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ЗАКОНОДАВСТВА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
У статті аналізується законодавство Російської Федерації, спрямоване на
забезпечення збереження документальної спадщини, регулювання діяльності
архівної системи в умовах державного суверенітету.
Ключові слова: архівне законодавство; закон; архівна справа; архівні
документи; архів; Архівний фонд Російської Федерації; Федеральне архівне
агентство; умови зберігання, комплектування, обліку і використання архівних
документів; Російська Федерація.

Становлення і розвиток на пострадянському просторі незалежних
держав, започатковані в них демократичні перетворення відіграли ключову роль у трансформації радянської архівної справи. Впродовж двох
десятиліть у цій сфері відбулися істотні зміни, які потребують детального наукового аналізу, порівняння набутого в умовах самостійного
державотворення досвіду розбудови архівної справи, її інтеграції в інформаційний й архівний світовий простір. Наукового аналізу, зокрема,
потребують питання розробки й удосконалення незалежними державами власного архівного законодавства, покликаного сприяти забезпеченню правових відносин громадян, суспільства і держави в справі
збереження, якісного поповнення і різнобічного використання архівних
документів.
Для України, яка активно розробляє, вдосконалює національне архівне законодавство, важливим є вивчення зарубіжного досвіду, особливо тих країн, історичний шлях розвитку яких, зокрема в ХХ ст., мав
з нашою країною багато спільного. Це стосується й Російської Федерації.
Зміни системи нормативно-правового регулювання архівної справи
в Російській Федерації стали предметом наукового дослідження, починаючи з другої половини 90-х рр. ХХ ст. Новітня російська історіографія представлена роботами Алексеєвої Є. В.,1 Артізова А. М.,2 Асфандіярової І. Г.,3 Бєлікової С. В.,4 Бєлової С. І.,5 Козлова В. П.,6 Кремнєва
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ди та архіви, аналізу тих його положень, які забезпечують доступ користувачів до архівних документів, торкаються питань зміни правової
свідомості в архівному середовищі.
Однак започатковане низкою публікацій вивчення архівного законодавства РФ в зв’язку з його поетапним удосконаленням, вимагає
подальшого поглиблення. Тому автор ставить перед собою завдання
прослідкувати процеси формування і розвитку архівного законодавства
в РФ за роки її незалежності, проаналізувати правові основи організації
архівної справи в державі.
Після розпаду Радянського Союзу доля архівів була врегулювана
Угодою “Про правонаступництво державних архівів колишнього Союзу РСР”, яку 6 липня 1992 р. підписали країни СНД.12 Незалежні
держави грунтувалися на принципах цілісності і неподільності фондів,
що утворилися в результаті діяльності вищих державних структур колишніх Російської імперії та СРСР і зберігалися в державних архівах
за межами держав-учасниць Угоди. Вони визнавали здійснений згідно
з національним законодавством перехід під їх юрисдикцію державних
архівів та інших архівів союзного рівня, галузевих архівних фондів колишнього СРСР, що перебували на їхній території.
У зв’язку з розпадом СРСР в Росії із січня 1992 р. відбулася реорганізація мережі державних архівів. Адміністративні й архівні функції
Комітету з питань архівів при Раді Міністрів РФСР (Роскомархів) щодо
новоутворених архівів федерального рівня було закріплено в постанові
уряду від 24 червня 1992 р. У ній визначалося, що Роскомархів є федеральним органом державного управління, який здійснює державну
політику в сфері архівної справи. Постанова також підтвердила реорганізацію мережі державних архівів федерального рівня, що безпосередньо підпорядковувалися Роскомархіву, а чотири з них отримали статус центрів зберігання документів. Президентський указ, підписаний
Б. Єльциним 30 вересня 1992 р., реорганізував Роскомархів у Державну
архівну службу Росії (Росархів).13 Права і обов’язки нового органу були
закріплені в урядовій постанові від 22 грудня 1992 р.14
З проголошенням незалежності в РФ, як і в інших країнах колишнього СРСР, розпочався жвавий законотворчий процес, складовою якого стало визначення засадничих принципів розвитку архівної справи,
покликаних забезпечити збереження документальної спадщини і визначити принципи та норми діяльності архівної галузі в нових умовах.
