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A Confederação Suíça, localizada na Europa Central, é um país com uma rica diversidade 

cultural e linguística, visto que se encontra no cruzamento de várias culturas europeias. O seu 

patrimônio cultural está reunido em mais de 600 museus nacionais, e as tradições e costumes locais 

são altamente preservados e promovidos pela população e o governo suíço, motivo de orgulho para a 

nação. Ademais, a Suíça é um grande destino e trânsito de bens culturais, visto que, por anos, ofereceu 

instalações de armazenamento e comercialização que facilitavam o mercado local e, acima de tudo, 

o mercado internacional de arte e antiguidades. Devido a isso, durante as décadas de 1980 e 1990, a 

Suíça era vista como um centro para o tráfico internacional de bens culturais. 

Por muito tempo, foi a fraca legislação suíça que tornou o país atraente para objetos culturais 

roubados e de proveniência duvidosa, porém, com a entrada em vigor da “Lei de Transferência de 

Propriedades Culturais” (CPTA), em 2005, a qual implementou as diretrizes da Convenção da 

UNESCO, de 1970, esse cenário passou a mudar. A CPTA introduziu regras sobre a exportação e 

importação de bens culturais e um elevado padrão de controle e fiscalização do mercado de arte e 

antiguidades no país, como também colocou uma série de medidas destinadas à proteção do 

patrimônio cultural suíço e de outros Estados. Ademais, além da adesão à Convenção de 1970, a Suíça 

também ratificou a Convenção de Haia, de 1954; a Convenção da UNESCO, de 1972; assinou a 

Convenção da UNIDROIT, de 1995, e diversos acordos bilaterais sobre a transferência e repatriação 

de bens culturais, como com a Itália, Grécia, Colômbia, Egito, China, Peru e México. 

Devido ao seu histórico, muitos bens culturais roubados e de proveniência duvidosa foram 

parar em território suíço, dentre eles objetos vindos de outros países europeus, africanos e espólios 

nazistas. Entretanto, com a CPTA, que também introduziu diretrizes para a promoção do diálogo e 

ações sobre a restituição de bens culturais entre museus e instituições internacionais, a Suíça tem 

acatado diversos pedidos de restituição e garantido a devida devolução dos artefatos identificados 

como de proveniência ilegal. Desde então, o governo suíço promoveu o retorno de diversas obras de 

arte e antiguidades para a Itália, Grécia, Colômbia, Bolívia, Afeganistão e muitos outros países, além 

de ter criado órgãos e mecanismos nacionais para identificar artefatos roubados pelos nazistas, da era 

colonial e promover sua devida repatriação e preservação.    


