ja que el legislador s'ha remès 
precisament en aquest precepte al Dret Internacional públic per determinar el contingut i abast de les 
immunitats de jurisdicció i d'execució que aquest ordenament estableix. [...] el Dret Internacional imposa 
determinades prohibicions i límits. Entre ells, el límit negatiu que es deriva de la immunitat jurisdiccional 
atribuïda als Estats estrangers i els seus òrgans, així com als seus representants, inclosos els agents 
diplomàtics, que posteriorment s'ha estès, en certs supòsits, a les Organitzacions internacionals». 
52 Vegeu el Capítol I del Títol I de la Llei Orgànica 16/2015 
53 BARRIA GARCÍA, J.A.: Comentarios sobre la Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y sus Bienes 
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d’un litigi en el que siguin demandats per un particular, un Estat estranger o algun dels 

seus òrgans, així com altres subjectes de Dret internacional que gaudeixin d’immunitat.  

Així doncs, la immunitat de jurisdicció s’entén per la prerrogativa que genera una 

relació jurídica especial; atorga, d’una banda, un dret al beneficiari d’exigir la 

corresponent excepció, i d’altra banda, obliga a l’autoritat judicial o administrativa de 

no exercir els poders i atribucions de les que estan investides legalment. 

Ara bé, la immunitat no és una excepció a la competència judicial internacional dels 

tribunals d’un Estat, es tracta d’una excepció a la jurisdicció d’aquests tribunals, que 

manquen de competència ratione materiae per conèixer de l’assumpte, ja que versa 

sobre un objecte sostret a l’acció dels tribunals de justícia54. 

Després de la II Guerra Mundial es va generalitzar l’intervencionisme estatal en tots els 

ordres. Fou llavors quan la pràctica dels Estats es dividí: alguns s’aferraren a la pràctica 

de la immunitat absoluta que cobria qualsevol tipus d’actes realitzat per Estats 

estrangers; però altres Estats adoptaren la distinció entre actes jure imperii, és a dir, 

actes relacionats amb la sobirania dels Estats, respecte dels quals l’excepció és 

operativa, i actes jure gestionis o actes realitzats a títol particular, en relació als quals no 

s’aprecia l’excepció. Finalment, la concepció que ha imperat ha estat la tesi restrictiva 

d’immunitats. Així doncs, s’assenta la concepció actual d’immunitat jurisdiccional en la 

distinció entre actes jure imperii i actes jure gestionis.  

La clau per saber si opera immunitat de jurisdicció és la distinció entre acta jure imperii 

i acta jure gestionis. Es poden diferenciar per una banda, segons la seva finalitat 

pública, d’acord amb la qual tota activitat de l’Estat dirigida a una finalitat pública és un 

acta jure imperii; però no acaba de ser un criteri gaire decisiu, ja que tota activitat 

desenvolupada per l’Estat persegueix sempre una finalitat pública.  

D’altra banda, el criteri de la naturalesa de l’acte és el que esdevé crucial per poder 

distingir els actes, si un acte tan sols pot ser realitzat per un Estat per estar vinculat 

immediata i directament amb les funcions pròpies de la sobirania estatal, llavors estem 

54 GUTIÉRREZ ESPADA, CESÁREO (2016) Cuadernos de la Escuela Diplomática, nº55, la ley 
orgánica 16/2015 sobre privilegios e inmunidades: gestación y contenido. La inmunidad de jurisdicción 
del Estado (Alcance y excepciones). Madrid: Escuela Diplomática  
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davant un acta jure imperii, per contra, si l’acte pot ser desenvolupat per un particular, 

ens trobem davant un acta jure gestionis. 

Els articles compresos del 5 al 8 de la LO 16/2015 regulen el consentiment de l’Estat 

estranger a l’exercici de la jurisdicció per part dels òrgans jurisdiccionals espanyols; 

s’estableix que l’Estat estranger no podrà fer valer la immunitat de jurisdicció respecte 

d’una qüestió en relació amb la qual hagi consentit de forma expressa l’exercici 

d’aquesta jurisdicció per mitjà d’acord internacional, de contacte escrit o de declaració 

davant el tribunal.  

Tanmateix, el consentiment tàcit s’entén atorgat quan l’Estat estranger ha iniciat el 

procés mitjançant la interposició de demanda o querella; quan l’Estat estranger ha 

intervingut en el procés o hagi realitzat qualsevol acte en relació amb el fons; quan 

l’Estat estranger hagi formulat reconvenció basada en la mateixa relació jurídica o els 

mateixos fets que la demanda principal; o quan s’hagi formulat reconvenció basada en 

la mateixa relació jurídica o els mateixos fets que la demanda presentada per l’Estat 

estranger. 

La LO 16/2015 regula també quins comportaments no constitueixen consentiment a la 

jurisdicció, i són: la intervenció de l’Estat estranger en el procés per fer valer la 

immunitat; la compareixença d’un representant de l’Estat estranger en el procés en 

qualitat de testimoni; la incompareixença de l’Estat estranger en el procés; i, el 

consentiment exprés o tàcit, atorgat per l’Estat estranger, a l’aplicació de la llei 

espanyola a la qüestió objecte del procés. 

La Secció 2ª del Capítol I d’immunitat de jurisdicció regula les excepcions a la 

immunitat de jurisdicció de l’Estat estranger, i són les següents: els processos relatius a 

transaccions mercantils; processos relatius a contractes de treball; processos relatius a 

indemnitzacions per lesions a les persones i danys als béns; processos relatius a la 

determinació de drets o obligacions respecte béns; processos relatius a la determinació 

de drets  de propietat intel·lectual i industrial; processos relatius a la participació en 

persones jurídiques i altres entitats de caràcter col·lectiu; processos relatius a 

l’explotació o carregament de bucs pertinents a un Estat o explotats per aquest; i, 

processos relatius als efectes d’un conveni arbitral. La Convenció de 2004 contempla 

les mateixes excepcions a la immunitat de jurisdicció de l’Estat estranger. 
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2.2.1.2. Immunitat d’execució55 

Referent al concepte d’immunitat d’execució, la LO 16/2015 el defineix com la 

prerrogativa per la que un Estat, organització o persona i els seus béns no poden ser 

objecte de mesures coercitives o d’execució de decisions dictades pels òrgans 

jurisdiccionals d’un altre Estat56, tant abans com després de la resolució judicial, 

excepte que l’Estat estranger presti consentiment. 

El consentiment exprés a l’execució de mesures d’execució o altres mesures coercitives 

contra béns de l’Estat estranger s’entendrà realitzat quan aquest ho hagi consentit per 

mitjà d’acord internacional, de contacte escrit o de declaració davant el tribunal. I 

s’entendrà atorgat tàcitament quan l’Estat estranger hagi assignat béns de la seva 

propietat a la satisfacció de la demanda objecte del procés.  

Pot donar-se el cas que el demandat, un Estat estranger, hagués consentit a l’exercici de 

la jurisdicció per part dels òrgans jurisdiccionals del fòrum, i aquest dictés sentència 

sobre el fons. En el moment de l’execució de la sentència, l’Estat estranger podria fer 

valer la prerrogativa de la immunitat d’execució. Per tant, ostentaria immunitat davant 

qualsevol mesura d’execució o coercitiva contra els seus béns. En cas que aquestes 

mesures s’executessin igualment, serien declarades nul·les, d’acord amb la màxima par 

un parem non habet imperium. Per tant, la renúncia a la immunitat de jurisdicció no 

implica la renúncia a la immunitat d’execució. 

 

 

 

 

 

 

 

55 Vegeu el Capítol II del Títol I de la Llei Orgànica 16/2015 
56 Vegeu l’article 2.b) de la Llei Orgànica 16/2015 
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3. LA IMMUNITAT I ELS BÉNS CULTURALS 

 

3.1. LA PROTECCIÓ DELS BÉNS CULTURALS 

L’art sempre ha sigut objecte de robatori i espoli, ja en l’Egipte de l’època antiga existia 

un entramat de tràfic d’objectes robats originaris de les tombes del faraons. Aquesta 

tendència es prolonga als nostres dies. 

La sostracció pot desenvolupar-se en diversos escenaris, el principal i el que serà 

objecte d’aquest estudi és en l’escenari dels conflictes armats, on tenen lloc robatoris a 

gran escala57. Paradigmes d’aquestes situacions són l’espoli nazi durant la II Guerra 

Mundial o en l’actualitat el Daesh en el conflicte sirià.   

Altres escenaris són els robatoris arqueològics, que sofreixen països amb importants 

restes d’antigues civilitzacions com Egipte, Mèxic o Guatemala, i els saqueigs 

subaquàtics com és el cas recent de la fragata espanyola “Nuestra Señora de las 

Mercedes”58. 

I es que les devastadores conseqüències de qualsevol tipus de conflicte bèl·lic té, alhora, 

una manifestació en la conservació i supervivència dels elements que conformen el 

denominat Patrimoni Històric. Per tal de fer front a aquesta situació es varen començar a 

articular diferents mecanismes jurídics internacionals. 

Si bé, la preocupació pels efectes devastadors dels conflictes armats en relació amb les 

obres d’art, pel saqueig i la destrucció a què han vingut sent sotmeses ha estat una 

tònica constant al llarg de la història, no fou fins a les acaballes del segle XIX en què 

apareixen les primeres normes concretes en matèria de protecció i salvaguarda d’aquests 

béns.  

Dels instruments internacionals per a la protecció dels drets fonamentals de l’home se’n 

desprèn el dret a la pròpia cultura i a l’increment d’aquesta, configurant-se com una 

protecció per evitar la desculturalització dels pobles, és a dir, la protecció dels béns 

culturals de cada poble que conformen el patrimoni cultural de tota la humanitat. 

57 SAN ROMÁN GUTIÉRREZ, LAURA: Derecho del Arte; Anuario Iberoamericano 2015. Civitas. 
Pamplona; p. 289 
58 SAN ROMÁN GUTIÉRREZ, LAURA: Derecho del Arte; Anuario Iberoamericano 2015. Civitas. 
Pamplona; p. 289 
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Els Convenis de la Haia de 1899 i 190759, foren una sèrie de tractats i declaracions 

internacionals, que juntament amb els Convenis de Ginebra60, constitueixen les 

primeres declaracions formals de lleis i crims de guerra en el sí del Dret internacional. 

L’article 27 del Reglament sobre les lleis i costums de la guerra terrestre, annex al 

Conveni de la Haia de 1899, establia l’obligació de «prendre totes les mesures 

necessàries per respectar, en la mesura de lo possible, els edificis consagrats al culte, a 

les arts, a les ciències i a la beneficència, els monuments històrics, els hospitals i els 

llocs on es trobin reunits els ferits i malalts, excepte que tals edificis estiguin destinats 

al mateix temps a alguna finalitat militar». Posteriorment, aquest principi fou també 

incorporat al Conveni de la Haia de 1907, afegint al llistat «els monuments artístics». 

No obstant, la I Guerra Mundial va demostrar la ineficàcia de l’escassa normativa 

internacional protectora dels béns culturals. 

En el 1935 va tenir lloc la Convenció per la Protecció de les Institucions Artístiques, 

Científiques i Monuments Històrics, coneguda com el Pacte de Washington61, que 

consagrà la neutralitat dels monuments històrics, museus i institucions que constessin en 

una llista elaborada pels Governs signataris del Pacte.  

En la Convenció de 1935, també anomenada Pacte Roerich62, es proclamà la neutralitat 

i el conseqüent respecte i protecció dels «monuments històrics, els museus i les 

59 Foren dues conferències inspirades en els treballs del Projecte de declaració concernent a les lleis i 
costums de la guerra a Brussel·les del 1874 sobre lleis de guerra, a proposta del tsar Alexandre II.  
https://web.archive.org/web/20080327043238/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague99/ha
g99-03.htm 
60 També coneguts com Dret de Ginebra són un conjunt de quatre convenis internacionals que regulen el 
Dret internacional humanitari amb el propòsit de protegir a les víctimes dels conflictes armats: 

- La Primera Convenció comprèn el Conveni de Ginebra per al millorament de la sort dels militars 
ferits en els exèrcits en campanya de 1864. 

- La Segona Convenció comprèn el Conveni de Ginebra per al millorament de la sort dels militars 
ferits, malalts o nàufrags en les forces armades en el mar de 1906. 

- La Tercera Convenció comprèn el Conveni de Ginebra per al millorament de la sort dels militars 
ferits i malalts dels exèrcits en campanya i el Conveni de Ginebra relatiu al tracte dels presoners 
de guerra de 1929. 

- La Quarta Convenció comprèn el Conveni de Ginebra relatiu a la protecció de persones civils en 
temps de guerra de 1949. 

61 Fou firmat a Washington el 15 d’abril de 1935 pels membres de la Unió Panamericana (els Estats Units 
i altres deu Repúbliques americanes), que més tard donaria origen a l’actual OEA (Organització d’Estats 
Americans). 
62 En honor al pintor i filòsof rus Nicolai Roerich (1874-1947) que inicià el moviment modern per a la 
defensa dels béns culturals amb la seva idea de “La pau de les Civilitzacions”. 
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institucions dedicades a les arts, a l'educació i a la cultura»; no obstant, el seu cos 

normatiu era escàs. Les regles fonamentals del Pacte Roerich foren recollides en la 

Convenció per la Protecció dels Béns Culturals en cas de Conflicte Armat de 1954.  

Això va portar al 1938 a la Oficina Internacional de Museus a elaborar un projecte de 

Convenció internacional per la protecció de monuments i obres d’art en el transcurs de 

conflictes armats, buscant establir regles que permetessin conciliar les exigències de la 

guerra amb un màxim de seguretat pels béns culturals. El projecte no s’acabaria 

culminant, però seria l’embrió de la futura Convenció de la Haia de 1954 per la 

Protecció dels Béns Culturals en cas de Conflicte Armat63, després que la Guerra Civil i 

posteriorment, la II Guerra Mundial denotessin, de nou, la incapacitat de la normativa 

internacional sobre la protecció del Patrimoni Cultural aplicable. 

Però la Convenció de la Haia de 1954 no és la culminació final de tot el projecte de la 

protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat, a posteriori, s’han donat lloc 

Protocols en aquesta matèria, com és el cas dels Protocols de 8 de juny de 197764, 

addicionals als quatre Convenis de Ginebra de 1949. 

Actualment la Convenció de la Haia de 1954 compta amb la ratificació de 133 països65, 

lluny de les 19666 dels Convenis de Ginebra de 1949 i de les 174 i 168 dels Protocols 

Addicionals I i II67 de 1977 respectivament. 

Els conflictes recents a la regió dels Balcans, fruit de la desmembració de l’antiga RFSI, 

República Federativa Socialista de Iugoslàvia, i la Guerra d’Iraq van posar de relleu la 

insuficiència dels instruments jurídics presents en el Dret internacional en relació a la 

protecció dels béns culturals. 

63http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
64 Protocol I: https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-
proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977 
Protocol II: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm 
65 http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13637&language=S 
66https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySe
lected=365  
67 Les Convencions de 1948 foren modificades per tres Protocols de reforma: 

- Protocol I de 1977 relatiu a la protecció de les víctimes dels conflictes armats internacionals. 
- Protocol II de 1977 relatiu a la protecció de les víctimes de conflictes armats sense caràcter 

internacional. 
- Protocol III de 2005 relatiu a l’adopció d’un emblema distintiu addicional. 
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Aquests situacions bèl·liques, juntament amb l’escàs nombre de béns inscrits pels Estats 

en el Registre Internacional de Béns Culturals sota la protecció de la Convenció de 1954 

eren un indicador de la ineficàcia d’aquests instruments jurídics. 

Fou aquest motiu el què impulsà a l’UNESCO a iniciar un procés de millora d’aquests 

instruments jurídics, que culminà amb el Segon Protocol de la Convenció de la Haia de 

1954 per la Protecció dels Béns Culturals en cas de Conflicte Armat de 1999, ratificat 

avui en dia per 82 estats. 

3.1.1. La Convenció de la Haia de 1954 per la protecció dels béns culturals en 

cas de conflicte armat  

La protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat és l’objecte de la Convenció 

realitzada el 14 de maig de 1954 a la Haia, elaborada en el sí d’una Conferència 

Intergovernamental convocada pel Consell Executiu de l’Organització de les Nacions 

Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, la UNESCO, constituïda en virtut del 

Conveni de Londres de 16 de novembre de 194568. 

Fruit del mandat constitutiu del Conveni de Londres de 1945, té lloc la Convenció de la 

Haia de 1954, en la que les Altes Parts Contractants reconeixen que «els béns culturals 

han patit greus danys en el curs dels últims conflictes armats i que, com a conseqüència 

del desenvolupament de la tècnica de la guerra, estan cada vegada més amenaçats de 

destrucció»; sota el convenciment «que els danys ocasionats als béns culturals 

pertanyents a qualsevol poble constitueixen un menyscabament al patrimoni cultural de 

tota la humanitat, ja que cada poble aporta la seva contribució a la cultura mundial». 

68 El Conveni de Londres de 1945 és el relatiu a la constitució del propi organisme de l’UNESCO i al 
convocar la Conferència Intergovernamental estava donant compliment a un dels mandats constitutius de 
l’organisme especialitzat de les Nacions Unides. 
L’article 1.1 del Conveni de Londres estableix que l’organització es proposa contribuir a la pau i a la 
seguretat estrenyent, mitjançant l’educació, la ciència i la cultura, la col·laboració entre les nacions a fi 
d'assegurar el respecte universal a la justícia, a la llei, als drets humans i a les llibertats fonamentals que 
sense distinció de raça, sexe, idioma o religió, la Carta de les Nacions Unides reconeix a tots els pobles 
del món. 
Seguit d’aquest precepte, l’article 1.2 estableix que per a realitzar aquesta finalitat, s’encomana a 
l’organització la funció d’ajudar a la conservació, al progrés i a la difusió del saber, vetllant per la 
conservació i la protecció del patrimoni universal de llibres, obres d'art i monuments d'interès històric o 
científic, i recomanant a les nacions interessades les convencions internacionals que siguin necessàries 
per a tal fi. 
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La Convenció de la Haia de 1954 consta d’un text articulat de quaranta articles i d’un 

Reglament per l’aplicació de la present Convenció que compta amb vint-i-un articles 

més. Juntament amb la Convenció de 1954 es redactà un Protocol, el Primer Protocol, 

per la protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat, pel qual les Altes Parts 

Contractants es comprometen a impedir l’exportació de béns culturals d’un territori 

ocupat per la pròpia part durant un conflicte armat; a col·locar sota segrest els béns 

culturals importats en el seu territori, que procedeixin directa o indirectament de 

qualsevol territori ocupat; a retornar, a la fi de les hostilitats, els béns culturals que es 

trobin en el seu territori, si aquests béns foren exportats en contradicció amb el primer 

compromís; i a indemnitzar als posseïdors de bona fe dels béns culturals que hagin de 

ser restituïts d’acord amb el tercer compromís. 

Segons la Convenció de 1954 la protecció dels béns culturals comporta dos deures, 

respecte els quals les Altes Parts Contractats es comprometen a complir, que són la 

salvaguarda i el respecte a aquests béns. 