7 липня 1993 р. Президент РФ Б. Єльцин підписано “Основи законодавства Російської Федерації про Архівний фонд Російської Федерації
й архіви”15, які стали першим в історії незалежної Росії архівним законом. У ньому знайшли юридичне тлумачення чимало базових термінів:
“Архівний Фонд Російської Федерації”, “архівний документ”, “архівний фонд”, “архів”, “таємний архів”, “архівна справа” (ст. 1). Вперше
досить чітко було розмежовано компетенцію РФ та її суб’єктів з пи-
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тань архівної справи і виділено три блоки повноважень, віднесених до:
1) відання винятково Російської Федерації в особі її органів державної
влади; 2) спільного відання РФ, республік, країв, областей, автономної
області, автономних округів, міст Москви і Санкт-Петербурга; 3) самостійного вирішення вище зазначених суб’єктів РФ (ст. 4).
Із врахуванням зміни державного устрою, появи приватної власності “Основи законодавства...” закріпили поділ Архівного фонду (АФ) РФ
на державну (архівні фонди й архівні документи, що перебувають у федеральній, державній і муніципальній власності) і недержавну частини
(архівні фонди й архівні документи громадських, релігійних об’єднань
і організацій, приватних осіб). Як юридичним, так і фізичним особам
РФ було надано право на створення архівів, чітко регламентовано механізм передання права власності на архіви. У ст. 9 “Основ законодавства...” держава взяла на себе зобов’язання охороняти право власника
архіву незалежно від форми власності.
Ведення архівної справи законом було покладено на центральний
орган виконавчої влади РФ – Державну архівну службу Росії, її органи
і установи. Визначено структурні компоненти системи Державної архівної служби Росії: 1) державні органи управління архівною справою
суб’єктів РФ, міст, районів; 2) архівні установи; 3) науково-дослідні
установи та інші організації і підприємства, що забезпечують її діяльність.
Розділ V “Основ законодавства...” визначив умови зберігання,
комплектування, обліку і використання архівних документів. Постійне
зберігання документів державної частини Архівного фонду РФ покладалося на державні архіви, державні музеї і бібліотеки, тимчасове – на
відомчі архіви центральних органів виконавчої влади РФ, державних
установ, організацій і підприємств. На всі документи державної і недержавної частин Архівного фонду РФ незалежно від місця їх зберігання було поширено державний облік. Вказувався термін конфіденційного збереження документів, що містять державну чи іншу таємницю, яка
охороняється законом (30 років з часу створення документа) та обмеження (терміном 75 років) використання архівних документів з даними
про особисте життя громадян, які можуть створювати загрозу їхньому
життю і безпеці житла.
Користувачам архівних документів надавалося право оскарження рішень органів управління архівною справою та архівних установ
з питань використання архівних документів, у тому числі в судовому
порядку. Також передбачалася карна, адміністративна та інша відповідальність за порушення законодавства про Архівний фонд РФ і архіви.
Спеціальний розділ “Основ законодавства...” визначив правові
основи міжнародного співробітництва Росії з питань архівної справи,
умови вивезення і ввезення архівних документів та їх копій, пріоритетність правил міжнародних договорів, учасником яких є Російська
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Федерація. “Основи законодавства” на 10 років стали головним законодавчим актом держави в архівній справі.
Детальніше питання організації комплектування, зберігання, обліку і використання АФ РФ та управління архівами знайшли своє висвітлення в положеннях “Про архівний фонд Російської Федерації”16
та “Про Державну архівну службу Росії”17, затверджених указом Президента РФ № 552 від 17 березня 1994 р. Перше положення у відповідних розділах чітко розмежувало склад державної і недержавної частин
АФ РФ, окреслило мережу установ (федеральні архіви, архіви суб’єктів
РФ, муніципальні архіви, державні музеї і бібліотеки), які здійснюють
постійне зберігання документів його державної частини. Для відповідного переліку архівних документів органів державної влади, державних
установ, організацій і підприємств визначалися терміни їх тимчасового зберігання (від 3 до 75 років). В окрему групу було виділено архівні документи Міністерств оборони, закордонних, внутрішніх справ,
Служби зовнішньої розвідки РФ та ін., терміни й умови тимчасового (в
тому числі депозитарного) зберігання і використання яких визначаються угодами між вказаними федеральними органами виконавчої влади і
Державною архівною службою Росії. Положення вперше легімітизувало поняття “депозитарне зберігання”. Міністерства, служби, федеральні
служби і комітети РФ наділялися правом депозитарного (довготривалого) зберігання і використання створюваних ними архівних фондів.
