


  

 

 

A Federação Russa é bastante rica culturalmente, seus museus abrigam um grande acervo 

cultural com peças de diferentes períodos da história, desde os tempos do Império Russo ao período 

da antiga União Soviética; além disso, seu extenso território abarca mais de 50.000 sítios 

arqueológicos oficialmente registrados como patrimônio nacional. Ao longo dos vários conflitos 

militares que esteve envolvido, o país teve muitos dos seus bens culturais roubados e destruídos, como 

também promovido o mesmo com os bens de outros Estados, sobretudo durante a Segunda Guerra. 

Atualmente, segundo a Interpol, a Rússia é bastante afetada pelo tráfico ilícito de bens culturais, 

podendo ser visto como um país de destino e também origem de obras de arte e antiguidades roubadas. 

Apesar disso, a Rússia apresenta leis bem claras a respeito da proteção, controle e supervisão 

de seu patrimônio cultural. De modo geral, os bens culturais russos só podem sair do país mediante 

autorização e, em caso de roubos ou exportação ilegal, os órgãos estatais são os responsáveis por 

tomar as medidas necessárias. Além disso, a Lei de 1993 também prevê medidas para evitar a 

aquisição de objetos exportados ilegalmente de outros Estados. Já no nível internacional, a Rússia 

ratificou algumas convenções sobre o tráfico ilícito de bens culturais - Convenção de Haia (e seu 

primeiro protocolo), de 1954; Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972 - como também assinou a 

Convenção do UNIDROIT, de 1995, e alguns acordos com a União Europeia sobre o assunto.  

Até hoje, muitos objetos parte da herança cultural alemã, adquiridos pela antiga URSS durante 

a Segunda Guerra, permanecem na Rússia. Por outro lado, muitos bens culturais de origem soviética, 

roubados pelo regime nazista, continuam desaparecidos e em posse de museus e coleções ao redor do 

mundo. Segundo a Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano, mais de 2,6 milhões de obras de arte 

e 6 milhões de livros e manuscritos raros foram levados da Alemanha para a URSS, enquanto que o 

Terceiro Reich retirou do território soviético mais de 560 mil obras e 2 milhões de outras peças 

relevantes. Isso levou a décadas de conflito entre os dois Estados, ambos reivindicando a restituição 

de sua herança cultural deslocada durante a Segunda Guerra. Porém, o governo russo nega a total 

repatriação desses bens culturais, alegando que esses artefatos são propriedades do país e uma espécie 

de compensação parcial aos danos sofridos pela URSS durante o conflito.  