A més a més, les Altes Parts Contractants es comprometen a garantir la immunitat dels 

béns culturals sota protecció especial abstenint-se, des del moment de la inscripció 

d’aquests en el Registre Internacional de Béns Culturals sota Protecció Especial, de 

qualsevol acte d’hostilitat respecte aquests i de tota utilització dels mateixos o de les 

seves proximitats immediates amb fins militars.  

L’article 18 de la Convenció, referent a l’aplicació de la present, estableix que aquesta 

«s'aplicarà en cas de guerra declarada o de qualsevol altre conflicte armat que pugui 

sorgir entre dues o més de les Altes Parts Contractants, tot i que alguna d'elles no 

reconegui l'estat de guerra», així com «en tots els casos d'ocupació de tot o part del 

territori d'una Alta Part Contractant, tot i que aquesta ocupació no trobi cap 

resistència militar». 

Una de les virtuts de la Convenció de 1954 és aixoplugar tots els béns objecte de 

protecció sota la denominació de béns culturals, un concepte genèric que serveix per 

acollir qualsevol tipus de bé que per la seva importància han de se preservats en els 

períodes de guerra. I això és el que fa l’article 1 de la Convenció de 1954, estableix que 

tindrà consideració de béns culturals, qualsevol que sigui el seu origen i propietari: 
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- Els béns, mobles o immobles, que tinguin una gran importància per al patrimoni 

cultural dels pobles, com ara els monuments d'arquitectura, d'art o d'història, 

religiosos o seculars, els camps arqueològics, els grups de construccions que pel 

seu conjunt ofereixin un gran interès històric o artístic, les obres d'art, 

manuscrits, llibres i altres objectes d'interès històric, artístic o arqueològic, així 

com les col·leccions científiques i les col·leccions importants de llibres, d'arxius 

o de reproduccions dels béns abans definits. 

 

Un dels punts cabdals és que s’afegeixen a la noció de béns culturals els béns 

mobles, ja que en l’enumeració realitzada en les Convencions de la Haia de 1899 

i 1907 tan sols es parlava de béns immobles. 

 

- Els edificis amb destinació principal i efectiu sigui conservar o exposar els béns 

culturals mobles definits a l'apartat anterior com ara els museus, les grans 

biblioteques, els dipòsits d'arxius, així com els refugis destinats a protegir en cas 

de conflicte armat dels béns culturals mobles definits a l'apartat anterior. 

 

- I per últim, els centres que comprenguin un nombre considerable de béns 

culturals definits en els apartats anteriors, que s'anomenaran «centres 

monumentals». 

La utilització de l’expressió «com ara» es configura com un numerus apertus; 

l’enumeració de l’article 1 és merament enunciativa, per tant, poden gaudir de la 

condició de béns culturals altres béns mobles o immobles no compresos en 

l’enumeració de l’article.  

La introducció de l’article 1 estableix que es consideraran béns culturals «qualsevol que 

sigui el seu origen i propietari», això implica que la protecció és completa, es desplega 

sobre tot tipus de bé cultural, encara que tingui un caràcter privat o particular.  

En la Conferència Intergovernamental en la que fou elaborada la Convenció de 1954 es 

va debatre entre diverses tesis respecte la consideració de béns culturals. La primera 

d’aquestes apostava per estendre el concepte al major nombre possible de béns, i per 

contra, l’altra tesis apostava per adoptar una concepció restringida, per tal de fer de la 

protecció una mesura més eficaç.  

26 
 



 

Arrel d’aquests posicionaments confrontats, es va adoptar la primera tesi, la d’estendre 

la noció de béns culturals al major nombre de béns possible, però adoptant una regla 

jurídica per la qual certs béns gaudiran de protecció especial. 

Així doncs, la Convenció de 1954 distingeix entre béns culturals que gaudeixen de 

protecció general, que són els compresos en la definició de l’article 1, i béns culturals 

que gaudeixen de protecció especial; protecció especial, de gran intensitat, que es 

concedeix a un nombre escàs de béns d’excepcional importància.  

Respecte els béns que gaudeixen de protecció especial és l’article 8 qui configura 

aquesta protecció, el precepte estableix que «podran col·locar-se sota protecció especial 

un nombre restringit de refugis destinats a preservar els béns culturals mobles en cas 

de conflicte armat, de centres monumentals i altres béns culturals immobles 

d'importància molt gran», es tracta únicament d’immobles , a condició que: 

- Es trobin a prou distància d'un gran centre industrial o de qualsevol objectiu 

militar important considerat com a punt sensible, com ara un aeròdrom, una 

estació de ràdio, un establiment destinat a treballs de defensa nacional, un port o 

una estació ferroviària de certa importància o una gran línia de comunicacions; 

el 8.2 exceptua aquesta condició establint que es podrà col·locar sota protecció 

especial sempre que l'Alta Part Contractant que ho demani es comprometi a no 

fer cap ús en cas de conflicte armat de l'objectiu en qüestió, i, especialment, si es 

tractés d'un port, d'una estació ferroviària o d'un aeròdrom , a desviar del mateix 

tot trànsit. 

En canvi, pot col·locar-se sota protecció especial tot refugi per a béns culturals 

mobles, qualsevol que sigui la seva situació, sempre que estigui construït de tal 

manera que segons totes les probabilitats no hagi de patir danys com a 

conseqüència de bombardejos. 

 

- No siguin utilitzats per a fins militars. 

En tot els casos, la protecció especial es concedirà als béns culturals mitjançant la seva 

inscripció en el Registre Internacional de Béns Culturals sota Protecció Especial a 

petició de l’Estat en el territori en el qual es trobin.  
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Els article compresos entre en 12 i el 16 del Reglament per l’aplicació de la Convenció 

regulen el Registre Internacional de Béns Culturals sota Protecció Especial; s’inicia a 

instància de part, cadascuna de les Altes Parts Contractants podran demanar al Director 

General de l’UNESCO la inscripció en el Registre de determinats refugis, centres 

monumentals o altres béns immobles compresos en el seu territori.  

La resta de Parts Contractants poden mostrar oposició a la inscripció d’un bé cultural en 

el Registre per part d’una altra Part Contractant; aquesta oposició haurà d’estar dirigida 

al Director General de l’UNESCO i haurà d’estar de ser motivada, essent els únics 

motius admissibles: que el bé no sigui un bé cultural, i que no compleixi les condicions 

mencionades amb l’article 8 de la Convenció. 

L’oposició pot acabar a través d’un sistema d’arbitratge internacional o bé, en cas de 

sol·licitud per part d’un dels Estats interessats, per votació entre tots els Estats Parts en 

la Convenció. En aquest darrer cas, «només es mantindrà l'oposició si les Altes Parts 

Contractants ho decideixen per una majoria de dos terços de votants». 

Un cop vist els béns culturals que gaudeixen de protecció general i els béns culturals 

que gaudeixen de protecció especial podem reprendre el fil sobre les obligacions a les 

que les Altes Parts Contractants es comprometen a respectar i complir.  

En primer lloc, s’ha fet esment a l’obligació de salvaguarda dels béns culturals, 

contemplat a l’article 3 de la Convenció, aquesta no senyala en quines accions concretes 

s’ha de materialitzar aquesta obligació, tan sols imposa el deure d’adoptar, en temps de 

pau, les mesures que creguin oportunes, de «preparar en temps de pau, la salvaguarda 

dels béns culturals situats en el seu propi territori contra els efectes previsibles d'un 

conflicte armat, i adoptar les mesures que considerin apropiades». Així doncs, les 

pròpies Parts tenen aquesta obligació de preparar i adoptar les mesures oportunes per a 

què el seus béns culturals no puguin ser atacats. Es crea, doncs, una responsabilitat in 

omitendo per la Part que no adopti aquestes mesures de salvaguarda dels seus béns 

culturals. 

Referent a l’obligació de respecte als béns culturals, aquesta es configura com un deure 

d’abstenció o de no fer. En aquest cas, afecta tant als béns culturals del propi Estat Part 

com els que es troben en els territoris d’altres Parts.  
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L’abstenció s’estén a la utilització dels propis béns, dels seus sistemes de protecció i de 

les seves proximitats immediates per fins que poguessin exposar aquests béns a 

destrucció o deteriorament en cas de conflicte armat, i abstenint-se de tot acte 

d’hostilitat respecte d’aquests béns.  

A més, les Parts es comprometen a prohibir, a impedir i a fer cessar qualsevol acte de 

robatori, de pillatge, d'ocultació o apropiació de béns culturals, sota qualsevol forma que 

es practiqui, així com tots els actes de vandalisme respecte d'aquests béns. Es 

comprometen també a no requisar béns culturals mobles situats en el territori de l’altra 

Part i a no prendre mesures de represàlia contra els béns culturals.  

A tot això, la pròpia Convenció contempla que l’obligació de respecte podrà deixar de 

complir-se en el cas de què una necessitat militar impedeixi de manera imperativa el seu 

compliment. Però la Convenció no entra a especificar què s’entén per «necessitat 

militar imperativa». Per tant, tan sols podrà suspendre’s la immunitat d’un bé cultural 

sota protecció especial en casos excepcionals de necessitat militar ineludible i mentre 

subsisteixi aquesta necessitat.  

En el cas que una Part cometi, en relació a un bé cultural sota protecció especial, una 

violació del compromís de garantir la immunitat d’aquests, la Part adversa queda 

deslligada, mentre duri la violació, de la seva obligació d’assegurar la immunitat del bé 

en qüestió.  

3.1.2. Protocols Addicionals als Convenis de Ginebra de 1949, de 1977 

Els articles 53 del Protocol Addicional I i 16 del Protocol Addicional II, prohibeixen: a) 

Cometre actes hostils dirigits contra els monuments històrics, obres d'art o llocs de culte 

que constitueixen el patrimoni cultural o espiritual dels pobles; b) utilitzar aquests 

objectes a favor de l'esforç militar; c) fer que aquests objectes siguin objecte de 

represàlies.  

La protecció que realitzen els Protocols és selectiva, tan sols protegeixen determinats 

béns culturals d’importància, «monuments històrics, obres d'art o llocs de culte que 

constitueixen el patrimoni cultural o espiritual dels pobles», de forma anàloga a com fa 

la Convenció de 1954 respecte els béns culturals sota protecció especial, en aquest cas 

sense el requisit de la inscripció en el Registre Internacional.  
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A diferència del que contempla la Convenció respecte la possibilitat d’exceptuar la 

immunitat dels béns culturals sota protecció especial en casos excepcionals de necessitat 

militar ineludible, els Protocols Addicionals no contemplen aquesta possibilitat, ja que 

tant l’article 53 del Protocol I com el 16 del Protocol II, estableixen taxativament la 

prohibició de la utilització d’aquests béns a favor de l’esforç militar.  

La finalitat primordial d’aquests preceptes dels Protocols Addicionals és la d’aconseguir 

que els béns catalogats com de protecció especial per la Convenció de 1954 quedin 

protegits sempre, sense necessitat d’inscripció prèvia en el Registre Internacional i 

respecte aquells Estats que no són Part de la Convenció, donat que, en data d’avui, són 

més els Estats que han ratificat els Protocols I i II, 174 i 168 respectivament, que els 133 

que ho han fet amb la Convenció de 1954.  

3.1.3. Segon Protocol de la Convenció de la Haia de 1954, de 1999 

Per la seva part, el Segon Protocol de 1999 consta de quaranta-set articles, superior als 

quaranta de la pròpia Convenció, el que posa de manifest la profunda voluntat de 

culminar el procés de millora dels instruments jurídics internacionals per la protecció 

dels béns culturals en cas de conflicte armat. 

El Segon Protocol parteix de la consciència de les Parts de «la necessitat de millorar la 

protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat i d’establir un sistema reforçat 

de protecció per béns culturals especialment designats» i amb la voluntat de 

«proporcionar a les Altes Parts Contractants en la Convenció un mitjà per participar 

més estretament en la protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat mitjançant 

l’establiment procediments adequats». 

Tot i aquesta gran vocació, no es tracta d’una revisió de la Convenció de 1954, doncs 

aquesta gaudeix d’una gran protecció procedimental en cas d’una possible revisió, 

requerint unanimitat de totes les Parts Contractants. És configura com un Protocol 

Addicional a la Convenció, en cap cas modificatiu, com determina l’article 2 «el present 

Protocol complementa a la Convenció en lo relatiu a les relaciones entre les Parts».  

El Segon Protocol conté les obligacions relatives a la protecció dels béns culturals, el 

deure a la salvaguarda i el deure al respecte, a les preocupacions en l’atac i contra els 

efectes de les hostilitats i la protecció dels béns en territori ocupat. Tanmateix, 
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contempla l’anomenat sistema de protecció reforçada en substitució a la fracassada 

protecció especial de la Convenció. 

Referent a les disposicions generals relatives a la protecció, la salvaguarda i el respecte 

als béns culturals són les dues obligacions fonamentals que comporta el règim de 

protecció general dels béns culturals en cas de conflicte armat.  

Com ja s’ha assenyalat, el deure de salvaguarda es configura com una obligació de fer, 

d’adoptar en temps de pau, les mesures que l’Estat cregui oportunes. Però la Convenció 

no entrava a determinar quines eren aquestes mesures. 

Doncs bé, l’article 5 del Segon Protocol enumera aquestes mesures: la preparació 

d'inventaris, la planificació de mesures d'emergència per a la protecció contra incendis o 

l'esfondrament d'estructures, la preparació del trasllat de béns culturals mobles o el 

subministrament d'una protecció adequada in situ d'aquests béns, i la designació 

d'autoritats competents que es responsabilitzin de la salvaguarda dels béns culturals. 

Les obligacions que imposa el Segon Protocol als Estats Parts no són directament 

aplicables a aquests, ja que es requereix de transposició als ordenaments interns, per 

tant, la seva aplicació efectiva requereix d’un instrument legislatiu dels Estats Parts. 

Relatiu al deure de respecte, s’ha assenyalat que es tracta d’un deure d’abstenció d’actes 

que puguin exposar els béns culturals a destrucció o deteriorament en cas de conflicte 

armat. Aquest deure es configura doncs, com l’obligació de garantir la neutralitat dels 

béns culturals, que bàsicament prohibeix a les Parts en conflicte d’utilitzar aquests béns 

per fins militars o d’atacar els béns de l’adversari.  

La Convenció estableix que l’obligació de respecte als béns culturals podrà deixar de 

complir-se en el cas en el què una necessitat militar impedeixi de manera imperativa el 

seu compliment, però no entra a delimitar què s’entén per necessitat militar imperativa, 

doncs bé, el Segon Protocol sí entra a delimitar aquest concepte.  

De l’article 6 se’n dedueix què tan sols podrà invocar-se una necessitat militar 

imperativa per utilitzar béns culturals amb fins militars o per dirigir un atac d’hostilitat 

quan «no existeixi cap alternativa pràcticament possible per obtenir un avantatge 

militar equivalent a la que ofereix el fet de dirigir un acte d'hostilitat contra aquest 

objectiu».  
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D’altra banda, referent a la protecció reforçada, que substitueix a la fracassada protecció 

especial de la Convenció, el Preàmbul del Segon Protocol parteix de la idea de «la 

necessitat de millorar la protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat i 

d’establir un sistema reforçat de protecció per béns culturals especialment designats».  

L’article 4 del Segon Protocol regula les relacions entre la protecció reforçada i la 

Convenció. Estableix que les disposicions del Segon Protocol s’aplicaran sense 

perjudici de l’aplicació de les disposicions de la Convenció relatius als béns culturals 

sota protecció general. 

A més, estableix que les disposicions del Segon Protocol relatives a la protecció 

reforçada s’aplicaran sense perjudici de l’aplicació de les disposicions de la Convenció 

relatives a la protecció especial, pel qual «si a un bé cultural se li ha atorgat a la 

vegada una protecció especial i una protecció reforçada, només s'aplicaran les 

disposicions relatives a la protecció reforçada».  

El Segon Protocol es desmarca de l’article 8 de la Convenció que establia els béns sota 

protecció especial, i regula en el seu article 10 els béns culturals susceptibles de 

protecció reforçada. El precepte determina que un bé cultural podrà posar-se sota 

protecció reforçada sempre que compleixi les següents condicions: 

- Que sigui un patrimoni cultural de la major importància per a la humanitat; 

 

- Que estigui protegit per mesures nacionals adequades, jurídiques i 

administratives, que reconeguin el seu valor cultural i històric excepcional i 

garanteixin la seva protecció en el més alt grau; 

 

- Que no sigui utilitzat amb fins militars o per protegir instal·lacions militars, i 

que hagi estat objecte d'una declaració de la part que el controla, en la qual es 

confirmi que no s'utilitzarà per a aquests fins.  

La Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural de París de 

1972, defineix en el seu article primer, què és considera com a «patrimoni cultural»: 

- Els monuments: obres arquitectòniques, d'escultura o de pintura monumentals, 

elements o estructures de caràcter arqueològic, inscripcions, cavernes i grups 
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d'elements, que tinguin un valor universal excepcional des del punt de vista de la 

història, l'art o de la ciència, 

 

- Els conjunts: grups de construccions, aïllades o reunides, l'arquitectura, unitat i 

integració en el paisatge els doni un valor universal excepcional des del punt de 

vista de la història, l'art o de la ciència, 

 

- Els llocs: obres de l'home o obres conjuntes de l'home i la natura així com les 

zones inclosos els llocs arqueològics que tinguin un valor universal excepcional 

des del punt de vista històric, estètic, etnològic o antropològic. 

Per la present Convenció de París, és tasca de cada Estat membre identificar i delimitar 

els diversos béns situats en el seu territori que tenen consideració de patrimoni cultural. 

En base dels inventaris presentats pels Estats, el Comitè de Patrimoni Mundial establirà 

una Llista del patrimoni mundial en la què s’inclouran béns del patrimoni cultural que 

es consideri que posseeixen un valor universal excepcional. 

Aquesta idea de valor universal excepcional ens remet gairebé de forma literal a la 

primera condició fixada pel Segon Protocol per esdevenir bé cultural sota protecció 

reforçada, la qual s’estableix «que sigui un patrimoni cultural de la major importància 

per a la humanitat».  

A més de complir aquests tres requisits, per tal que un bé cultural sigui considerat de 

protecció reforçada, l’Estat al qual pertany el bé en qüestió, sotmetrà al Comitè una 

llista dels béns culturals pels que té intenció de sol·licitar la concessió de la protecció 

reforçada.  L’article 11.10 estableix que la protecció reforçada es concedirà a partir del 

moment en què el bé s’inscrigui a la Llista Internacional de Béns Culturals sota 

Protecció Reforçada. 

Tanmateix, es contempla la possibilitat què degut a la inactivitat de les Parts, sigui el 

Comitè qui emplaci a una Part a què demani la inscripció d’un determinat bé cultural a 

la Llista.  

Com en el cas dels béns culturals sota protecció especial, el béns culturals sota protecció 

reforçada gaudiran d’immunitat. Les parts, en un conflicte, garantiran la immunitat dels 
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béns culturals sota protecció reforçada, «abstenint-se de fer-los objecte d'atacs i 

d'utilitzar aquests béns o els seus voltants immediats en suport d'accions militars». 

Els béns culturals sota protecció reforçada perdran aquesta protecció quan aquesta 

s’anul·li o es suspengui en virtut de l’article 14 de suspensió i anul·lació de la protecció 

reforçada; i quan i durant el temps en què la utilització del bé l’hagi convertit en un 

objectiu militar.  

