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Unescos internationella etiska riktlinjer för handel med kulturföremål 

Konst- och antikhandlare inser att handeln med kulturföremål traditionellt spelat en central roll för 

spridning av kultur och för förmedling av främmande kulturföremål till museer och privata samlare 

som sedan bidragit till att utbilda och inspirera människor. 

De erkänner den globala oron över handeln med kulturföremål som är stulna, olagligt avlägsnade, 

rovgrävda och olagligt exporterade och accepterar följande bindande principer för sin 

yrkesverksamhet i syfte att särskilja kulturföremål som handlas olagligt från sådana som handlas 

lagligt och de kommer att sträva efter att inte hantera de förstnämnda i sin professionella 

verksamhet. 

Artikel 1  

Yrkesverksamma konst- och antikhandlare kommer inte att importera, exportera eller överföra 

äganderätten av kulturföremål då det finns skäl att anta att föremålet har stulits, rovgrävts, 

avlägsnats eller exporterats olagligt. 

Artikel 2 

En handlare som företräder säljaren är inte skyldig att garantera äganderätten till ett föremål, om 

denne har underrättat köparen om säljarens fullständiga namn och adress. Om handlaren själv är 

säljare är denne däremot skyldig att garantera köparen äganderätten till föremålet. 

Artikel 3 

En handlare som har skäl att anta att ett föremål kommer från en rovgrävning, eller har förvärvats på 

ett olagligt eller annat vilseledande sätt från en tillståndsgiven utgrävning eller ett minnesmärke 

kommer inte att medverka i någon vidare försäljning av föremålet i fråga, med undantag för om det 

gjorts en överenskommelse med det land där lämningen eller minnesmärket är beläget. En handlare 

som innehar ett sådant föremål ska, om det landet inom en rimlig tidsperiod kräver ett 

återlämnande, göra allt som lagen tillåter för att samarbeta vid återlämnandet av föremålet till 

ursprungslandet. 

Artikel 4 

En handlare som har skäl att anta att ett kulturföremål har exporterats olagligt kommer inte att 

medverka i någon vidare försäljning av föremålet i fråga, med undantag för om det gjorts en 

överenskommelse med exportlandet. En handlare som innehar ett sådant föremål ska, om 

exportlandet inom en rimlig tidsperiod kräver ett återlämnande av föremålet, göra allt som lagen 

tillåter för att samarbeta vid återlämnandet av föremålet till exportlandet. 

Artikel 5 

Konst- och antikhandlare kommer inte att ställa ut, beskriva, attribuera, värdera eller behålla något 

kulturföremål i avsikt att främja eller underlåta att förhindra olaglig handel med eller export av 

detsamma. Handlare kommer inte heller att hänvisa säljaren, eller annan person som erbjuder 

föremålet, vidare till någon annan som kan komma att erbjuda sådana tjänster. 

Artikel 6 

Konst- och antikhandlare kommer inte att dela upp eller sälja separata delar av ett komplett 

kulturföremål. 

Artikel 7 

Konst- och antikhandlare kommer, så långt möjligt, eftersträva att hålla samman enheter av 

kulturföremål som ursprungligen var tänkta att hållas samman. 



Artikel 8 

Överträdelser av dessa etiska riktlinjer kommer att utredas av (den förening som organiserar 

handlarna). En person som drabbats av att en handlare har underlåtit att agera i enlighet med de 

etiska riktlinjerna kan klaga hos den organisation som har ansvar för att utreda klagomålet. Det 

resultat som klagomålet leder till och de principer som har tillämpats för att nå resultatet kommer att 

offentliggöras. 

Antagna av Unescos kommitté för återlämnande av kulturföremål till dess ursprungsland eller 

restitution i händelse av olaglig handel i januari 1999 och godkända av Unescos generalkonferens i 

november 1999. 
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