


  

 

 

A República da Áustria, localizada na Europa Central, foi um dos países que mais esteve 

envolvido na pilhagem nazista durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de obras de arte e 

artefatos roubados pelo Terceiro Reich foram levados para o território austríaco a fim de adornar o 

Fuhrer-Museum, na cidade de Linz, conforme pedido de Hitler. Ademais, as famílias judaicas que 

estavam no país tiveram quase todas suas propriedades culturais confiscadas; segundo historiadores, 

cerca de um terço de todo o roubo realizado pelos nazistas ocorreram na Alemanha e na Áustria.  

Ainda hoje, museus e instituições austríacas retém a posse de peças apropriadas pelo Terceiro 

Reich; o Museu Judaico de Viena, por exemplo, mantém centenas de obras de arte e livros que podem 

ter sido adquiridos anos depois de terem sido roubadas pelos nazistas. Segundo um programa de 

triagem, iniciado em 2007, cerca de 500 obras de arte e 900 livros desse museu são de origem incerta. 

Além disso, valiosas e importantes peças, como alguns quadros do pintor austríaco Gustav Klimt, são 

fortemente mantidos no país, mesmo diante de argumentos de que foram roubados de seus antigos 

proprietários e herdeiros durante a Segunda Guerra. 

Apesar do complexo passado, hoje existe uma legislação nacional rigorosa de proteção à 

propriedade cultural na Áustria, a qual proíbe qualquer tipo de dano às obras de arte e antiguidades 

em território austríaco. Também, há fortes restrições sobre a exportação de bens culturais, assim como 

a transferência dos objetos dentro do próprio país. Atualmente, o Escritório Federal de Antiguidades 

e Monumentos (Bundesdenkmalamt – hereinafter, FAMO) é o principal órgão nacional responsável 

por proteger e monitorar todos os tipos de propriedades culturais no país. Ademais, a Áustria ratificou 

as principais convenções internacionais em proteção do patrimônio cultural: Convenção de Haia (e 

seus protocolos), de 1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972.  

Além disso, o país possui políticas engajadas na identificação e devolução de bens culturais 

roubados pelo regime nazista. Em 1998, o governo austríaco aprovou a Lei Federal para a Devolução 

de Obras de Arte em Museus e Coleções Federais Austríacos e, desde então, revisou suas coleções 

nacionais e resolveu 92 casos de restituição envolvendo mais de 2.600 obras de arte. Apesar de já ter 

negado a devolução de famosas peças, a Áustria tem promovido o retorno dos objetos comprovados 

como roubados aos seus legítimos proprietários e herdeiros.  