En aquest últim cas, el bé sols podrà ser objecte d’atac quan aquest sigui l’únic mitjà 

factible per posar terme a aquesta utilització; quan s'hagin pres totes les precaucions 

pràcticament possibles en l'elecció dels mitjans i mètodes d'atac, amb vista a posar 

terme a aquesta utilització i evitar, o en tot cas reduir al mínim, els danys del bé 

cultural; i quan per exigències de legítima defensa immediata l’atac hagi estat ordenat 

pel nivell més alt del comandament operatiu; s’hagi donat avís a les forces adversàries; i 

s’hagi atorgat un termini raonable a les forces adversàries per regularitzar la situació. 

Per últim, el Segon Protocol regula causes de suspensió i d’anul·lació de la protecció 

reforçada. Aquesta suspensió tindrà lloc en el cas que un Estat incorri en violacions 

greus com a conseqüència de la utilització del bé en suport d'accions militars; quan les 

violacions siguin contínues, el Comitè podrà excepcionalment anul·lar la protecció 

reforçada retirant el bé de la Llista. En tot cas, abans d'adoptar la decisió que 

correspongui, el Comitè donarà oportunitat a les Parts de ser escoltades. 
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3.2. LA LLUITA CONTRA EL TRÀFIC IL·LÍCIT DE BÉNS CULTURALS I 

MECANISMES DE DEVOLUCIÓ I RESTITUCIÓ 

Els béns culturals són objecte d’interessos privats, el que comporta que aquells 

interessats, que duen a terme col·leccionisme, s’integrin en el mercat en busca d’aquells 

béns més valuosos per a les seves col·leccions. Així sorgeix el tràfic il·lícit de béns 

culturals, que actualment ocupa el tercer lloc en les activitats del mercat il·legal en el 

món, rere el narcotràfic i tràfic d’armes.   

Des de finals dels anys 1960 i començaments de 1970, els robatoris de béns culturals 

estaven en una fase d’auge. Aquesta tònica sobretot va tenir lloc als països de 

l’hemisferi sud i, a causa d’això, els col·leccionistes privats es trobaven, cada cop més, 

amb béns d’origen il·lícit al seu abast. En aquest context, en el sí de l’UNESCO, el 

1970 es va establir a París la Convenció sobre mesures que han d’adoptar-se per 

prohibir i impedir la importació, l’exportació i la transferència de propietat il·lícita de 

béns culturals, que actualment compta amb 139 ratificacions69. 

La Convenció de 1970, a diferència de la Convenció i Protocols de la Haia de 1954 i 

1999, i dels Convenis i Protocols de Ginebra de 1949 i 1977, que són normes 

internacionals que desenvolupen la seva normativa en temps de guerra, la Convenció de 

París de 1970 es configura com  una norma internacional que pretén desenvolupar-se en 

temps de pau. Essencialment, pretén actuar en matèria preventiva, desenvolupant i 

obligant als Estats Parts a prendre mesures en aquest aspecte70. Tanmateix, actua en 

matèria de restitució, en l’article 7 b) ii) s’estableix què els Estats Parts s’obligaran a 

«prendre mesures apropiades per decomissar i restituir, a petició de l'Estat d'origen 

part en la Convenció, tot bé cultural robat i importat després de l'entrada en vigor 

69 Ratificacions de la Convenció de Paris de 1970: 
http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13039&language=E 

70 Creació d’inventaris nacionals de protecció; la creació i desenvolupament de les institucions 

científiques i tècniques necessàries per garantir la conservació i valorització dels béns culturals; 

l’establiment de certificats d’exportació; la presa de mesures de control i aprovació dels negociants de 

béns culturals; l’aplicació de sancions penal o administratives o el desenvolupament d’accions educatives 

per estimular el respecte al patrimoni cultural. 
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d'aquesta Convenció en els dos Estats interessats, a condició que l'Estat requeridor 

aboni una indemnització equitativa a la persona que el va adquirir de bona fe o que 

sigui posseïdora legal d'aquests béns». Per poder dur a terme aquesta restitució cal que 

«l'Estat requeridor faciliti, a càrrec seu, tots els mitjans de prova necessaris per 

justificar la seva petició de decomís i restitució». 

En aquesta línia, l’article 13 c) estableix que, d’acord a la legislació de cada Estat, els 

Estats Parts s’obligaran a «admetre una acció reivindicatòria dels béns culturals 

perduts o robats, exercida pels seus propietaris legítims o en nom dels mateixos». I per 

la seva banda, el 13 b) obliga a «fer que els seus serveis competents col·laborin per 

efectuar el més aviat possible la restitució, a qui correspongui en dret, dels béns 

culturals exportats il·lícitament». 

El Conveni UNIDROIT71 72 sobre béns cultuals robats o exportats il·legalment, gestat a 

Roma el 1995, reforça les disposicions de la Convenció de l’UNESCO de 197073 i les 

completa formulant unes regles mínimes en matèria de restitució i devolució dels béns 

culturals. El Conveni UNIDROIT és una regla internacional de caràcter convencional,  

per tant, es requereix per a la seva aplicació la firma o adhesió del país al tractat. El 

Conveni té per objecte la restitució i la devolució de béns culturals robats i de béns 

culturals desplaçats del territori d’un Estat Part en infracció del seu Dret que regula 

l’exportació de béns culturals amb l’objectiu de la protecció del seu patrimoni cultural, 

és a dir, la devolució de béns culturals exportats il·lícitament. 

71 UNIDROIT és una organització intergovernamental independent amb seu a la Vila Aldobrandini a 
Roma. El seu objectiu és estudiar les necessitats i els mètodes per modernitzar, harmonitzar i coordinar el 
dret privat, particularment el dret comercial, entre estats i grups d'Estats. 
72 Des de l'inici de les negociacions, es varen enfrontar dos tesis més o menys homogènies. D'una banda, 
la tesi dels adeptes a la lliure circulació internacional de béns culturals i, de l'altra, la dels partidaris d'una 
protecció nacional del patrimoni. Els primers desitjaven restringir el màxim possible el camp d'aplicació 
material del Conveni i preservar la protecció de la que gaudia l'adquirent de bona fe als seus països. Els 
altres desitjaven, en canvi, estendre al màxim l'abast del principi de la restitució de béns culturals robats o 
exportats il·lícitament, i garantir d'aquesta manera una òptima protecció del patrimoni cultural nacional. 
Després de sis anys de negociacions per conciliar els punts de vista més antagonistes, es va aconseguir 
aquest Conveni, aprovat a Roma el 24 de juny de 1995. El Conveni va entrar en vigència el 1er de juliol 
de 1998. 
73 Per tal d'incrementar la cooperació internacional, la UNESCO va demanar a UNIDROIT el 
desenvolupament d'un Conveni sobre els béns culturals robats o exportats il·lícitament, adoptat el 1995, 
com a complement a la Convenció de 1970. En aquest conveni, els Estats se centren en un tractament 
uniforme quant a la restitució d'objectes culturals robats o il·lícitament exportats i permet que es 
procedeixi amb les demandes directament a través de tribunals nacionals. A més, aquest Conveni fa 
referència a tots els béns culturals, no només aquells inventariats, i declara que tot bé cultural robat ha de 
ser restituït. 
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Un altre mecanisme de restitució automàtica el trobem en la Directiva 2014/60/UE 

relativa a la restitució de béns culturals que hagin sortit de forma il·legal del territori 

d’un Estat membre, que substitueix a la Directiva 93/7/CEE.  

Com en el Conveni UNIDROIT, la Directiva 2014/60/UE, en el seu article 6 tan sols 

legitima a l’Estat membre requeridor per interposar contra el posseïdor i, en el seu 

defecte, al tenidor, davant els tribunals competents de l’Estat membre requerit, una 

acció de restitució del bé cultural que hagi sortit de forma il·legal del seu territori. Per 

tant, qualsevol altre subjecte interessat en la restitució no pot utilitzar aquest 

procediment. A més, l’article 16 estableix que la Directiva no afectarà a les accions 

civils o penals de les que disposin, de conformitat a la legislació nacional dels Estats 

membres, l’Estat membre requeridor i/o el propietari del bé cultural robat. Per tant, per 

la via de la Directiva tan sols és possible interposar una acció de restitució i no 

qualsevol altra acció civil que existís per a la recuperació del bé cultural. 

Aquí entra en joc, seguint en Dret comunitari, el Reglament 1215/2012 del Parlament 

Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2012, el Reglament Brussel·les I bis, el 

qual, d’acord amb l’article 7.4 de competències especials, una persona domiciliada en 

un Estat membre pot ser demandada en un altre Estat membre per una acció civil, 

basada en el dret de propietat, dirigida a recuperar un bé cultural segons es defineix en 

l’article 1.1 de la Directiva 93/7/CEE, i incoada per la persona que reclama el dret a 

recuperar aquest bé, davant l’òrgan jurisdiccional del lloc en què es trobi el bé cultural 

en el moment d’interposar-se la demanda. 

Per tant, en l’esfera del Dret comunitari europeu, hi ha dues estratègies per a la 

restitució; per una banda, el mecanisme de restitució automàtica a través de l’Estat 

membre requeridor, conforme a la Directiva i a la llei nacional que la transposa; i, 

d’altra banda, per part del propietari del bé o per un Estat, a través de la competència 

especial de l’article 7.4 del Reglament Brussel·les I bis.  

És important diferenciar els termes de restitució, repatriació i devolució. Es pot 

determinar que els tres conceptes comparteixen l’ànima del retorn del bé cultural al seu 

lloc originari; la diferència radica en la causa per la qual el bé fou traslladat.  

Si aquesta causa té origen en un conflicte bèl·lic o robatori, parlem de restitució. La 

restitució tracta de restablir l’status quo previ a les hostilitats, per tant, pretén tornar a la 
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situació existent abans que, per causa d’un conflicte armat, es procedís al saqueig dels 

béns culturals dels territoris ocupats74. És essencial recuperar els béns identificats com 

objecte de pillatge o de robatori. En cas contrari, en la situació en què tals béns hagin 

estat destruïts o sigui impossible determinar el seu parador, s’acudeix a la restitució en 

espècie. En el procés de restitució75 juga un paper clau el temps que ha transcorregut 

fins què els propietaris originaris, o els seus hereus, obtenen la informació necessària 

per iniciar la restitució. El factor del temps pot truncar les expectatives dels propietaris 

originaris per haver transcorregut el termini previst en la llei per a la prescripció 

extintiva o per l’adquisició per part d’un tercer de la propietat per usucapió. 

Si té origen en cessions territorials o en disgregacions d’Estats, parlem de repatriació76. 

És una noció originària del segle XIX i es refereix a les reclamacions per a que un bé 

retorni al què es considera el seu país d’origen.77 Així doncs, el criteri que permet 

determinar quins béns culturals han de ser objecte de repatriació és el seu vincle amb un 

territori o grup ètnic determinat78 79. 

I per últim, si té origen en exportacions efectuades en contra de les normes nacionals 

d’exportació o de l’època colonial, parlem de devolució. Aquest és utilitzat actualment 

per l’UNESCO en dos supòsits: pels béns culturals que han abandonat la seva 

localització original durant l’època colonial i pels casos d’exportació il·legal, és a dir, 

74 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C. M.: Conflicto de jurisdicción y de leyes en el tráfico ilícito de bienes 
culturales, Madrid, 2007, p.95 
75 Un cas recent de restitució és la dels 4.300 cartells, confiscats pels nazis, d’una col·lecció del Museu 
Històric Alemany, què després d’anys de litigi, la cort germana, a 16 de març de 2012, va acordar la 
restitució dels cartells al fill del propietari original. 
Un altre cas, és el Winkworth v. Christie, Manson & Woods Ltd, relatiu al robatori d’unes figures 
japoneses al Regne Unit, adquirides a Itàlia per un tercer de bona fe. 
76 Un exemple de repatriació el trobem en el cas Autocephalous Greek-Orthodox Church v. Goldberg; 
relatiu a un mosaic de l’època de Justinià què fou arrencat d’una església del segle V a Kanakaria (Xipre). 
El cas cobrà vida Goldberg, que comprà el mosaic a un comerciant turc, intentà vendre l’obra a una casa 
se subhastes de Ginebra. El jutge americà decretà el retorn del mosaic a Xipre, en base a la rellevància de 
l’obra. L’opinió del jutge Cudahy suposa un ferm suport al dret de retorn al país d’origen. 
77 Kowalski, W. W.: Claims for Works of Art and Their Legal Nature, The permanent Court of 
Arbitration, Resolution of cultural Property disputes, maig 23, 2003, p.43 
78 La repatriació pretén protegir el patrimoni de la nació afectada per cessions territorials o per la seva 
disgregació en diferents estats. Aquest criteri s’aplicaria als nous països sorgits del desmembrament de 
l’antiga URSS, així com als països què constituïen l’antiga Iugoslàvia.  
79 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C. M.: Conflicto de jurisdicción y de leyes en el tráfico ilícito de bienes 
culturales, Madrid, 2007, p.96 
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del trasllat de béns culturals que s’efectua en contra de les normes nacionals 

d’exportació80.  

3.2.1. Comparativa  ENTRE EL CONVENI UNIDROIT I LA DIRECTIVA 

2014/60/UE 

Ambdós mecanismes jurídics tenen objectius comuns, la protecció de la legalitat 

internacional en el trànsit de béns culturals81. 

3.2.1.1. Naturalesa política 

La Directiva 2014/60/UE forma part del Dret comunitari elaborat per la UE, 

d’obligatòria transposició al Dret nacional per part dels Estat membres de la UE. El 

considerant (23) estableix que l’obligació de transposar la present Directiva al Dret 

intern s’ha de limitar a les disposicions que constitueixin una modificació de fons 

respecte a les Directives precedents, ja que l’obligació de transposar les disposicions no 

modificades es deriva de les Directives precedents, és a dir, de la  Directiva 93/7/CEE. 

El Conveni UNIDROIT és una regla de Dret convencional, elaborat en el si de 

l’UNESCO, com a complement de la Convenció de París de 1970, per tant, requereix de 

ratificació o adhesió per part dels Estats per tal que les disposicions del Conveni els 

vinculin. 

3.2.1.2. Concepte de bé cultural 

A efectes de la 2014/60/UE, l’article 2.1) estableix què s’entén per bé cultural «un bé 

que estigui classificat o definit per un Estat membre, abans o després d'haver sortit de 

manera il·legal del territori d'aquest Estat membre, com «patrimoni artístic, històric o 

arqueològic nacional», d'acord amb la legislació o procediments administratius 

nacionals en el sentit de l'article 36 del TFUE82». 

80 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C. M.: Conflicto de jurisdicción y de leyes en el tráfico ilícito de bienes 
culturales, Madrid, 2007, p.97 
81 GÓMEZ VÍLCHEZ, M. S.: Tráfico ilícito de Bienes Culturales. Evolución histórica, situación actual y 
medidas de protección. Disponible en Web: p.23 
https://mediamusea.files.wordpress.com/2008/01/mediamusea-trafico-ilicito-de-bbcc.pdf 
82 GÓMEZ VÍLCHEZ, M. S.: Tráfico ilícito de Bienes Culturales. Evolución histórica, situación actual y 
medidas de protección. Disponible en Web: p.23 
https://mediamusea.files.wordpress.com/2008/01/mediamusea-trafico-ilicito-de-bbcc.pdf 
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En canvi, el Conveni UNIDROIT ofereix una descripció molt més específica de béns 

culturals. Estableix que són béns culturals aquells que, «per raons religioses o profanes, 

revesteixen importància per a l'arqueologia, la prehistòria, la història, la literatura, 

l'art o la ciència». Però el precepte continua establint que perquè aquests béns resultin 

protegits, han de «pertànyer a alguna de les categories enumerades en l’annex del 

Conveni», el qual recull els béns en diverses categories83. El Conveni UNIDROIT 

estableix el mateix concepte de béns culturals que el fixat per la Convenció de París de 

1970. Ara bé, aquesta descripció tan detallada genera la necessitat d’adoptar diferents 

tipus de protecció per cada categoria de bé cultural, en la qual influeixen factors com la 

mobilitat o immobilitat dels béns, l’antiguitat o la procedència del bé. 

Una regulació tant específica implica que quedin desprotegits molts béns culturals; el 

Conveni UNIDROIT arrastra els problemes de l’anterior Directiva 93/7/CEE84, la qual 

també realitzava una categorització detallada dels béns culturals. 

En virtut de la Directiva 2014/60 UE, els béns culturals classificats o definits com patrimoni nacional ja 
no necessiten pertànyer a cap categoria, no s’han d’ajustar a llindars relacionats amb la seva antiguitat ni 
amb el seu valor financer per complir els requisits de restitució. 
L'àmbit d'aplicació d'aquesta Directiva s'ha d'estendre a tot bé cultural classificat o definit per un Estat 
membre, en virtut de la legislació o els procediments administratius nacionals, com a patrimoni nacional, 
que tingui valor artístic, històric o arqueològic en el sentit de l'article 36 del TFUE. 
La present Directiva ha d'abastar els béns que posseeixen un interès o valor històric, paleontològic, 
etnogràfic, numismàtic o científic, amb independència que formin part d'una col·lecció pública o d'una 
altra índole o que siguin objectes aïllats i que provinguin d'excavacions legals o clandestines, a condició 
que estiguin classificats o definits com a patrimoni nacional. 
83 a) Les col·leccions i exemplars rars de zoologia, botànica, mineralogia, anatomia, i els objectes 
d'interès paleontològic; b) Els béns relacionats amb la història, amb inclusió de la història de les ciències i 
de les tècniques, la història militar i la història social, així com amb la vida dels dirigents, pensadors, 
savis i artistes nacionals i amb els esdeveniments de importància nacional; c) El producte de les 
excavacions (tant autoritzades com clandestines) o dels descobriments arqueològics; d) Els elements 
procedents del desmembrament de monuments artístics o històrics i de llocs d'interès arqueològic; e) 
Antiguitats que tinguin més de 100 anys, com ara inscripcions, monedes i segells gravats; f) El material 
etnològic; g) Els béns d'interès artístic com ara: i) Quadres, pintures i dibuixos fets enterament a mà sobre 
qualsevol suport i en qualsevol material (amb exclusió dels dibuixos industrials i dels articles 
manufacturats decorats a mà); ii) Produccions originals d'art estatuari i d'escultura en qualsevol material; 
iii) Gravats, estampes i litografies originals; iv) Conjunts i muntatges artístics originals en qualsevol 
material; h) Manuscrits rars i incunables, llibres, documents i publicacions antics d'interès especial 
(històric, artístic, científic, literari, etc.) solts o en col·leccions; i) Segells de correu, segells fiscals i 
anàlegs, solts o en col·leccions; j) Arxius, inclosos els fonogràfics, fotogràfics i cinematogràfics; k) 
Objectes de mobiliari que tinguin més de 100 anys i instruments de música antics. 
84 L’article 1.1) de la Directiva 93/7/CEE defineix un bé cultural com aquell bé que estigui classificat, 
abans o després d'haver sortit de manera il·legal del territori d'un Estat membre, com «patrimoni artístic, 
històric o arqueològic nacional», conformement a la legislació o procediments administratius nacionals en 
el marc de l'article 36 del TFUE, i pertanyi a una de les categories que figuren a l'annex o, encara que no 
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3.2.1.3. Àmbit de protecció 

En el tràfic il·lícit internacional de béns culturals es poden observar tres modalitats 

diferents: exportació il·legal, simple robatori, i robatori arqueològic85. 

a) La exportació il·legal suposa una vulneració en les normes d’exportació de l’Estat en 

el moment de la sortida del bé del seu territori. 

b) Quan el propietari originari d’un bé cultural és víctima d’una sostracció, es produeix 

un simple robatori86. 

c) El robatori arqueològic s’origina en els països amb normativa específica pels béns 

culturals procedents d’excavacions il·legals87, ja que aquestes normatives reconeixen a 

l’Estat com a propietari únic. 