Другий розділ положення визначив права і обов’язки власників
документів недержавної частини АФ РФ (громадські, релігійні, недержавні об’єднання, організації і підприємства, фізичні особи), порядок
і умови переходу документів недержавної частини АФ РФ у власність
держави, їх передання на тимчасове зберігання установам Державної
архівної служби Росії, державним музеям і бібліотекам.
Проведення державної політики в сфері архівної справи покладалося на федеральний орган виконавчої влади Російської Федерації – Державну архівну службу Росії (Росархів), який перебуває у віданні Президента і уряду РФ. До системи Росархіву віднесено федеральні архіви
і центри зберігання документації, наукові установи та інші організації,
підпорядковані безпосередньо Росархіву, органи управління архівною
справою суб’єкти федерації та архіви, які перебувають у їхньому підпорядкуванні. У документі визначив завдання, сферу компетенції, права, керівний склад і структуру Росархіву. До компетенції Росархіву
віднесено як координацію діяльності федеральних органів державної
влади в сфері архівної справи, так і діловодства, розвиток спільно з
цими органами державної системи діловодства та уніфікованих систем
документації. Серед низки завдань, покладених на Росархів, виділено
також сприяння власникам недержавних архівів у збереженні, комплектуванні та використанні архівів.
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Згідно з указом Президента РФ “Про структуру федеральних органів виконавчої влади” від 14 серпня 1996 р. Росархів було перейменовано у Федеральну архівну службу Росії (ФАС).18 З урахуванням
змін у законодавчій базі в 1998 р. постановою уряду РФ затверджено
нове “Положення про Федеральну архівну службу Росії”, яке визначило її статус, права, функції, завдання, сферу діяльності, внутрішню
структуру.19
За пропозицією ФАС Росії з метою удосконалення організації зберігання, комплектування і використання документів Архівного фонду
в 1999 р. було проведено реорганізацію федеральних державних архівів і центрів зберігання документації.20 Постановою уряду затверджено
структуру мережі федеральних державних архівів, до якої увійшло 15
архівних установ.21
Однак основи архівного законодавства, прийняті на початковому
етапі радикальних перетворень у суспільстві, не могли зважити на всі
аспекти організації архівної справи. Низка його положень носила загальний характер. На початку ХХІ ст. нові практичні завдання, які постали перед архівною справою в зв’язку з постійними змінами умов
і факторів розвитку РФ, продовжували актуалізувати необхідність подальшого удосконалення архівного законодавства. В 2002 р. на сторінках часопису “Отечественные архивы” було оприлюднено проект
Федерального закону “Про архівну справу в Російській Федерації”,22
підготовлений робочою групою Росархіву (керівник – В. П. Козлов,
заступник – А. М. Артізов, члени групи – представники федеральних
архівів, апарату Росархіву, науковці). Доопрацьований з урахуванням
численних відгуків, зауважень і пропозицій, розглянутий на засіданні
уряду, 29 листопада 2003 р. проект надійшов у Державну Думу і був
включений до плану пріоритетних законопроектів, передбачених для
розгляду Державною Думою в 2004 р.23 До робочої групи Державної
Думи від суб’єктів права законодавчої ініціативи надійшло 154 поправки до проекту закону, 91 з них було рекомендовано прийняти.24
Нова редакція Федерального закону “Про архівну справу в РФ”,25
яка складається з 9 глав, набула чинності 27 жовтня 2004 р. Порівняно з
“Основами законодавства Російської Федерації про Архівний фонд Російської Федерації й архіви” перша глава закону вмістила істотні доповнення й уточнення понятійного апарату (19 позицій). До закону введено нові поняття: “особливо цінний документ”, “унікальний документ”,
“експертиза цінності документів”, “упорядкування архівних документів”, “власник архівних документів”, “користувач архівними документами” та ін. Істотних змін зазнав зміст поняття “архівний документ”.