L’article 1 de la Directiva estableix l’àmbit d’aplicació; fixa que serà aplicable a la 

restitució dels béns culturals, classificats o definits per un Estat membre com a 

pertanyi a una d'aquestes categories, formi part de: - col·leccions públiques que figuren en els inventaris 
de museus, arxius i fons de conservació de biblioteques. A efectes de l'aplicació de la present Directiva, 
s'entendrà per «col·leccions públiques» aquelles col·leccions que són propietat d'un Estat membre, d'una 
autoritat local o regional dins d'un Estat membre o d'un organisme situat al territori d'un Estat membre 
que es defineixi com a públic segons la legislació d'aquest Estat membre, i que pertanyi o estigui finançat 
de manera significativa per l'Estat membre o per una autoritat local o regional; - inventaris d'institucions 
eclesiàstiques. 
Annex: 1. Objectes arqueològics, de més de 100 anys d’antiguitat, procedents de: - excavacions i 
descobriments terrestres i subaquàtics, - emplaçaments arqueològics, - col·leccions arqueològiques. 2. 
Elements de més de 100 anys d’antiguitat que formin part de monuments artístics, històrics o religiosos i 
procedeixin del desmembrament dels mateixos. 3. Quadres i pintures fets totalment a mà sobre qualsevol 
tipus de suport i amb qualsevol material. 4. Mosaics, diferents dels inclosos en la categoria 1 oa la 
categoria 2, i dibuixos fets totalment a mà sobre qualsevol tipus de suport i amb qualsevol material. 5. 
Gravats, estampes, serigrafies i litografies originals i les matrius respectives, així com els cartells 
originals. 6. Obres originals d'estatuària o d'escultura i còpies obtingudes pel mateix procediment que 
l'original, diferents de les incloses en la categoria 1. 7. Fotografies, pel·lícules i els seus negatius 
respectius. 8. Incunables i manuscrits, inclosos els mapes geogràfics i les partitures musicals, solts o en 
col·leccions. 9. Llibres de més de 100 anys d’antiguitat, solts o en col·leccions. 10. Mapes impresos de 
més de 200 anys d’antiguitat. 11. Arxius de tota mena, sigui quin sigui el suport, que incloguin elements 
de més de 50 anys d’antiguitat. 12. a) Col·leccions i espècimens procedents de col·leccions de zoologia, 
botànica, mineralogia o anatomia. b) Col·leccions que tinguin interès històric, paleontològic, etnogràfic o 
numismàtic. 13. Mitjans de transport de més de 75 anys d’antiguitat. 14. Altres antiguitats de més de 50 
anys d’antiguitat no compreses en les categories A 1 a A 13. 
85 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C. M.: Conflicto de jurisdicción y de leyes en el tráfico ilícito de bienes 
culturales, Madrid, 2007, p.69 
86 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C. M.: Conflicto de jurisdicción y de leyes en el tráfico ilícito de bienes 
culturales, Madrid, 2007, p.70 
87 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C. M.: Conflicto de jurisdicción y de leyes en el tráfico ilícito de bienes 
culturales, Madrid, 2007, p.70-71 
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patrimoni nacional, que hagin sortit de forma il·legal del territori d'aquest Estat membre 

trencant les disposicions nacionals o comunitàries88 en matèria d’exportació, o que no 

hagi estat retornat al final d'una sortida temporal realitzada legalment, o que 

s’infringeixi qualsevol altra condició de l'esmentada sortida temporal. Per tant, els béns 

robats no es troben emparats de forma directa per la Directiva, tan sols estaran sota 

protecció d’aquesta si, a més, han estat objecte d’exportació il·legal. 

En canvi, el Conveni UNIDROIT, en el seu article 1 determina que actua en els dos 

àmbits, per una banda, en la restitució de béns culturals robats, i per l’altra, en la 

devolució de béns culturals desplaçats del territori d’un Estat part en infracció de la seva 

legislació en matèria d’exportació de béns culturals, és a dir, en casos d’exportació 

il·legal de béns culturals. El Conveni UNIDROIT atén tan sols a les demandes de 

caràcter internacional, tal com estipula l’article 1, de restitució o devolució de béns 

culturals. Serà el Dret de l’Estat del fòrum on es sol·liciti la restitució o devolució el què 

defineixi la internacionalitat de la reclamació89. 

Una altra distinció que s’ha de realitzar és respecte l’automatització dels mecanismes de 

restitució. Per part del Conveni UNIDROIT, la restitució de béns culturals robats és 

obligatòria d’acord a l’article 3.1) «el posseïdor d'un bé cultural robat haurà de 

restituir-lo», però referent  a la devolució de béns culturals exportats il·legalment no 

opera aquesta automatització, ja que el tribunal o qualsevol altra autoritat competent de 

l'Estat requerit ordenarà la devolució del bé cultural quan l'Estat requeridor demostri 

que l'exportació del bé produeix un dany significatiu en relació a algun dels interessos 

següents: a) la conservació material del bé o del seu context; b) la integritat d'un bé 

complex; c) la conservació de la informació, en particular de caràcter científic o 

històric, relativa al bé; d) la utilització tradicional o ritual del bé per una comunitat 

autòctona o tribal; o que el bé revesteix per l’Estat d’una importància cultural 

significativa. 

Per contra, la Directiva 2014/60/UE la restitució d’aquells béns culturals exportats 

il·legalment és obligatòria, així ho estableix l’article 3 «els béns culturals que hagin 

88 La legislació comunitària en matèria d’exportació de béns culturals és el Reglament (CE) nº 116/2009 
del Consell, de 18 de desembre de 2008. 
89 CALVO CARAVACA, A. L.: Derecho Internacional Privado y Convenio Unidroit de 24 de junio de 
1995 sobre Bienes Culturales robados o exportados, 10 de juny de 2004, p.655-656 
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sortit de manera il·legal del territori d'un Estat membre seran restituïts acord amb el 

procediment i en les condicions previstes en la present Directiva».  

Ambdues legislacions s’apliquen de forma general; tot i això, el Conveni Unidroit 

contempla en el seu article 9 la possibilitat de ser utilitzat com a mecanisme subsidiari, 

ja que el Conveni no impedeix a un Estat contractant aplicar altres normes més 

favorables per a la restitució o devolució dels béns culturals robats o exportats 

il·lícitament, diferents de les que s'estipulen en el present Conveni. 

3.2.1.4. Àmbit d’aplicació espacial i temporal 

La Directiva 2014/60/UE, al ser Dret comunitari s’aplica a tots els Estat membres de la 

Unió Europea, i des del juny de 2016, arrel de la Decisió del Comitè Mixt de l’Espai 

Econòmic Europeu90 nº 121/2016, la present Directiva també s’aplica als Estats 

membres d’aquest organisme. 

En canvi, el Conveni UNIDROIT, al ser Dret convencional qualsevol pot adherir-s’hi, 

ja que es troba obert a firma; actualment, tan sols compta amb 46 adhesions91. El 

Conveni UNIDROIT, en el seu article 14 preveu que si un Estat contractant es divideix 

en diferents unitats territorials, el Conveni podrà aplicar-se a totes o únicament a una o 

diverses unitats territorials. 

Els dos mecanismes de restitució són aplicables des de la seva entrada en vigor, a més, 

cap de les dues té caràcter retroactiu. No obstant, la Directiva, preveu la possibilitat que 

els Estats membres contemplin les sol·licituds de restitució, anteriors al primer de gener 

de 1993, d’altres Estats membres. 

3.2.1.5. Mesures d’actuació 

Per garantir la restitució del bé cultural, la Directiva acudeix a la figura de les autoritats 

centrals92, designades per cada Estat membre, que són les encarregades de canalitzar la 

90 L’Espai Econòmic Europeu es va instaurar el primer de gener de 1994 amb motiu d’un acord entre els 
Estats membres de la Unió Europea i l’Associació Europea de Lliure Comerç, excepte Suïssa. La seva 
creació va permetre als Estats de l’AELC participar en el mercat interior de la UE sense haver d’adherir-
se a aquesta. 
 
91 Estats part al Conveni UNIDROIT: https://www.unidroit.org/status-cp 
 
92 En particular les autoritats centrals tenen per missió: - cercar, a petició de l'Estat membre requeridor, un 
bé cultural concret que hagi sortit de manera il·legal del territori d'un Estat membre, i identificar al 
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cooperació entre les autoritats nacionals competents dels Estats membre. En canvi, el 

Conveni UNIDROIT no articula cap figura protagonista en la fase de cooperació 

administrativa. 

Com s’ha fet esment, serà automàtica la restitució de béns robats, d’acord amb el 

Conveni UNIDROIT, i la restitució de béns culturals exportats il·legalment93, d’acord 

amb la Directiva 2014/60/UE.  

Per contra, en la devolució de béns culturals exportats il·legalment en el Conveni 

UNIDROIT, aquesta no és automàtica, ja que l’Estat requeridor ha de demostrar que 

l'exportació del bé produeix un dany significatiu en la seva conservació o integritat, o 

que el bé revesteix per l’Estat d’una importància cultural significativa. 

En tots dos casos, en les situacions esmentades en què es preveu la restitució 

automàtica, aquesta es durà a terme sense plantejar-se a qui correspon el bé. Igualment 

en les dues és el tribunal competent de l'Estat part requerit el qual ordenarà la restitució. 

Els dos mecanismes contemplen la possibilitat de resoldre el conflicte a través de 

l’arbitratge. 

En el Conveni UNIDROIT les mesures provisionals o preventives previstes per la llei 

de l'Estat contractant en què es trobi el bé podran aplicar-se encara que la demanda de 

restitució o de devolució del bé es presenti davant els tribunals o davant qualssevol 

altres autoritats competents d'un altre Estat contractant94. 

En canvi, la Directiva no contempla aquest tipus de mesures, ja que la demanda de 

restitució tan sols es pot plantejar davant dels tribunals competents de l’Estat membre 

requerit, és a dir, de l’Estat on es troba el bé cultural. Ara bé, poden adoptar les mesures 

posseïdor del mateix; - notificar als estats membres interessats, en cas de descobrir béns culturals en el 
seu propi territori, si hi ha motius raonables per suposar que aquests béns han sortit de manera il·legal del 
territori d'un altre Estat membre; - facilitar la verificació, per part de les autoritats competents de l'Estat 
membre requeridor, que el bé en qüestió és un bé cultura; - adoptar, en cooperació amb l'Estat membre 
interessat, les mesures necessàries per a la conservació material del bé cultural; - evitar, amb les mesures 
de precaució que siguin necessàries, que s’eludeixi el procediment de restitució; - i, actuar com a 
intermediari entre el posseïdor i l'Estat membre requeridor en matèria de restitució. 
93 La Directiva utilitza de forma errònia el terme de restitució, ja que com s’ha vist, en casos d’exportació 
il·legal de béns culturals hem de parlar de devolució no de restitució. 
94 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C. M.: Conflicto de jurisdicción y de leyes en el tráfico ilícito de bienes 
culturales, Madrid, 2007, p.187 
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necessàries per la conservació material del bé cultural i les mesures precautòries que 

siguin necessàries per evitar que s’eludeixi el procediment de restitució.  

El Reglament 1215/2012, en l’article 35 si contempla la possibilitat de sol·licitar als 

òrgans jurisdiccionals d’un Estat membre mesures provisionals o cautelars previstes per 

la llei d’aquest Estat membre, fins i tot si un òrgan jurisdiccional d’un altre Estat 

membre és competent per conèixer del fons de l’assumpte.  

3.2.1.6. Demandes de restitució 

D’acord amb l’article 8, el Conveni UNIDROIT permet exercir les accions de restitució 

i de devolució davant els tribunals o davant qualssevol altres autoritats competents de 

l'Estat contractant en el que es trobi el bé cultural95, així com davant els tribunals o 

altres autoritats competents que puguin conèixer del litigi en virtut de les normes en 

vigor als Estats contractants. A més, les parts podran convenir sotmetre el litigi a un 

tribunal o una altra autoritat competent, o a arbitratge.  

Per tant, contempla tres fòrums de competència judicial internacional: en primer lloc 

regula el forum rei sitae; en segon lloc, fòrums diferents al d’on es troba el bé cultural, 

estableix la competència als tribunals o altres autoritats competents que puguin conèixer 

del litigi en virtut de les normes en vigor en l’Estat contractant corresponent; i per últim, 

el fòrum de la submissió. 

En canvi, en la Directiva 2014/60/UE, d’acord amb l’article 6, la demanda de restitució 

tan sols es pot plantejar davant dels tribunals competents de l’Estat membre requerit, és 

a dir, de l’Estat on es troba el bé cultural, el forum rei sitae.  

Com ja s’ha fet esment, els mecanismes de restitució tan sols legitimen als Estats 

membres o contractants a presentar una demanda de restitució de béns robats o de 

devolució de béns exportats il·lícitament. Per tant, qualsevol altre subjecte interessat en 

la restitució no pot utilitzar aquests procediments.  

El Reglament Brussel·les I bis és el mecanisme de Dret convencional que dóna 

legitimitat a una persona a interposar una demanda en un Estat membre, contra una 

95 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C. M.: Conflicto de jurisdicción y de leyes en el tráfico ilícito de bienes 
culturales, Madrid, 2007, p.187 
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persona domiciliada en un altre Estat membre, per iniciar una acció civil, basada en el 

dret de propietat, dirigida a recuperar un bé cultural.  

El Reglament Brussel·les I bis segueix els criteris fixats en mecanismes de restitució 

automàtica, com el Conveni UNIDROIT; d’acord amb l’article 7.4 de competències 

especials, la demanda ha de ser incoada per la persona que reclama el dret a recuperar el 

bé cultural, davant l’òrgan jurisdiccional del lloc en què es trobi el bé en el moment 

d’interposar-se la demanda. Per tant, el Reglament Brussel·les I bis estableix com a 

fòrum de competència judicial internacional el forum rei sitae. 

Ara bé, no és l’únic fòrum d’acord amb el Reglament Brussel·les I bis, ja que d’acord 

amb l’article 25 se submissió expressa, si les parts, amb independència del seu domicili, 

han acordat que un òrgan jurisdiccional o els òrgans jurisdiccionals d’un Estat membre 

siguin competents per conèixer de qualsevol litigi que hagi sorgit o que pugui sorgir, tal 

òrgan jurisdiccional serà el competent. Tanmateix, l’article 26 de submissió tàcita és 

aplicable i, d’acord amb aquest, serà competent l’òrgan jurisdiccional de l’Estat membre 

davant el què comparegui el demandat, excepte si aquesta compareixença té per objecte 

impugnar la competència; la submissió tàcita preval sobre el fòrum de la submissió 

expressa, ja que es considera com un acord posterior. Alternativament al fòrum de 

competència especial del 7.4, es contempla el fòrum del domicili del demandant, regulat 

en l’article 4, el qual estableix què les persones domiciliades en un Estat membre 

estaran sotmeses, sigui quina sigui la seva nacionalitat, als òrgans jurisdiccionals 

d’aquell Estat. 

Així doncs, existeix el fòrum de la voluntat de les parts, juntament amb el forum rei 

sitae i el fòrum del domicili del demandat per tal d’exercir una acció civil de restitució 

de béns culturals. A més, és important destacar que per mitjà del Reglament 1215/2012 

és possible interposar qualsevol acció civil, més enllà de la de restitució, basada en el 

dret de propietat i dirigida a recuperar el bé cultural. 

En el Conveni UNIDROIT, el requeridor ha d’acreditar el robatori del bé culturals, 

circumstància que valorarà el tribunal competent96. En canvi, en el cas de l’exportació 

il·legal es necessari que sol·licitud vagi acompanyada de qualsevol informació de fet o 

96 CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C. M.: Conflicto de jurisdicción y de leyes en el tráfico ilícito de bienes 
culturales, Madrid, 2007, p.137 
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de dret que permeti al tribunal o l'autoritat competent de l'Estat requerit determinar si es 

compleixen les condicions de ser objecte de bé cultural il·lícitament exportat i de la 

producció d’un dany significatiu en els interessos esmentats. L’article 16, estableix que 

la sol·licitud de restitució o de devolució podrà ser presentada per un o varis 

procediments, establint-ne tres: a) directament davant els tribunals o altres autoritats 

competents de l'Estat declarant; b) per mitjà d'una o diverses autoritats designades per 

aquest Estat per rebre aquestes demandes i transmetre-les als tribunals o altres autoritats 

competents d'aquest Estat; c) per via diplomàtica o consular97. 

Pel que fa a la Directiva, aquesta estableix que la petició ha d’anar acompanyada d’un 

document en el qual es descrigui el bé reclamat i es certifiqui que es tracta d'un bé 

cultural, juntament amb una declaració de les autoritats competents de l'Estat membre 

requeridor que el bé cultural ha sortit del seu territori de forma il·legal. Aquesta, tan sols 

reconeix un únic procediment; l’Estat requeridor podrà imposar una acció de restitució 

d’un bé culturals davant els tribunals competents de l’Estat requerit. 

3.2.1.7. Terminis 

Ambdues legislacions fixen un termini determinat per exercir les accions de restitució o 

devolució. Fixen un termini de prescripció relatiu i en fixen un altre d’absolut. Tot i que 

finalment, el sistema es flexibilitza, i aquests mecanismes donen pas a les legislacions 

nacionals i a acords bilaterals. 

La Directiva estableix un termini de 3 anys per dur a terme l’acció de restitució; el 

termini comença a partir de la data en què l’autoritat central competent de l’Estat 

requeridor hagi tingut coneixement del lloc on es troba el bé cultural i de la identitat del 

seu posseïdor o tenidor. En tot cas, l’acció de restitució prescriurà en un termini de 30 

anys a partir de la data en què el bé cultural hagi sortit de forma il·legal del territori de 

l'Estat membre requeridor; amb l’excepció dels casos de béns pertanyents a col·leccions 

públiques i de béns inclosos en els inventaris d'institucions eclesiàstiques o d'altres 

institucions religioses en aquells Estats membres on tals béns estiguin sotmesos a un 

règim especial de protecció segons la llei nacional, en els que l’acció restitutòria 

prescriurà en el termini de 75 anys, a excepció dels Estats on l'acció sigui 

97 Tot Estat contractant podrà designar al tribunals o altres autoritats competents per ordenar la restitució 
o la devolució dels béns culturals.   
En el cas d’Espanya, l’autoritat competent és el Ministeri de Cultura. 
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imprescriptible o hi hagi acords bilaterals entre estats membres en què s'estableixi un 

termini superior a 75 anys. 

En el Conveni UNIDROIT s’estableix que tota demanda de restitució s'ha de presentar 

en un termini de 3 anys a partir del moment en què el demandant hagi conegut el lloc on 

es trobava el bé cultural i la identitat del seu posseïdor i, en qualsevol cas, dins d'un 

termini de 50 anys des el moment en què es va produir el robatori, l’exportació il·legal o 

a partir de la data en la què el bé hagi de retornar-se. 

No obstant, en el cas d’una demanda de restitució d'un bé cultural que formi part 

integrant d'un monument o d'un lloc arqueològic identificat, o que pertanyi a una 

col·lecció pública, el Conveni UNIDROIT no estableix un termini de prescripció 

absolut, ja que tan sols estarà subjecte al termini de 3 anys a partir del moment en què el 

demandant hagi conegut el lloc on es trobava el bé cultural i la identitat del posseïdor. 

Tot i això, tot Estat contractant pot declarar que una demanda prescriu en un termini de 

75 anys o en un termini més llarg previst en el seu dret. L’article 3.5 estableix el 

principi de reciprocitat establint que si un Estat fa aquesta declaració, imposant un 

termini límit per presentar accions de restitució sobre aquesta categoria especial de béns 

culturals, llavors se li aplicarà el mateix termini en cas que ell sigui l'Estat demandant, 

encara que l'Estat demandat no hagi imposat aquesta limitació. 

3.2.1.8. Acreditació de la diligència del comprador 

En el Conveni UNIDROIT, per determinar si el posseïdor va actuar amb la diligència 

deguda, es tindran en compte totes les circumstàncies de l'adquisició, en particular la 

qualitat de les parts, el preu pagat, la consulta pel posseïdor de qualsevol registre relatiu 

als béns culturals robats raonablement accessible i qualsevol altra informació i 

documentació pertinent que hagués pogut raonablement obtenir, així com la consulta 

d'organismes als quals podia tenir accés o qualsevol altra gestió que una persona 

raonable hagués realitzat en les mateixes circumstàncies. I per determinar si el posseïdor 

sabia o hagués hagut de raonablement saber que el bé cultural s'havia exportat 

il·lícitament, es tindran en compte les circumstàncies de l'adquisició, en particular la 

manca del certificat d'exportació requerit en virtut del dret de l'Estat requeridor. 

Referent a la Directiva, per determinar si el posseïdor va actuar amb la diligència 

deguda es tindran en compte totes les circumstàncies de l'adquisició, en particular la 
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documentació sobre la procedència del bé, les autoritzacions de sortida exigides pel dret 

de l'Estat membre requeridor, en quina qualitat actuen les parts, el preu pagat, la 

consulta pel posseïdor dels registres accessibles sobre béns culturals robats i qualsevol 

altra informació pertinent que hagués pogut raonablement obtenir o qualsevol altra 

gestió que una persona raonable hagués realitzat en les mateixes circumstàncies. 

3.2.1.9. Despeses relatives a la devolució del bé 

Les dues legislacions garanteixen el dret del posseïdor a rebre una indemnització justa i 

equitativa, d'acord amb les circumstàncies de cada cas específic, a condició de que 

aquest no sabés o hagués hagut de raonablement saber que el bé era robat o exportat 

il·lícitament i que pogués demostrar que va actuar amb la diligència deguda en el 

moment de l’adquisició. 

El problema de la indemnització és la seva quantificació, la llei estableix que aquesta 

serà justa i equitativa i d'acord amb les circumstàncies de cada cas específic, però cap de 

les dues legislacions determina més en aquest aspecte; així doncs, les normatives deixen 

via lliure a la lex fori98 per determinar la quantia de la indemnització. 

Tant en la Directiva com en el Conveni UNIDROIT, l’Estat membre requeridor serà qui 

pagui la indemnització en el moment de la restitució. No obstant, en cas de robatori, qui 

haurà de pagar és aquella persona que hagi transmès el bé cultural al posseïdor, o 

qualsevol altre cedent anterior, conforme al dret de l’Estat en el què es presenti la 

demanda. Però si l’ordenament d’aquest Estat o els cedents anteriors fossin tercers de 

bona fe, la obligació d’indemnitzar recaurà sobre el demandant, sense dret de 

reemborsament.  

El Conveni, en el cas d’exportació il·legal, en lloc de la indemnització, i d’acord amb 

l’Estat requeridor, el posseïdor que hagi de tornar el bé cultural al territori d'aquest 

Estat, podrà optar per seguir sent el propietari del bé o transferir la seva propietat, a títol 

onerós o gratuït, a la persona que triï, sempre que aquesta resideixi a l'Estat requeridor i 

presenti les garanties necessàries. 

En la Directiva, les despeses derivades de l'execució de la decisió per la qual s'ordeni la 

restitució del bé cultural seran sufragats per l'Estat membre requeridor, així com de les 

98 CALVO CARAVACA, A. L.: Derecho Internacional Privado y Convenio Unidroit de 24 de junio de 
1995 sobre Bienes Culturales robados o exportados, 10 de juny de 2004, p.666 
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despeses ocasionades per l’adopció de les mesures necessàries per la conservació 

material del bé cultural. Tanmateix, el Conveni estableix que les despeses derivades de 

la devolució del bé cultural seran a càrrec de l'Estat requeridor. 

A més, les normatives estableixen que l’Estat requeridor podrà reclamar el dret de 

reemborsament de l’import de la indemnització i de les despeses derivades de l'execució 

de la restitució a les persones responsables de la sortida il·legal del bé cultural del seu 

territori.  
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4. CAS CASSIRER 

A posteriori de l’estudi de les immunitats sobiranes dels Estats en l’esfera del Dret 

internacional i les seves pràctiques en l’àmbit de la protecció dels béns culturals; és hora 

d’analitzar com repercuteixen aquestes prerrogatives en els conflictes jurídics reals.  

Així doncs, iniciem l’estudi del cas Cassirer v. Kingdom of Spain & Foundation 

Thyssen-Bornemisza, relatiu a l’obra d’art Rue Saint-Honoré, dans l’après-midi. Effet 

de pluie99 de l’artista impressionista francès Camille Pissarro100, des de l’òptica del Dret 

internacional privat. 

4.1. INTRODUCCIÓ 

El present estudi té per objecte l’anàlisi del cas Cassirer v. Kingdom of Spain & 

Foundation Thyssen-Bornemisza, relatiu a la reclamació, davant els tribunals de l’Estat 

nord-americà de Califòrnia, per part dels hereus de Claude Cassirer de l’obra Rue Saint-

Honoré, dans l’après-midi. Effet de pluie, de l’artista impressionista francès Camille 

Pissarro, obra que actualment es troba en exposició en el Museu Thyssen-Bornemisza 

de Madrid101. 

99 Pertany a una sèrie de quinze obres que Camille Pissarro va pintar a París des de la finestra del seu 
hotel situat a la place du Théâtre Français, durant l'hivern de 1897 i 1898. Pissarro, que havia viscut 
gairebé sempre al camp i era bàsicament un pintor de paisatges -i un dels primers a practicar amb 
convicció la pintura a l'aire lliure-, al final de la seva vida va haver de traslladar-se a la ciutat, per motius 
de salut. Va ser llavors quan va començar a pintar vistes urbanes darrera de les finestres, captant l'activitat 
canviant de carrers de ciutats com Rouen o París. Estilísticament, aquesta última dècada de la seva vida 
coincideix amb la seva tornada a una pintura de factura impressionista, després d'haver experimentat 
durant un curt període de temps la influència de Seurat. La tècnica puntillista, que va abandonar per 
excessivament rígida, el va ajudar a alleugerir la seva paleta i a compondre els seus últims quadres de 
forma menys rigorosa. La seva pintura va estar estilísticament sempre dins de l'impressionisme, excepte 
un curt període d'experimentació amb la tècnica neoimpressionista, sota la influència de Georges Seurat, a 
mitjans de la dècada de 1880.  
Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia - Pissarro, Camille | Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza: https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/pissarro-camille/rue-saint-honore-tarde-
efecto-lluvia 
 
100 Nascut a l'illa antillana de Sant Tomàs en el si d'una adinerada família d'origen jueu, el pintor francès 
Camille Pissarro aviat es va traslladar a estudiar a París, on, en contra de la voluntat paterna, va prendre la 
ferma decisió de dedicar-se a la pintura . Després de tornar uns anys a la seva ciutat natal per treballar en 
els negocis de la seva família i després de residir dos anys a Veneçuela pintant al costat del pintor danès 
Fritz Melbye, va tornar a París el 1855. A la capital francesa va entrar a l'Académie Suisse. 
101 Vegeu la fitxa tècnica de l’obra impressionista al Museu Thyssen-Bornemisza: 
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/pissarro-camille/rue-saint-honore-tarde-efecto-lluvia 
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4.2. ANTECEDENTS DEL CAS102 

Durant els hiverns de 1897 i 1898, l’artista impressionista Camille Pissarro va pintar 

una sèrie de quinze obres a París des de la finestra del seu hotel, situat a la Place du 

Théâtre Français, a la que pertany l’obra objecte de litigi Rue Saint-Honoré, dans 

l’après-midi. Effet de pluie103.  

El besavi de Claude Cassirer, Julius Cassirer, va comprar l’obra a Durand-Ruel, el 

comerciant de l’artista a París, tan sols uns mesos després d’haver-la pintat. Els 

Cassirer, una família d’editors i galeristes alemanys, va dur nombrosos treballs 

impressionistes a Alemanya. Aquesta pintura de Pissarro en particular fou heretada pel 

fill de Julius Cassirer, Friedrich, i, quan va morir el 1927, va passar a la seva vídua, 

Lilly, ciutadana jueva.  

Tot i que Claude Cassirer i el seu pare van abandonar Alemanya, amb destinació Gran 

Bretanya, al poc de l’ascens d’Adolf Hitler al poder, la seva àvia Lilly i el seu segon 

marit, Otto Neubauer, varen romandre a Munic. Arran de les polítiques xenòfobes del 

nacionalsocialisme, fou en 1939, durant la Segona Guerra Mundial, quan Lilly Cassirer 

i el seu marit es van veure obligats a malvendre la pintura de Pissarro per 900 marcs 

imperials (equivalent a 300 euros actuals) i un visat per fugir d’Alemanya a Jakob 

Scheidwimmer, un marxant d’obres d’art afiliat al NSDAP, el Partit Nacionalsocialista 

Obrer Alemany. El quadre de Pissarro, d’acord amb les investigacions de Melissa 

Müller i Monika Tatzkow, va passar d’estar en mans de Jakob Scheidwimmer a integrar 

la col·lecció de Julius Sulzbacher, un altre marxant d’art. Sulzbacher intentà treure la 

pintura en un viatge al Brasil, però fou confiscat per les autoritats. Posteriorment, 

d’acord a aquestes investigacions, el llenç estaria en possessió del pintor alemany Ari 

102 Vegeu la fitxa sobre el litigi de l’obra impressionista de la Fundació Thyssen-Bornemisza: 
https://www.museothyssen.org/sites/default/files/document/2019-
05/Nota_sentencia_Pissarro_01.05.19.pdf 
 Vegeu els antecedents referits pel Tribunal d’Apel·lacions, Ninth Circiut, en el cas Cassirer v. Regne 
d’Espanya, 580 F.3d 1048 (9º Cir. 2009): https://www.courtlistener.com/opinion/1204114/cassirer-v-
kingdom-of-spain/?type=o&q=cassirer&type=o&order_by=score+desc&stat_Precedential=on 
CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, CELIA M.: Immunidad de jurisdicción y plazos de prescripción: El asunto 
Cassirer; p.80-81 
DÍEZ SOTO, CARLOS MANUEL.: Cassirer v. Fundación Thyssen: Adquisición por usucapión 
extraordinària de obra de arte robada durante el Holocausto; p. 378-380 
 
103 Vegeu la fitxa tècnica de l’obra impressionista al Museu Thyssen-Bornemisza: 
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/pissarro-camille/rue-saint-honore-tarde-efecto-lluvia 
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Walter Kampf, abans de ser venut el gener de 1943 en una casa de subhastes de Berlín, 

on fou adquirida per un comprador anònim. 

El 1950, Lilly Cassirer Neubauer inicià un litigi a Alemanya per recuperar la pintura de 

Pissarro, en aquell moment en parador desconegut. El 1951 el quadre és adquirit per la 

Galeria de Frank Perls, a Beverly Hills per al col·leccionista Sydney Brody.  El 1952, 

Frank Perls va posar el quadre en venta, per encàrrec de Sydney Brody, a la Galeria 

Knoedler de Nova York. Aquell mateix any, el quadre l’adquireix en aquesta mateixa 

Galeria un important col·leccionista de Missouri, Sydney Shoenberg. El 1958, Lilly 

Cassirer, el Govern alemany, el marxants Jakob Scheidwimmer i Julius Sulzbacher 

arriben a un acord reconeixent-la com a legítima propietària de l’obra, pel qual Lilly 

Cassirer accepta una compensació de 120.000 marcs alemanys del Govern Federal 

alemany. D’aquests 120.000 marcs, 14.000 foren entregats a l’hereva de Julius 

Sulzbacher. Aquest acord va posar fi a totes les reclamacions entre les parts, sense fer 

esforços per a localitzar on parava de l’obra. Pocs anys després d’aquest reconeixement, 

el 1962 mor Lilly Cassirer, essent Claude Cassirer únic hereu. 

El 1976, el Baró Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza, de Lugano, Suïssa, compra l’obra 

a la Galeria Stephen Hahn de Nova York. Els anys posteriors l’obra s’exposa com part 

de la Col·lecció Thyssen-Bornemisza a Lugano, i fins el 1990 fou inclosa en 

exposicions temporals en set països, Austràlia, Japó, Regne Unit, Alemanya, França, 

Itàlia i Espanya. El 21 de juny de 1993, l’Estat espanyol acorda la compra-venda de la 

Col·lecció Thyssen-Bornemisza, a la que pertany l’obra Rue Saint-Honoré, dans 

l’après-midi. Effet de pluie, amb la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza i Favorita 

Trustees Limited, titular legítima de l’obra. Aquesta transacció jurídica es va dur a 

terme després d’una due diligence104 sobre la legitimitat del títol dels venedors per a 

vendre la Col·lecció Thyssen-Bornemisza, la qual no va revelar cap tipus d’irregularitat. 

Claude Cassirer va descobrir l’any 2000 que el quadre de Pissarro estava exposat al 

Museu Thyssen-Bornemisza. El 3 de maig de 2001 va dirigir peticions de restitució a la 

ministra d’Educació, Cultura i Esports, Pilar del Castillo Vera, i a la Fundació 

Col·lecció Thyssen-Bornemisza, sense haver acudit als tribunals. Aquests varen refusar 

la reclamació al·legant ser els legítims propietaris de l’obra. També foren rebutjades 

104 L'expressió due diligence fa referència al procés d'investigació sobre l'objecte del negoci per descobrir 
possibles riscos ocults que puguin perjudicar els interessos de l'adquirent. 

53 
 

                                                 



 

altres sol·licituds presentades els anys següents des de diferents instàncies socials, 

culturals i fins i tot polítiques. 

Després de la negativa, l’any 2005 Claude Cassirer decideix interposar una demanda als 

tribunals de Califòrnia, on residia, reclamant-ne la propietat al Regne d’Espanya i a la 

Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza. El 25 de setembre de 2010 mor, a la edat de 

89 anys, Claude Cassirer, i els seus hereus David i Ava el substitueixen en la seva 

posició processal en el litigi amb el suport de la United Jewish Federation of San Diego 

County. 

4.3. La internacionalitat del cas 

Des de l’òptica del jutge americà que coneix del cas, aquest presenta en una mateixa 

situació privada, diversos elements d’estrangeria. S’ha vist com, rere la llarga història 

de la pintura, intervenen diferents elements d’estrangeria, alguns d’àmbit personal com 

el domicili del demandat, l’Estat sobirà d’Espanya i la Fundació Thyssen-Bornemisza 

de Madrid; i d’altres d’àmbit territorial, com el lloc de situació del bé, el qual es troba a 

Madrid, el lloc de comissió de la expropiació de la pintura, que va tenir lloc a 

Alemanya, o fins i tot, altres elements d’estrangeria com el lloc on el Baró Thyssen-

Bornemisza va comprar l’obra i va estar durant anys exposada, és a dir, Suïssa. 

Com que la relació privada està vinculada amb diversos sistemes jurídics, mitjançant 

elements d’estrangeria, això provoca diferències normatives en els sistemes afectats, les 

quals s’han de resoldre. Veurem com es planteja un conflicte de competència 

jurisdiccional i un conflicte de lleis. 

4.4. Qualificació 

El primer problema que sorgeix en la pràctica del Dret internacional privat a l’hora 

d’aplicar la norma de conflicte és el relatiu a la qualificació. En sentit ampli, qualificar 

és un procés que s’adreça a identificar la norma de conflicte aplicable; i en sentit 

estricte, qualificar és atribuir un significat jurídic a aquells fets que serveixen de base a 

la pretensió de les parts. 

Els problemes que poden sorgir a l’hora de qualificar són que els sistemes jurídics que 

intervenen en la situació privada internacional, atribueixin diferent naturalesa a una 

mateixa relació jurídica; o que la pretensió de les parts estigui basada en una institució 
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desconeguda o diferentment coneguda pels sistemes jurídics; o que una pretensió, 

originada per una figura de dret material, no tingui una categoria pròpia en el Dret 

internacional privat, sinó que en tingui més d’una. 

Per resoldre el problema de qualificació existeixen tres solucions clàssiques. En primer 

lloc, qualificar ex lege fori, és a dir, dotar de significat jurídic la qüestió jurídica 

utilitzant els conceptes i categories pròpies del Dret material del fòrum, de l’Estat 

davant els tribunals del qual tindrà lloc el litigi. En segon lloc, qualificar ex lege causae, 

és a dir, emprar els paràmetres que són propis del dret material declarat aplicable per la 

norma de conflicte. I per últim, també es pot qualificar autònomament. 

En el cas que ens ocupa no trobem un problema a l’hora de qualificar la situació 

jurídica, ja que la institució objecte del cas, una acció civil de restitució d’un bé cultural, 

basada en el dret de propietat, és coneguda i tractada de la mateixa forma en els 

diferents sistemes jurídics que entren en joc. 