Вміщене у проекті закону формулювання базувалося на Федеральному
законі “Про інформацію, інформатизацію і захист інформації”. В ньому
документ визначався як зафіксована на матеріальному носії інформація. Однак, враховуючи те, що за Конституцією РФ питання управління
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федеральною державною власністю перебувають виключно у віданні
РФ, а згідно з Цивільним кодексом РФ (ст. 214, 215) інформація не
є об’єктом державної і муніципальної власності, замість “інформаційного підходу” в законі було дано методологічно нове визначення.26
“Архівний документ – це матеріальний носій із зафіксованою на ньому
інформацією, який має реквізити, що дозволяють його ідентифікувати,
і який підлягає збереженню в силу значущості вказаних носія та інформації для громадян, суспільства і держави” (ст. 3). Стаття 4 закону
чітко розмежувала повноваження РФ, її суб’єктів, муніципальних утворень в архівній справі.
Принципово новими положеннями закону стали: детальне визначення складу АФ РФ; відмова від поділу АФ на державну і недержавну
частини; виділення трьох груп архівних документів (які належать відповідно до державної, муніципальної і приватної власності); окреслення особливостей правового становища документів, які перебувають у
власності РФ, її суб’єктів або муніципальних утворень та особливостей громадського обігу документів АФ, що перебувають у приватній
власності; повна регламентація всієї системи управління архівною
справою. Ухвалені після реалізації в Російській Федерації масштабної
адміністративної реформи і поділу повноважень на федеральному рівні
між різними органами виконавчої влади норми закону були повністю
узгоджені з новою структурою виконавчої влади Росії. Значна увага
приділена муніципальній архівній ланці.
В окремих главах закону чітко виписано принципи комплектування, зберігання, обліку і організації використання документів АФ РФ
(зокрема, названо терміни тимчасового зберігання документів АФ до їх
передання на постійне зберігання). Серед питань доступу до архівних
документів та їх використання конкретизовано порядок безкоштовного
надання користувачам архівних довідок або копій архівних документів,
які пов’язані не просто із соціальним захистом громадян, а з тією його
частиною, яка передбачає їхнє пенсійне забезпечення, отримання пільг
і компенсацій згідно із законодавством РФ. Восьма глава закону присвячена питанням міжнародного співробітництва.
Реорганізацію Федеральної архівної служби Росії у Федеральне архівне агентство, підпорядковане Міністерству культури і масових комунікацій РФ, в 2004 р. закріпило “Положення про Федеральне архівне
агентство”, затверджене постановою уряду РФ № 290 від 17 червня 2004
р.27 Відбулася кардинальна зміна принципів і характеру регулювання та
управління архівною справою в країні на федеральному рівні. Функції
реорганізованої ФАС були розподілені між трьома федеральними органами виконавчої влади (міністерством, службою й агентством). До компетенції Федерального архівного агентства віднесено надання державних послуг, управління федеральним майном у сфері архівної справи.
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Архівні заклади, розташовані на території суб’єктів РФ, здійснюють свою професійну діяльність, як згідно з вимогами федерального
архівного законодавства, так і законів та нормативно-правових актів
суб’єктів Федерації, розроблених на його основі. Лише з 1994 р. по
січень 2004 р. було прийнято 70 законів республіканського, обласного
і окружного рівнів та 16 Положень про архівні фонди і архіви суб’єктів
РФ.28 Вказані документи закріплюють єдині правила організації, зберігання, комплектування, обліку і використання документів АФ РФ. Ця
норма поширюється не лише на державні, а й на муніципальні архіви.
Прийняття закону “Про архівну справу в РФ” актуалізувало проблему перегляду і приведення у відповідність до його вимог існуючої
нормативно-правової і методичної бази архівної справи. Робота щодо
усунення правових лакун і суперечностей між діючими актами і новим
законом триває, викликаючи жваві обговорення і фахове узагальнення
набутого досвіду.
Таким чином, 1990-і стали періодом формування в РФ основ архівного законодавства, накопичення практичного досвіду його впровадження, змін у сенсі значення і ролі архівної справи та національної
документальної спадщини для самоідентифікації суспільства і розвитку
державності. В 2000-их законодавча база регулювання архівної справи зазнала істотного вдосконалення і розвитку. Проаналізовані закони
свідчать, що закладені в них норми спрямовані на дотримання демократичного принципу публічності архівів (при збереженні загальноприйнятих обмежень), задоволення інформаційних потреб не лише державних структур, а й усього суспільства, окремого громадянина.
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