Espanya coneix de la institució sobretot a través del dret comunitari, a través del 

Reglament 1215/2012, que és el Reglament Brussel·les I bis, de 12 de desembre de 

2012, relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions 

judicials en matèria civil i mercantil105, i a través de la Directiva 2014/60/UE, que 

105 En relació amb el RBIbis, s’ha de delimitar prèviament els seus àmbits d’aplicació. Primerament, 
l’àmbit material del Reglament s’estableix en l’article 1, el qual regula que s’aplicarà en matèria civil i 
mercantil amb independència de la naturalesa de l’òrgan jurisdiccional. L'article regula també en termes 
negatius, estableix que no s’aplicarà, en particular, a les matèries fiscals, duaneres ni administrativa, ni a 
la responsabilitat de l’Estat per accions o omissions en l’exercici de la seva autoritat, és a dir, acta jure 
imperii. L’article 1.2 segueix limitant l’àmbit material del RBIbis negativament, estableix que s’exclouran 
del seu àmbit d’aplicació: l’estat i la capacitat de les persones físiques, els règims matrimonials o els que 
regulen relacions amb efectes comparables al matrimoni segons la llei aplicable; la fallida, els convenis 
entre el fallit i el creditor, i altres procediments anàlegs; la seguretat social; l’arbitratge; les obligacions 
d’aliments derivades de relacions de família, de parentiu, de matrimoni o d’afinitat; i, els testaments i 
successions, incloses les obligacions d’aliments per causa de mort. 
Referent a l’àmbit territorial, el Reglament és aplicable a tots els Estats membres de la Unió Europea, 
amb el Regne Unit i Irlanda, i a excepció de Dinamarca, d’acord amb el considerant nº41.  
L’àmbit personal del RBIbis es troba regulat en els articles 5 i 6, en els que s’estableix que les persones 
domiciliades en un Estat membre sols podran ser demandades davant els òrgans jurisdiccionals d’un altre 
Estat membre en virtut de les normes de competències especials, d’assegurances, de contractes celebrats 
pels consumidors, de contractes individuals de treball, de competències exclusives o de pròrroga de la 
competència. Tanmateix, l’article 6 estableix que si el demandat no està domiciliat en un Estat membre, la 
competència judicial es regirà, en cada Estat membre, per la legislació d’aquest, sense perjudici dels 
fòrums de competències exclusives i de la submissió expressa.  
Finalment, l’àmbit temporal del Reglament 1215/2012 queda fixat en l’article 66, el qual determina que 
serà aplicable a les accions judicials exercitades a partir del 10 de gener de 2015, per tant, a les accions 
judicials exercitades amb anterioritat serà aplicable el Reglament 44/2001, de 22 de desembre de 2000, 
relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i 
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substitueix la Directiva 93/7/CEE, transposada al Dret intern a través de la Llei 1/2017, 

de 18 d’abril, sobre restitució de béns culturals que hagin sortit de forma il·legal del 

territori espanyol o d’un altre Estat membre de la UE. Tanmateix, Espanya s’ha adherit 

al Conveni UNIDROIT, de Dret convencional, sobre béns culturals robats o exportats 

il·legalment. 

Respecte els Estats Units, no li és d’aplicació el Dret comunitari europeu al no ser un 

Estat membre i no forma part del Conveni UNIDROIT, ja que, tot i firmar la declaració 

inicial, no ha ratificat les seves disposicions. Tot i així coneix la institució a través de 

regles federals, com la Llei HEAR de 2016. 

4.5. Conflicte de jurisdiccions 

Com afirmen José Luis Iglesias i Carlos Esplugues “les regles de competència judicial 

internacional determinaran si el conjunt d’òrgans jurisdiccional de l’Estat són 

competents per conèixer d’un assumpte, localitzant-se seguidament el jutge o tribunal 

concret que resulti competent per mitjà de les regles internes de competència objectiva, 

funcional i territorial. Tan sols després, el jutge o tribunal així designat aplicarà el seu 

propi sistema de regles de conflicte de lleis –això és, de regles per a la determinació del 

Dret aplicable- amb vista a localitzar el Dret material aplicable al fons de 

l’assumpte”106.  

En l’esfera internacional, com s’ha vist al llarg del treball, existeixen mecanismes de 

restitució i devolució de béns culturals robats i exportats il·lícitament. Aquests 

mecanismes inclouen normes de competència judicial internacional, les quals difereixen 

entre la competència a favor dels tribunals d’origen del bé cultural i afavorint l’aplicació 

de la llei d’aquest, la lex originis, com a favor dels tribunals de situació del bé cultural, 

afavorint l’aplicació de la lex rei sitae. 

A diferencia de la Unió Europea, que té una regulació especial del tema en el Reglament 

1215/2912, abans citat107, instrument que va substituir el RBI108, Reglament que no 

mercantil, o per accions encara més anteriors, serà aplicable el Conveni de Brussel·les de 27 de setembre 
de 1968 relatiu a la competència judicial i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil. 
 
106 IGLESIAS BUHIGES, JOSÉ LUÍS, ESPLUGUES MOTA, CARLOS.: Derecho Internacional 
Privado. Pàg. 50 i 51 
107 El RBIbis no seria aplicable al cas que ens ocupa, però és important analitzar quins fòrums de 
competència atorga, ja que és i serà la norma principal en matèria de restitució de béns culturals entre els 
seus Estats membres.  
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contenia aquesta regulació especial, als EEUU l'enfocament jurisdiccional de la qüestió 

parteix de la secció § 1604. Immunity of a foreign state from jurisdiction de la Foreign 

Sovereign Immunities Act (FSIA), que, d’acord amb els acords internacionals en els 

què els Estats Units és part, un Estat estranger és immune de la jurisdicció dels òrgans 

jurisdiccionals dels Estats Units. Però la FSIA regula en la secció § 1605 (a) (3)109, una 

excepció a la immunitat jurisdiccional dels Estats estrangers, la qual s’anomena 

“clàusula d’expropiació”, per la qual un Estat estranger o un dels seus organismes 

(agency or instrumentality110) no és immune davant la jurisdicció dels Tribunals dels 

Estats Units en cas que es donin les següents circumstàncies: 1) si s’ha adquirit un dret 

de propietat com a conseqüència d’una violació del Dret internacional; 2) si els béns són 

La novetat del RBIbis respecte el Reglament 44/2001 és que s’introdueix un fòrum de competència 
especial, regulat en l’article 7.4, en matèria de restitució de béns culturals, el qual estableix que una 
persona domiciliada en un Estat membre pot ser demandada en un altre Estat membre si es tracta d’una 
acció civil, basada en el dret de propietat, dirigida a recuperar un bé cultural segons es defineix en 
l’article 1.1 de la Directiva 93/7/CEE, i incoada per la persona que reclama el dret a recuperar el bé, 
davant l’òrgan jurisdiccional del lloc en què es trobi el bé en el moment d’interposar-se la demanda. 
Per tant, s’ha inclòs aquest fòrum especial en matèria cultural, el qual afecta plenament al particular que 
pretén recuperar un bé cultural. Es defineix clarament, doncs, quina és la competència judicial en aquests 
casos, el fòrum del lloc on es trobi el bé en el moment d’interposar-se la demanda. Aplicat al cas, els 
tribunals espanyols serien competents per conèixer del litigi, ja que serien els tribunals del lloc on es 
trobaria el bé en el moment s’interposés la demanda.  
Però no és l’únic fòrum que contempla el RBIbis, ja que l’elecció del fòrum és potestativa. 
Alternativament al fòrum de competència especial, es podria aplicar el fòrum del domicili del demandat, 
en aquest cas els tribunals competents serien d’igual manera els tribunals espanyols. Així ho regula 
l’article 4 del RBIbis pel qual les persones domiciliades en un Estat membre estaran sotmeses, sigui quina 
sigui la seva nacionalitat, als òrgans jurisdiccionals d’aquest Estat. 
Aquests serien els fòrums possibles d’acord amb el RBIbis, a menys que les parts acordin, mitjançant un 
pacte de submissió exprés o tàcit, sotmetre’s a la jurisdicció d’un altre tribunal per resoldre el litigi, 
regulat en els article 25 i 26 del present Reglament. 
 
108 El Reglament Brussel·les I és el Reglament 44/2001, de 22 de desembre de 2000, relatiu a la 
competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil, 
que substitueix el Conveni de Brussel·les de 27 de setembre de 1968 relatiu a la competència judicial i 
l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil. 

109 28 U.S.C. § 1605(a)(3): «A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the 
United States or of the States in any case (3) in which rights in property taken in violation of international 
law are in issue and that property or any property exchanged for such property… is owned or operated by 
an agency or instrumentality of the foreign state and that agency or instrumentality is engaged in a 
commercial activity in the United States». Vid., entre d’altres, Burris, D. S. / Schoenberg, E. R., 
«Reflections on Litigating Holocaust Stolen Art Cases», Vand. J. Transnat’l L., 2005, vol. 38, p. 1046. 

110 28 U. S. C. § 1603(b): «An «agency or instrumentality of a foreign state» means any entity- (1) which 
is a separate legal person, corporate or otherwise, and (2) which is an organ of a foreign state or political 
subdivision thereof, or a majority of whose shares or other ownership interest is owned by a foreign state 
or political subdivision thereof, and (3) which is neither a citizen of a State of the United States as defined 
in section 1332(c) and (e) of this title, nor created under the laws of any third country». 
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propietat d’un dels seus organismes o són gestionats per aquests; 3) si aquest organisme 

de l’Estat estranger du a terme activitats comercials en territori estatunidenc.  

Així doncs, conforme a la clàusula d’expropiació, els Estats estrangers, o els seus 

organismes, no gaudeixen d’immunitat de la FSIA en els casos relacionats amb 

expropiacions que vulneren el Dret internacional quan l’actuació d’aquests Estats, o la 

dels seus organismes, no s’enquadra en l’àmbit de les seves funcions sobiranes, és a dir, 

d’acta jure imperii, sinó en l’àmbit d’una activitat comercial desenvolupada en territori 

estatunidenc, acta jure gestionis. 

Per saber si concorre l’aplicació de la FSIA s’han d’analitzar les circumstàncies del cas. 

En primer lloc, en relació a si l’Estat espanyol, o un organisme seu, va adquirir un dret 

de propietat com a conseqüència d’una violació del Dret internacional. 

Primer és necessari determinar si la Fundació Thyssen-Bornemisza encaixa en la 

definició d’“agency or instrumentality” donat en la secció § 1603 (b). És evident que la 

Fundació constitueix un organisme del Govern espanyol sobre la base que el Regne 

d’Espanya va disposar i fou part en el contracte pel préstec original de la col·lecció, què 

incloïa el quadre de Pissarro, i que Espanya va pagar el preu de l’arrendament per la 

Col·lecció Thyssen-Bornemisza; que Espanya va pagar posteriorment per finançar la 

compra de tota la Col·lecció; que Espanya va proporcionar la instal·lació, el Palau de 

Villahermosa, per a ser utilitzat com a Museu on albergar la Col·lecció; que Espanya va 

pagar el cost de la renovació d’aquesta instal·lació; que dos terços dels directors de la 

Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza han de ser representants d’Espanya, 

nomenats pel Govern espanyol i lliurement removibles per Decret Reial; i que molts 

dels Ministres del Govern d’Espanya exerceixen com directors de la junta directiva de 

la Fundació.  

Així doncs, s’inicia l’anàlisi en relació amb si el sobirà estranger va adquirir el dret de 

propietat de l’obra com a conseqüència d’una violació del Dret internacional. En primer 

lloc, s’ha de senyalar que la frase de la secció § 1605 (a) (3) “taken in violation of 

International Law” no limita la competència dels òrgans jurisdiccionals a l’Estat sobirà 

que va participar en l’adquisició inicial, sinó que també és aplicable a tercers Estats que, 

a posteriori, haguessin adquirit la possessió del bé expropiat. En segon terme, s’ha de 

determinar si la expropiació fou realitzada per un ens sobirà. És indubtable que la 
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expropiació fou realitzada per un agent oficial del Govern alemany, Jakob 

Scheidwimmer, per tant es compleix el requisit. I en tercer lloc, per saber si la 

expropiació fou realitzada en violació del Dret internacional és precís determinar que 

aquesta fou practicada respecte un no-ciutadà, ja que l’expropiació per part d’un Estat 

sobirà dels béns dels seus nacionals no permetria apreciar, en virtut de la FSIA, una 

violació del Dret internacional. Així doncs, per determinar la nacionalitat o no 

nacionalitat de la Sra. Cassirer és necessari utilitzar els criteris del Dret alemany de 

l’època; d’acord amb les lleis de ciutadania nazi (Lleis de Nuremberg: Llei de 

ciutadania del Reich, 14 novembre 1935), “Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein”111, 

és a dir, un jueu no pot ser ciutadà del Reich, per tant, la Sra. Cassirer no era nacional 

alemanya i, per tant, la expropiació realitzada fou en violació del Dret internacional.  

Altres casos on s’han aplicat la FSIA han determinat que si una adquisició viola alguns 

dels següents elements, viola el Dret internacional112. Aquests elements inclouen les 

lesions resultants de l’adquisició o expropiació per part de l’Estat de la propietat d’un 

nacional d’un altre Estat que: - no sigui per a un propòsit públic; - que sigui 

discriminatòria; - que no vagi acompanyat per la provisió d’una justa compensació. 

L’adquisició fou discriminatòria i sense justa compensació, pel fet que els nazis van 

desposseir als jueus de la seva ciutadania i varen prendre les seves propietats i que a 

més, a la Sra. Cassirer, els 900 marcs imperials proveïts a canvi de la pintura no 

constitueixen compensació justa per la poca quantia, el quadre té un valor de milions 

d’euros, i perquè foren abonats a un compte bancari bloquejat, al qual la Sra. Cassirer 

no va tenir accés. 

Per tant, el primer requisit que l’Estat espanyol, o un organisme seu, adquirís el dret de 

propietat de l’obra a conseqüència d’una violació del Dret internacional, està totalment 

acceptat. 

El segon requisit d’aplicabilitat de la clàusula d’expropiació de la FSIA és en relació a 

si el bé és propietat d’un dels organismes del Govern espanyol o és gestionat per 

111 Vegeu les Lleis de Nuremberg: Llei de ciutadania del Reich: https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-
reich-citizenship-law-first-regulation 

112 Sinderman de Blake v. Republic of Argentina 965 F.2d 699 (1992): 
https://www.refworld.org/cases,USA_CA_9,56d6bf794.html 
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aquests. És evident que actualment el Govern espanyol ostenta la propietat de la pintura, 

ja que el 1993 l’Estat espanyol va acordar la compra-venta de l’obra amb el Baró 

Thyssen-Bornemisza a través d’una due diligence que no va revelar cap tipus 

d’irregularitat. La gestió de l’obra és a càrrec de la Fundació, com a organisme del 

Govern espanyol, la qual s’encarrega d’exposar-la en el seu Museu. 

Finalment, el darrer requisit d’aplicabilitat de la clàusula d’expropiació és que existeixi 

activitat comercial en territori estatunidenc per part de la Fundació. La FSIA en el § 

1603 (d)113 defineix l’activitat comercial com: “un curs regular de conducta comercial o 

una transacció o acte comercial particular. El caràcter comercial d’una activitat es 

determinarà per referència a la naturalesa del curs de la conducta o transacció o acte 

particular, en lloc de per referència al seu propòsit”. La jurisprudència explica a més 

que, independentment del motiu rere una activitat en particular, aquella activitat és 

comercial si a través d’aquesta una part privada s’involucra en el comerç114. El 

llenguatge legal no imposa el requisit de que l’activitat comercial es relacioni d’alguna 

manera amb la propietat il·legalment expropiada, tampoc suggereix que l’excepció sols 

s’apliqui quan el sobirà estranger participi en una activitat comercial continua i 

sistemàtica en els EEUU. La jurisprudència determina que una activitat comercial 

limitada115 és suficient per a que el cas es trobi emparat per la clàusula d’expropiació a 

la immunitat sobirana116. Per tant, l’excepció és aplicable no sols quan es tracta 

d’activitats comercials íntegrament desenvolupades en territori estatunidenc, sinó també 

quan es tracta d’actes comercials que tenen un contacte substancial amb els Estats Units. 

113 28 U. S. C. § 1603(b): «A “commercial activity” means either a regular course of commercial conduct 
or a particular commercial transaction or act. The commercial character of an activity shall be determined 
by reference to the nature of the course of conduct or particular transaction or act, rather than by reference 
to its purpose». 

114 Weltover, 504 U.S. at 614, 112 S. Ct. 2160; Tei Yan Sun v. Taiwan, 201 F.3d 1105, 1107 (9th 
Cic.2000); Malewicz, 362 F.Supp.2d at 313. 

115 En el cas Siderman v. República d’Argentina el 9th Circuit va determinar que Argentina havia realitzat 
operacions comercials a través d’un hotel, el qual acceptava targetes de crèdit i xecs de viatgers 
estatunidencs pel pagament dels serveis prestats. Això fou suficient a fins jurisdiccionals per demostrar 
que Argentina estava involucrada en una activitat comercial amb els EEUU. 

116 En el cas Altmann v. República d’Àutria la resposta que es va donar a la pregunta sobre si existia o no 
activitat comercial fou que els demandats es beneficien de les pintures de Klimt en els Estats Units, al 
crear, promocionar i distribuir llibres i altres publicacions que exploten aquestes mateixes pintures. I que 
aquestes acciones són suficients per constituir una activitat comercial a la fi de satisfer la FSIA. 
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S’han de constatar les activitats comercials que va desenvolupar la Fundació amb els 

Estats Units117. La Fundació va realitzar transaccions comercials en els Estats Units 

com a comprador i com a venedor. Com a comprador va firmar un acord de llicència 

amb museus i va realitzar desenes de transaccions amb empreses estatunidenques per 

comprar cartells, targetes postals i materials relacionats. Tanmateix, va realitzar 

compres de llibres a llibreries de Nova York i Califòrnia. Com a venedor, la Fundació 

va vendre a residents estatunidencs cartells i llibres i va autoritzar la reproducció 

d’imatges a diverses empreses dels Estats Units. A més, admet que va treballar amb 

entitats dels Estats Units per proporcionar béns o productes que es vendrien a la tenda 

de regals del Museu, on es venen articles a qualsevol visitant. La Fundació va contractar 

a un treballador de l’Institut de Belles Arts de Nova York per a que donés una 

conferència al Museu a canvi d’una retribució. Existeix evidència que la Fundació va 

donar permís a Transvision per filmar un programa en el Museu. Programa que 

s’emetria en els vols intercontinentals d’Iberia Airlines. Com a resultat, desenes, sinó 

centenars de milers de passatgers d’Iberia van veure la presentació de Pissarro, el que 

serveix, sense dubte, com una poderosa eina per atreure turistes estatunidencs a visitar 

el Museu mentre visitaven Espanya. La Fundació va estar anunciant regularment 

diverses de les seves exposicions en revistes d’art de distribució internacional, les quals 

també es distribuïen als EEUU. Hi ha evidències que es van publicar anuncis sobre 

exposicions al New Yorker i al New York Times, entre d’altres. Si bé, la Fundació mai 

va prestar el quadre en qüestió a un Museu dels EEUU, aquesta va rebre prestades i va 

prestar altres obres a Museus estatunidencs, algunes a canvi d’una contraprestació118.  

Així doncs, es compleixen els tres requisits d’aplicabilitat de la clàusula d’expropiació 

de la FSIA, per tant, es trenca amb la protecció atorgada per la immunitat sobirana i els 

117 El Tribunal d’Apel·lacions va admetre que l'activitat comercial de la Fundació als Estats Units era 
menor que la del Museu Belvedere en el cas Altmann (relatiu a una reclamació també presentada davant 
els tribunals de Califòrnia, en què Maria Altmann va sol·licitar la restitució de diverses obres de Gustav 
Klimt, que es trobaven al Museu Belvedere). En el cas Altmann es va considerar acreditat que el Museu 
Belvedere havia elaborat, editat i publicat als Estats Units un llibre i una guia que incloïa específicament 
l'obra objecte de litigi, i havia difós publicitat sobre l'exposició de l'obra de Klimt. 
118 El Tribunal del cas Malewicz va determinar que el préstec de pintures a museus als Estats Units 
constituïa una activitat comercial ja que no hi ha res de sobirà en l’acte de prestar obres d’art, encara que 
aquestes pertanyessin a un Estat sobirà. El Tribunal va concloure que degut al préstec internacional 
d’obres d’art entre museus, se’n pot derivar un increment de les vendes motivat per l’augment del nombre 
de visitants. 
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òrgans jurisdiccionals dels Estats Units són competents per conèixer la demanda 

presentada. 

D’acord amb la secció § 1391(f)119 una acció civil contra un Estat estranger pot ser 

interposada: en qualsevol districte judicial en el que l’agency or instrumentality estigui 

autoritzada per fer negocis o estigui realitzant negocis, d’acord amb el § 1391(f) (3); o 

en el Tribunal de Districte de Columbia si s’inicia contra un Estat estranger o una 

subdivisió política d’aquest, § 1391(f) (4). Per tant, d’acord amb la § 1391(f) (3) el 

Tribunal del Districte de Califòrnia és adequat de conformitat a la FSIA, ja que la 

Fundació va estar realitzant activitats comercials en el Districte de Califòrnia. 

És important destacar que la secció § 1605 (a) (3) de la FSIA, d’acord amb la majoria 

de la doctrina, no conté cap requisit d’esgotament dels recursos judicials de l’Estat 

estranger. La doctrina suggereix fermament que l’absència d’un requisit estipulat 

d’esgotament dels recursos judicials en l’Estat estranger reflecteix la intenció del 

Congrés de no incloure tal requisit en la clàusula d’expropiació120.  

4.6. Qüestions prèvies 

És el problema que sorgeix quan a l’hora de resoldre una qüestió jurídica litigiosa, la 

qüestió principal, ens en sorgeix una altra, la qüestió prèvia, que com que és pressupòsit 

de la primera, s’ha de resoldre amb anterioritat. 

Els requisits d’aplicabilitat de la qüestió prèvia són tres: 1) la qüestió prèvia ha de ser 

anterior en el temps a la principal; 2) la qüestió prèvia ha de ser una qüestió jurídica 

119 § 1391 (f) Civil Actions Against a Foreign State.—A civil action against a foreign state as defined 
in section 1603(a) of this title may be brought— 
(1) in any judicial district in which a substantial part of the events or omissions giving rise to the claim 
occurred, or a substantial part of property that is the subject of the action is situated; 
(2) in any judicial district in which the vessel or cargo of a foreign state is situated, if the claim is asserted 
under section 1605(b) of this title; 
(3) in any judicial district in which the agency or instrumentality is licensed to do business or is doing 
business, if the action is brought against an agency or instrumentality of a foreign state as defined 
in section 1603(b) of this title; or 
(4) in the United States District Court for the District of Columbia if the action is brought against a 
foreign state or political subdivision thereof. 
 
120 De fet, la secció § 1605 (a) (7) (B) (I) que incorpora el requisit que tota reclamació es tramiti primer 
mitjançant l’arbitratge abans que s’apliqui l’excepció, suggereix fermament que l’absència d’un requisit 
d’esgotament similar a la clàusula d’expropiació reflecteix la intenció del Congrés de no incloure un 
requisit d’esgotament en el § 1605 (a) (3). 
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independent susceptible de tractament autònom; 3) per resoldre la qüestió principal, la 

norma de conflicte del fòrum ens ha de remetre a un dret estranger. 

Per resoldre la qüestió prèvia hi ha 4 possibles solucions: - resoldre d’acord amb el dret 

material del fòrum; - resoldre d’acord amb el dret material estranger; - resoldre d’acord 

amb el dret conflictual del fòrum; - resoldre d’acord amb el dret conflictual estranger. 

La qüestió prèvia que sorgeix al cas és la relativa a si l’expropiació va ser en violació 

del Dret internacional, en la qual existeix el requisit d’expropiació a un no-ciutadà. 

D’acord amb el Dret consuetudinari internacional, l’expropiació de béns a nacionals 

d’altres Estats està sotmesa a restriccions especials. Segons el Dret consuetudinari, la 

noció de propietat engloba tots dels drets patrimonials de persones privades susceptibles 

d’alienació. Per tant, qualsevol expropiació que desenvolupi un Estat sense complir 

aquestes restriccions es considera una vulneració del Dret internacional. 

L’expropiació de béns patrimonials per part d’un Estat pressuposa, com l’exercici de 

tota potestat normativa nacional, que existeix una relació amb la sobirania territorial o 

personal de l’Estat expropiant. En principi, cada Estat, en base a la seva sobirania 

territorial, és competent per expropiar béns que estiguin situats en el seu territori. 

Per tant, per salvar el requisit de validesa de l’expropiació és crucial determinar si la 

Sra. Cassirer en el moment de l’expropiació era nacional alemanya o no. La qüestió 

prèvia és anterior en el temps a la principal, l’expropiació de l’obra al seu propietari és 

anterior a la demanda de restitució d’aquesta i és una qüestió jurídica independent, ja 

que té una norma de conflicte diferent a la que resol la qüestió principal.  

Per resoldre aquest requisit cal utilitzar el dret alemany, ja que el què s’està discutint és 

la nacionalitat alemanya. La llei alemanya sobre ciutadania de l’època, d’acord amb les 

lleis de ciutadania nazi (Lleis de Nuremberg: Llei de ciutadania del Reich, 14 novembre 

1935), “Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein”, és a dir, un jueu no pot ser ciutadà del 

Reich, per tant, la Sra. Cassirer no era nacional alemanya. 

Per tant, es compleix el requisit de validesa de l’expropiació, però cal determinar si 

aquesta constitueix una veritable qüestió prèvia, ja que, com resol el tribunal americà, 

per validar l’expropiació s’ha d’acudir al dret alemany de l’època en matèria 

d’expropiació. Aquí sorgeix el problema relatiu a què aquest dret és contrari a l’ordre 
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públic estatunidenc per vulnerar el Dret internacional, així doncs, s’aplicaria l’excepció 

d’ordre públic en el seu efecte negatiu, no aplicant el dret alemany a l’expropiació, i 

positiu, aplicant substantivament el dret americà.  

En cas que es contemplés la seva existència, depenent de quin tribunal tingui la 

competència per resoldre del litigi ens trobarem davant d’una qüestió prèvia o davant 

d’una falsa qüestió prèvia. Si la competència la tinguessin els tribunals estatunidencs, es 

complirien els tres requisits, ja que com es veurà, la noma de conflicte del fòrum, per 

resoldre la qüestió principal, remet al dret espanyol, a un dret estranger. Així doncs, 

amb la competència jurisdiccional estatunidenca ens trobaria davant d’una qüestió 

prèvia. En canvi, si la competència fos dels tribunals espanyols ens trobaríem davant 

d’una falsa qüestió prèvia, ja que la noma de conflicte espanyola, per resoldre la qüestió 

principal, remet al dret espanyol. 

4.7. Prescripció 

Respecte l’inici del còmput, en virtut de  la demand and refusal rule, el termini de 

prescripció comença quan, havent sol·licitat el propietari originari, després localitzar 

l'obra, la seva restitució al tercer que es troba en possessió de la mateixa, el tercer 

rebutgi la restitució. En canvi, segons la discovery rule, s’inicia el còmput del termini de 

prescripció amb el descobriment, per part del propietari, de la localització de l’obra, 

normalment exigint una actuació diligent en la cerca d’aquesta. 

Es planteja si, d’acord amb les regles de prescripció dels Estats Units, aquesta acció ha 

prescrit, i per tant, si pot tenir lloc o no la demanda. 

L’any 2002 es va modificar el termini de prescripció que era de 3 anys des del 

descobriment de l’obra. Aquest curt termini dificultava i fins i tot impossibilitava les 

accions de restitució de les obres d’art expropiades durant la II Guerra Mundial. 

Amb la modificació de la secció §354.3 del Code of Civil Procedure121 (CCP), es 

permetia reclamar als propietaris les obres que s’havien vist privades al ser víctimes de 

121 Code of Civil Procedure § 354.3: «(a) The following definitions govern the construction of this 
section: 
(1) “Entity” means any museum or gallery that displays, exhibits, or sells any article of historical, 
interpretive, scientific, or artistic significance. 
(2) “Holocaust-era artwork” means any article of artistic significance taken as a result of Nazi 
persecution during the period of 1929 to 1945, inclusive. 
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l’Holocaust, sempre que els procediments de restitució no s’haguessin iniciat més tard 

del 31 de desembre de 2010122. La presentació de la demanda de restitució fou el 2005 i 

es basava en el règim vigent en aquella època a Califòrnia, és a dir, en la recent 

modificada secció §354.3 CCP123.  

Per tant, no s’establia un termini de prescripció, es podien reclamar tots els béns 

culturals expropiats, sempre i quan la demanda s’hagués interposat abans del 31 de 

desembre de 2010. Però al 2009 es va declarar inconstitucional la secció §354.3 CCP. 

El que feia que caigués la demanda. No obstant, el legislatiu de Califòrnia va respondre 

amb l’entrada en vigor d’una nova modificació del termini de prescripció a inicis del 

2011 amb l’ampliació a fins a 6 anys. Així, s’incorporà al §338 (c) CCP124 una secció 

(b) Notwithstanding any other provision of law, any owner, or heir or beneficiary of an owner, of 
Holocaust-era artwork, may bring an action to recover Holocaust-era artwork from any entity described in 
paragraph (1) of subdivision (a).  Subject to Section 410.10 , that action may be brought in a superior 
court of this state, which court shall have jurisdiction over that action until its completion or resolution.  
Section 361 does not apply to this section. 
(c) Any action brought under this section shall not be dismissed for failure to comply with the applicable 
statute of limitation, if the action is commenced on or before December 31, 2010». 
 
122 Les condicions d’aplicació d’aquesta secció eren: - es refereix expressament als propietaris, hereus o 
beneficiaris d’obres d’art de l’era de l’Holocaust; - l’ “Art de l’era de l’Holocaust” és qualsevol article 
d’importància artística expropiada com a resultat de la persecució nazi durant el període de 1929 a 1945, 
ambdós inclosos; - permet reclamar-los a qualsevol museu o galeria que mostri, exhibeixi o vengui 
qualsevol article d’importància històrica, interpretativa, científica o artística; - el darrer dia del termini per 
exercir l’acció de restitució és el 31 de desembre de 2010. 
 
123 No obstant, a l’agost de 2009, el  cas Von Saher v. Norton Simon Museum of Art va posar de manifest 
el problema suscitat per la modificació del termini de prescripció.  Finalment el Ninth Circuit va 
determinar que la modificació del termini de prescripció havia envaït competències federals exclusives en 
l’àmbit de política exterior, i va declarar la inconstitucionalitat de la norma, a l’entendre que pretenia 
convertir l’Estat de Califòrnia en un “fòrum mundial per la resolució de demandes relacionades amb la 
restitució d’espolis produïts durant l’època de l’Holocaust”.  
 
124 Code of Civil Procedure § 338 (c): «(1) An action for taking, detaining, or injuring goods or chattels, 
including an action for the specific recovery of personal property. 
(2) The cause of action in the case of theft, as described in Section 484 of the Penal Code, of an article of 
historical, interpretive, scientific, or artistic significance is not deemed to have accrued until the discovery 
of the whereabouts of the article by the aggrieved party, his or her agent, or the law enforcement agency 
that originally investigated the theft. 
(3) (A) Notwithstanding paragraphs (1) and (2), an action for the specific recovery of a work of fine art 
brought against a museum, gallery, auctioneer, or dealer, in the case of an unlawful taking or theft, as 
described in Section 484 of the Penal Code, of a work of fine art, including a taking or theft by means of 
fraud or duress, shall be commenced within six years of the actual discovery by the claimant or his or her 
agent, of both of the following: 
(i) The identity and the whereabouts of the work of fine art. In the case where there is a possibility of 
misidentification of the object of fine art in question, the identity can be satisfied by the identification of 

65 
 

                                                                                                                                               



 

que a diferència de la primera modificació, aquesta no feia referència expressa a 

l’Holocaust125, ni limitava la seva aplicabilitat a demandes relacionades amb el mateix o 

amb la II Guerra Mundial. Amb aquesta nova de prescripció el cas pot seguir endavant, 

ja que entre el descobriment de l’obra i la interposició de la demanda no han passat 6 

anys.  

Aquest termini de prescripció es reforça amb la promulgació de la llei federal Holocaust 

Expropriated Art Recovery Act, la llei HEAR, el 2016. La qual estableix què una 

demanda civil o una acció per recuperar qualsevol obra d’art o altra propietat que s’hagi 

perdut durant el període cobert a causa de la persecució nazi, es pot iniciar al cap de sis 

anys després del descobriment real per part del demandant de la identitat i la ubicació de 

l’obra126. 

Així doncs, d’acord amb la secció §338 (c) CCP i, posteriorment, la llei HEAR, no té 

cabuda l’al·legació de prescripció de l’acció per reclamar la restitució de béns culturals 

en la jurisdicció americana. 

4.8. Llei aplicable 

La FSIA permet als tribunals dels Estats Units exercir jurisdicció sobre Estats estrangers 

en determinades situacions. No obstant, falla al no abordar algunes problemàtiques que 

poden sorgir durant el litigi, com les normes per determinar quin dret substantiu s’aplica 

al fons d’un cas contra un Estat estranger. Una vegada que el tribunal determina que la 

facts sufficient to determine that the work of fine art is likely to be the work of fine art that was 
unlawfully taken or stolen. 
(ii) Information or facts that are sufficient to indicate that the claimant has a claim for a possessory 
interest in the work of fine art that was unlawfully taken or stolen». 
 
125 D’acord amb la §338 (c) CCP havien de concórrer, cumulativament, el elements següents per poder-se 
aplicar: - s'estableix un termini de prescripció de sis anys per a les accions per les quals es reclami una 
obra d'art a un museu, galeria, casa de subhastes o marxant; - el còmput del termini s'inicia des del efectiu 
descobriment, per part del demandant, de la identitat i parador de l'obra d'art i, cumulativament, dels 
elements que justifiquin la seva reclamació; - el termini de prescripció és aplicable a accions que es trobin 
pendents o que s'hagin iniciat no més tard del 31 de desembre de 2017; - i, ha de tractar-se d'obres de les 
que s'hagi vist privat el propietari dins dels 100 anys anteriors a la data de promulgació de la norma. 
 
126 (a) In General.—Notwithstanding any other provision of Federal or State law or any defense at law 
relating to the passage of time, and except as otherwise provided in this section, a civil claim or cause of 
action against a defendant to recover any artwork or other property that was lost during the covered 
period because of Nazi persecution may be commenced not later than 6 years after the actual discovery 
by the claimant or the agent of the claimant of— 
(1) the identity and location of the artwork or other property; and 
(2) a possessory interest of the claimant in the artwork or other property. 
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immunitat sobirana és inaplicable i ha confirmat la seva jurisdicció, la FSIA no 

estableix les normes de conflicte expresses per determinar quina s’ha d’aplicar a les 

qüestions substantives.  

Hi ha diversitat entre els tribunals estatunidencs a l’hora de determinar quina regla de 

conflicte s’ha d’aplicar pels tribunals federals per decidir quina llei substantiva regeix la 

qüestió. El Novè Circuit aposta per aplicar la regla federal, mentre que el Segon, Cinquè 

i Sisè Circuits aposten per aplicar la regla de l’Estat federal del fòrum. 

Seguint la doctrina del Novè Circuit, la jurisdicció americana per tal de determinar la 

llei aplicable al cas segueix el criteri del Dret federal dels Estats Units del §222 del 

Restatement of Conflict of Laws127, un resum dels criteris jurisprudencials de prevalença 

en la matèria; aquest criteri estableix el principi general en matèria de conflicte de lleis 

aplicable als drets sobre béns mobles i immobles, en què s’atribueix preferència al Dret 

de l’Estat que tingui la relació més significativa amb el bé i les parts, atenent als factors 

previstos en el §6: 

- (a) les necessitats dels sistemes interestatal i internacional, 

- (b) les polítiques pertinents del fòrum, 

- (c) les polítiques pertinents d'altres estats interessats i els interessos relatius 

d'aquests estats en la determinació del tema en qüestió, 

- (d) la protecció de les expectatives justificades, 

- (e) les polítiques bàsiques que sustenten el camp particular del dret, 

- (f) certesa, previsibilitat i uniformitat del resultat, i 

- (g) facilitat per a la determinació i l'aplicació de la llei que cal aplicar. 

El Restatement també recull normes particulars de conflicte per a situacions 

específiques, el § 246 estableix la regla especial de conflicte aplicable a les pretensions 

relatives a l'adquisició per usucapió o prescripció adquisitiva de drets sobre béns 

mobles, en la qual s'atén al Dret de l'Estat on el bé es trobava en el moment en què 

pretesament l'adquisició va tenir lloc.  

El fonament d’aquest criteri es basa en el fet que l’Estat on el bé es troba té un interès 

major en la determinació de les circumstàncies sota les quals els drets sobre el bé s’han 

127 Els Restatement of Conflict of Laws són recopilacions de Dret Privat internacional que recullen els 
criteris jurisprudencials predominants en diversos sectors del Dret.  
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d’entendre transferits per usucapió o per prescripció adquisitiva. Com a conseqüència, 

el Dret d’aquest Estat ha de ser l’aplicable per determinar si s’ha realitzat la transmissió 

o no. 

Posant de relleu la relació de la pintura amb Espanya, la qual ha estat en la possessió de 

la Fundació per més de 20 anys, front a la relació de Califòrnia amb la pintura que es 

limitava en els fets que: - Claude Cassirer es va traslladar a Califòrnia el 1980; - que la 

Frank Perls Gallery de Beverly Hills, Califòrnia, va facilitar la venta de la pintura a 

Sydney Brody el 1951; - i, que el 1952, la Frank Perls Gallery va estar implicada amb la 

venta de la pintura a Sydney Schoenberg de Missouri. S’arriba a la conclusió que 

Espanya té una relació més significativa amb l’obra i amb les parts, tot i que la relació 

dels demandants amb Califòrnia és significativa, la seva relació amb la pintura no ho és. 

Per tant, d’acord amb aquesta norma de conflicte, la llei espanyola ha de regir la 

pretensió de la Fundació respecte l’adquisició de la propietat per usucapió. 

En canvi, si considerem aplicar la regla de l’Estat federal del fòrum, la regla de conflicte 

de l’Estat de Califòrnia es basa en un “test de l’interès governamental”, en el qual es 

segueixen tres passos: - s’ha de determinar si el Dret relatiu a l’assumpte concret és el 

mateix o no en cada una de les jurisdiccions potencialment afectades; - examinar 

l’interès de cada jurisdicció en l’aplicació de la seva pròpia llei per determinar si 

existeix un vertader conflicte; - valorar i comparar la naturalesa i intensitat de l’interès 

de cada jurisdicció en l’aplicació de la seva llei per determinar quin d’aquests interessos 

es veuria més perjudicat si s’apliqués la norma d’un altre Estat, per tal d’aplicar la llei 

de l’Estat que resultés més perjudicat si la seva llei no fos l’aplicada. 

En primer lloc, s’ha de determinar que la llei espanyola i la de Califòrnia tenen 

diferències respecte l’adquisició de la propietat mobiliària per usucapió o per 

prescripció adquisitiva. Per la seva banda, Califòrnia no contempla la usucapió de béns 

mobles. En canvi, Espanya ha promulgat lleis que permeten l’adquisició de la propietat 

de béns mobles via usucapió, concretament l’article 1955 del Codi Civil Espanyol 

estipula “el domini dels béns mobles prescriu per la possessió no interrompuda de tres 

anys amb bona fe. També prescriu el domini de les coses mobles per la possessió no 

interrompuda de sis anys, sense necessitat de cap altra condició”.  
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En segon terme, s’ha d’establir si existeix un vertader conflicte, ja que cada jurisdicció 

mostra un interès propi en què s’apliqui el seu Dret. Per part d’Espanya, aquesta mostra 

interès en base a que la Fundació és un organisme de l’Estat Espanyol i en base a que el 

quadre ha estat en territori espanyol per més de 20 anys. Per la seva part, Califòrnia 

mostra interès en aplicar la seva llei en matèria de béns mobles als “vertaders 

propietaris” que resideixin en les seves fronteres. Com que Claude Cassirer va viure a 

Califòrnia des del 1980 fins el dia de la seva mort el 2010, va descobrir el parador de 

l’obra i va exercir l’acció de restitució essent resident a Califòrnia, aquest Estat té, per 

tant, un interès en l’aplicació de les seves normes en matèria d’usucapió i d’art robat. 

Finalment, s’ha de raonar quin és l’interès que resultaria més perjudicat si no s’apliqués 

el seu Dret material. L’interès més perjudicat resultaria ser el d’Espanya, ja que la 

pintura va estar poc menys d’un any en territori californià, per després passar 16 anys a 

Suïssa i després més de 20 en territori espanyol. Des del 1992 la possessió del quadre la 

té un organisme del Regne d’Espanya, i d’acord amb la seva llei, aquesta possessió a 

Espanya proporciona la base per la pretensió de propietat de la Fundació. Espanya 

manté un fort interès en regular les conductes que tenen lloc en el seu territori, i 

d’assegurar a individus i entitats que es troben en el seu territori que, després d’haver 

posseït un bé de forma ininterrompuda durant més de sis anys, el seu títol i propietat 

sobre el bé siguin segurs. En canvi, si es subordinés l’aplicació de la llei espanyola a 

l’interès de Califòrnia, aquesta es basaria tan sols en la decisió de Claude Cassirer de 

traslladar-se a Califòrnia. Si s’apliqués la llei espanyola, el perjudici a l’interès de 

Califòrnia seria inferior, encara que aquesta mostri un interès fonamental a protegir 

aquells residents que pretenen ser els legítims propietaris d’obres d’art robades, aquest 

interès és menys significatiu quan la víctima original no resideix a Califòrnia, quan la 

sostracció il·legal no va ocórrer en el seu territori i quan el demandat i l’entitat a la que 

el demandat va comprar el bé no estan localitzats a Califòrnia. 

En base als dos criteris de selecció de dret material aplicable, la llei que regeix el cas és 

la llei espanyola. 

Seguint l’hipotètic cas que es litigués a Espanya, el tribunal hauria d’aplicar l’article 

10.1 CCE, el qual disposa que “la possessió, la propietat i la resta de drets sobre béns 

immobles, així com la seva publicitat, es regiran per la llei del lloc on es trobin. La 

mateixa llei serà aplicable als béns mobles”. Aquest article recull el què en dret 
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internacional es coneix com lex rei sitae. Serà la llei del lloc on es trobi el bé la que 

regeixi les qüestions de caràcter real. Tant pels béns robats com pels béns il·lícitament 

exportats, la normes de conflicte aplicable serà la del 10.1 CCE, la lex rei sitae. Aquesta 

regla s’aplica amb independència de que el reclamant sigui un particular o un Estat. 

Així doncs, aquesta norma de conflicte també ens porta a aplicar dret espanyol. 

Finalment, s’estableix que la llei espanyola és l’aplicable al cas, ja sigui per mostrar una 

relació més significativa amb el bé i les parts o perquè la seva no aplicació provocaria 

un perjudici més greu, d’acord amb les regles conflictuals dels Estats Units, o per 

l’aplicació de la lex rei sitae, d’acord amb la norma de conflicte espanyola. 

Aplicant dret espanyol, s’estableix que la Fundació va adquirir la propietat del quadre 

per usucapió. La llei espanyola, concretament l’article 1955 CCE, que regula la 

usucapió exigeix que el posseïdor: 1) posseeixi durant el termini legal de tres any, en 

cas de bona fe, o de sis anys si es de mala fe; 2) posseeixi la cosa en concepte d’amo; 3) 

i, que posseeixi la cosa de forma pública, pacífica i no interrompuda.  

D’acord amb el professor Mariano Yzquierdo Tolsada "qualsevol que projecta una 

imatge externa de ser el propietari té la 'possessió en concepte d'amo'. El subjecte pot 

creure que és el propietari o saber que no ho és (bona o mala fe), però fins i tot si el 

subjecte sap que no és el propietari del que va comprar, aquell que realitza actes 

relacionats amb la cosa que qualsevol possible testimoni pot considerar com a típics de 

la propietat posseeix aquesta cosa en concepte d'amo". Per tant, el requisit de la 

possessió en concepte d’amo fa referència al comportament extern coherent amb el fet 

de ser el vertader propietari, i no a la intenció interna del subjecte128. La Fundació 

durant tots aquests anys ha estat exhibint l’obra al Museu Thyssen-Bornemisza, i a més, 

ha prestat la pintura a altres Museus per a que l’exhibissin, és a dir, un comportament en 

coherència amb la seva pretensió de propietaris.  

128 YZQUIERDO TOLSADA, op. cit., pàg. 1567. Aquesta interpretació del requisit relatiu a la possessió 
en concepte d'amo ha estat mantinguda de forma reiterada en la jurisprudència del TS espanyol; vid., pàg. 
Per exemple: STS de 3 de juny 1993 (RJ. 4385), 30 de desembre 1994 (RJ. 10592), 25 maig 1995 (RJ. 
4127), 7 febrer 1997 (RJ. 685) i 10 febrer 1997 (RJ. 938). Sobre la necessitat que aquest requisit es doni 
també a la usucapió extraordinària (tot i la literalitat de l'art. 1959 CC), vid., entre moltes altres, SSTS de 
10 de juliol 1992 (RJ. 6274), 28 juny 1993 (RJ. 4791 ), 25 octubre 1995 (RJ. 7848) 17 novembre 1997 
(RJ. 7897) i 16 novembre 1999 (RJ. 8612). 
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D’acord amb la llei espanyola, la possessió de la Fundació ha estat pública, la pintura ha 

estat en exhibició pública al Museu Thyssen-Bornemisza des del 10 d’octubre de 1992 

fins l’actualitat. La STS de 28 de novembre de 2008129 va establir la “manifesta 

publicitat” en les aparicions en premsa i en exposicions públiques. Així doncs, la 

Fundació complia el requisit de publicitat de la millor forma possible. La possessió 

també ha estat pacífica des del 21 de juny de 1993, data d’adquisició de l’obra, fins el 3 

de maig de 2001, quan Claude Cassirer formulà reclamació contra el Regne d’Espanya i 

la Fundació per la restitució de l’obra. 

I fou ininterrompuda des del 21 de juny de 1993 fins el 3 de maig de 2001. Segons el 

Codi Civil Espanyol, s'interromp naturalment la possessió quan per qualsevol causa es 

cessa en ella per més d'un any (1944 CCE); per la citació judicial feta al posseïdor, 

encara que sigui per mandat de Jutge incompetent (1945 CCE); per l'acte de conciliació, 

sempre que d'aquí a dos mesos de celebrat es presenti davant el jutge la demanda sobre 

possessió o domini de la cosa qüestionada (1947 CCE); i, quan es produeixi qualsevol 

reconeixement exprés o tàcit que el posseïdor faci del dret del propietari (1948 CCE). 

Cap d’aquestes situacions va tenir lloc durant el període del 21 de juny de 1993 al 3 de 

maig de 2001. 

No té lloc l’aplicació del 1956 CCE, pel qual “les coses mobles furtades o robades no 

poden ser prescrites pels quals les van furtar o robar, ni pels còmplices o encobridors, 

a no haver prescrit el delicte o falta, o la seva pena, i l'acció per exigir la 

responsabilitat civil, nascuda del delicte o falta”130. No es pot considerar que la 

Fundació fos encobridora d’un crim contra la Humanitat o d’un delicte contra la 

propietat en cas de conflicte armat, ja que no hi ha cap prova de que la Fundació 

comprés l’obra amb la finalitat d’evitar que els delictes de l’agent del règim nazi fossin 

129 Es refereix a aquest supòsit YZQUIERDO TOLSADA (op. cit., pàg. 1569) com a exemple de canvi en 
el concepte possessori (interversió possessòria): "(...) Una Germanor religiosa, inicialment dipositària 
d'unes importants obres d'art, inverteix el concepte de presa de possessió i comença a posseir en concepte 
d'amo, portant a terme actes inequívocs, amb clara manifestació externa en el trànsit, com dur a terme 
actes de restauració i aparèixer constantment en la premsa com a impulsora dels mateixos en la seva 
condició de propietària ". 

130 Com assenyala TUR FAÚNDEZ (op. cit., pàg. 1956), es tracta d'un precepte que només és aplicable a 
la usucapió extraordinària de béns mobles, ja que, tractant-se de qui va ser criminalment responsable d'un 
delicte o falta contra la propietat, en cap cas es donaria el requisit de la bona fe en la possessió exigit per a 
la usucapió ordinària. 
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descoberts. Encara més quan Scheidwimmer havia estat condemnat després de la 

guerra, i quan la venta forçada del 1939 havia estat objecte de procediment civil a 

Alemanya entre 1948 i 1958. Per tant, el 1956 CCE és inaplicable al cas i la regla de la 

usucapió segueix regint. 

Tampoc té lloc l’al·legació d’invalidar la usucapió per violació de l’article 1 del 

Protocol I del Conveni Europeu de Drets Humans de 1950, en que “tota persona física 

o moral té dret al respecte dels seus béns. Ningú podrà ser privat de la seva propietat 

més que per causa d'utilitat pública i en les condicions previstes per la Llei i els 

principis generals del dret internacional. 

Les disposicions precedents s'entenen sense perjudici del dret que tenen els Estats de 

posar en vigor les lleis que jutgin necessàries per a la reglamentació de l'ús dels béns 

d'acord amb l'interès general o per garantir el pagament dels impostos o altres 

contribucions o de les multes”.  

Les normes espanyoles sobre usucapió no violaven l’article 1 del Protocol, ja que 

aquestes serveixen als legítims interessos de la seguretat dels títols, la protecció dels 

demandats front a reclamacions extemporànies, i a incentivar als demandats per no 

“dormir-se sobre els seus drets”, afegint que “és característic de la propietat el fet que 

els diferents països en regulin l'ús i transmissió de diferents maneres. Les regles 

corresponents reflecteixen polítiques socials en el context de la concepció local sobre la 

importància i el paper de la propietat"131. 

Per tant, és d’aplicabilitat l’article 1955 CCE, d’acord amb el qual la Fundació Thyssen-

Bornemisza va adquirir per usucapió, complint amb els seus requisits legals, el quadre 

de Pissarro.  

 

 

131 Vegeu la resolució “Conclusion” del Ninth Circiur  CV 05-3459-JFW (Ex): 
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2019/05/CassirerThyssen-JUDGMENT.pdf 
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5. CONCLUSIONS 

PRIMERA.  En Dret internacional la noció d’immunitat evoca l’absència de poder, la 

necessitat de no exercir-lo, o suspendre’n el seu exercici. Per tant, implica la no 

subjecció a la jurisdicció o a l’execució de les autoritats de l’Estat del fòrum, les quals 

tenen competència d’acord amb les regles de competència del Dret internacional.  

SEGONA.  El principi d’immunitat sobirana es remunta a l’Edat Mitjana i rau en la 

màxima “par in parem non habet imperium”, i això tan sols s’entén en la mesura que la 

sobirania significa un poder suprem, totalment il·limitat, que no s’inclina ni sucumbeix 

a cap altra potència, ja sigui en el pla internacional o en nivells locals d’operació. No 

fou fins al segle XIX que va sorgir la doctrina de la immunitat dels Estats estrangers, 

quan la Cort Suprema dels EEUU va resoldre  el cas Schooner Exchange v. McFaddon, 

la qual es considera el fons et origo de la llei moderna de la immunitat estatal. El Jutge 

Marshall, va senyalar que un Estat té jurisdicció absoluta i exclusiva dins del seu propi 

territori, però també pot, mitjançant un consentiment exprés o implícit, renunciar a la 

seva jurisdicció. 

TERCERA. Actualment la noció d’immunitat ja no es configura en termes absoluts, 

sinó que regeix la tesi restrictiva, d’acord amb la qual un Estat és immune a 

reclamacions derivades d’actes públics o sobirans, acta jure imperii, però no de les 

derivades d’actes privats o comercials, acta jure gestionis. Les prerrogatives 

d’immunitat sobirana estan compreses per la immunitat de jurisdicció,  que implica que 

els òrgans jurisdiccionals de l’Estat del fòrum no poden conèixer d’un litigi en el que 

siguin demandats per un particular, un Estat estranger o algun dels seus òrgans; i per la 

immunitat d’execució, per la que un Estat, organització o persona i els seus béns no 

poden ser objecte de mesures coercitives o d’execució de decisions dictades pels òrgans 

jurisdiccionals d’un altre Estat. 

QUARTA.  Després de diverses Convencions i Tractats relatius a la protecció dels 

béns culturals en conflictes armats, es va celebrar la Convenció de la Haia de 1954 per 

la protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat, la qual fou innovadora en 

aplegar tots els béns objecte de protecció sota la denominació de béns culturals. 

Tanmateix, la  Convenció de la Haia de 1954, innova al diferenciar entre béns culturals 

que gaudeixen de protecció general i béns culturals que gaudeixen de protecció especial, 

de la qual gaudeixen béns d’excepcional importància. Els Protocols Addicionals als 

73 
 



 

Convenis de Ginebra de 1949, de 1977, a diferència del que contempla la Convenció de 

la Haia de 1954 respecte la possibilitat d’exceptuar la immunitat dels béns culturals sota 

protecció especial en casos excepcionals de necessitat militar ineludible, no contemplen 

aquesta possibilitat, estableixen taxativament la prohibició de la utilització d’aquests 

béns a favor de l’esforç militar. El Segon Protocol de 1999 posa de manifest la profunda 

voluntat de culminar el procés de millora dels instruments jurídics internacionals per la 

protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat. Aquest parteix de la idea de “la 

necessitat de millorar la protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat i 

d’establir un sistema reforçat de protecció per béns culturals especialment designats”, 

així doncs, la protecció reforçada substitueix la fracassada protecció especial de la 

Convenció de la Haia de 1954. 

CINQUENA.  Existeixen dos mecanismes jurídics de restitució i devolució de béns 

culturals objectes de robatoris o exportacions il·legals. Per una banda, la Directiva 

2014/60 UE forma part del dret comunitari i és d’aplicació als Estats que conformen la 

UE. I d’altra banda, el Conveni Unidroit és dret convencional, pel qual, es requereix per 

a la seva aplicació la firma i ratificació o adhesió del país al tractat. La Directiva  tan 

sols protegeix els béns exportats de forma il·legal, per tant, els béns robats no es troben 

emparats de forma de forma directa, tan sols estaran sota protecció de la Directiva si han 

estat objecte d’exportació il·legal. El Conveni Unidroit permet exercir les accions de 

restitució i de devolució davant tribunals o davant qualssevol altres autoritats 

competents de l'Estat contractant en el que es trobi el bé cultural, així com davant els 

tribunals o altres autoritats competents que puguin conèixer del litigi en virtut de les 

normes en vigor als Estats contractants. En canvi, la Directiva estableix que la demanda 

de restitució tan sols es pot plantejar davant dels tribunals competents de l’Estat 

membre requerit, és a dir, de l’Estat on es troba el bé cultural. Els dos mecanismes 

internacionals estableixen una obligació de restitució o devolució automàtica dels béns 

culturals robats o il·legalment exportats, tot i que per a la normativa convencional 

estableix que la devolució d’un bé il·legalment exportat no serà preceptiva. Els dos 

mecanismes fixen un termini de prescripció de 3 anys per exercir les accions de 

restitució o devolució. Però l’inici d’aquest termini varia segons el mecanisme, per part 

de la Directiva aquest comença a partir de la data en què l’autoritat central competent de 

l’Estat requeridor hagi tingut coneixement del lloc on es troba el bé cultural i de la 

identitat del seu posseïdor o tenidor. En canvi, pel Conveni Unidroit, comença el 
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còmput a partir del moment en què el demandant hagi conegut el lloc on es trobava el 

bé cultural i la identitat del seu posseïdor. 

SISENA.  En els Estats Units, d’acord amb el Dret internacional consuetudinari i 

amb diferents acords internacionals en els què és part, un Estat estranger és immune a la 

jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals estatunidencs. Tot i així, es regula una clàusula 

d’expropiació a la FSIA,  per la qual un Estat estranger o un dels seus organismes no és 

immune a la jurisdicció dels Tribunals dels Estats Units si es donen les següents 

circumstàncies: - adquisició d’un dret de propietat com a conseqüència d’una violació 

del Dret internacional; - els béns són propietat d’un dels seus organismes o són 

gestionats per aquests; - l’organisme de l’Estat estranger du a terme activitats 

comercials en territori estatunidenc. En el cas Cassirer és compleixen tots tres requisits 

d’aplicabilitat de la clàusula d’expropiació, per tant, es trenca amb la protecció atorgada 

per les prerrogatives d’immunitat sobirana i els òrgans jurisdiccionals dels Estats Units 

són competents per conèixer la demanda presentada. 

SETENA.  La secció § 1391(f) determina què una acció civil contra un Estat 

estranger pot ser interposada: en qualsevol districte judicial en el que l’agency or 

instrumentality estigui autoritzada per fer negocis o estigui realitzant negocis, d’acord 

amb el § 1391(f) (3); o en el Tribunal de Districte de Columbia si s’inicia contra un 

Estat estranger o una subdivisió política d’aquest, § 1391(f) (4). En el cas Cassirer, el 

Tribunal del Districte de Califòrnia és competent per conèixer la demanda de 

conformitat a la FSIA, ja que la Fundació va estar realitzant activitats comercials en el 

Districte de Califòrnia. 

VUITENA.   A l’Estat de Califòrnia, per resoldre els conflictes de lleis, s’aplica el 

test de l’interès governamental, en el qual es valora l’interès de cada jurisdicció en 

l’aplicació de la seva llei per determinar quin d’aquests interessos es veuria més 

perjudicat si s’apliqués la norma d’un altres Estat, per tal d’aplicar la llei de l’Estat que 

resultés més perjudicat si la seva llei no fos l’aplicada. La regla federal aplica els criteris 

del Restatement of Conflict of Laws per determinar quin Estat mostra una relació més 

significativa amb el bé i les parts. La norma de conflicte a Espanya és l’estipulada en el 

10.1 CCE la qual fixa que la llei aplicable és la lec rei sitae. En el cas Cassirer, totes 

aquestes solucions conflictuals duen a l’aplicació del dret material espanyol, d’acord 
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amb el qual, la Fundació Thyssen-Bornemisza va adquirir per usucapió el quadre 

objecte de litigi. 
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